PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACjI PRZESTRZENNE/ (lIP)
W GtOWNYM URZIlDZIE STATYSTVCZNYM (GUS)

1. WIADOMOSCI WSTIlPNE
1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIOD1\CEGO

1) Stanowisko, imill i nazwisko, dane adresowe organu wiod,!cego, podstawa prawna
Prezes Gl6wnego Urzc;du Statystycznego
Janusz Witkowski
Glowny Urz'l.d Statystyczny
AI. Niepodleglosci 208
00-925 Warszawa
j.witkowski@stat.gov.pl
tel. 48 22 608 31 00
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. 0 statystyce publicznej, (Oz.U. z 2012 r. poz. 591).
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. 0 inJrastrukturze informacJi przestrzennej (Oz. U. z 2010 r., Nr 76,
poz.489).

2) Stanowisko, imi~ i nazwisko, dane adresowe dotycz'lce punktu kontaktowego organu
wiod'!cego
Oyrektor Oepartamentu Programowania i Koordynacji Badan
Janusz Oygaszewicz
Glowny Urz'l.d Statystyczny
AI. Niepodleglosci 208
00-925 Warszawa
j.dygaszewicz@stat.gov.pl
tel. 48 22 60831 14

3) Lista temat6w (cz~sci temat6w) przyporz'ldkowanych ustaw'! 0 lIP
W III grupie tematycznej:
• "Jednostki statystyczne" (Statistical units), rozumiane jako jednostki sluz'l.ce
do rozpowszechniania lub wykorzystywania informacji statystycznych,
• "Rozmieszczenie ludnosci (demografia)" (Population distribution - demography), rozumiane
jako geograficzne rozmieszczenie ludnosci, I'l.cznie z poziomami aktywnosci i charakterystyk'l.
ludnosci pogrupowanej wedlug siatki georeferencyjnej, regionu, jednostki administracyjnej
lub innej jednostki analitycznej

1.2 STRUKTURA KOORDYNACY/NA I WYKONAWCZA

1) /ednostki organizacyjne realizuj,!ce program oraz ich role
Prezes GI6wnego UrzC;du Statystycznego (GUS) jako organ wiod'l.cy odpowiedzialny za dwa tematy
danych przestrzennych, wykonuje swoje zadania przy pomocy Gl6wnego Urzc;du Statystycznego.
Oepartamentem wiod'l.cym w zakresie spraw zwi'l.zanych z infrastruktur'l. informacj i przestrzennej jest
Oepartament Programowania i Koordynacji Badan.

2) /ednostki wsp6lpracuj,!ce
Jednostkami wspolpracuj'l.cymi przy tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej jest 16 urzc;dow
statystycznych (US-y) oraz ich oddzialy, a taUe Centrum Informatyki Statystycznej. US-y maj'l.
siedziby w miastach wojewodzkich. Ze wzglC;du na zromicowan'l. wielkosc wojewodztw, niektore

z urz~dow statystycznych posiadajll oddzialy terenowe, w ktorych prowadzone sll prace zwillZane
z tworzeniem lIP.
Centrum !nformatyki Statystycznej posiada w swojej strukturze dwa zamiejscowe Zaklady
w Radomiu i w Lodzi, ktore uczestniczll w realizacji cz~sci powierzonych zadan. Zadaniem CIS jest
zapewmeme ~bslugl lllformatyczneJ sluzb statystyki publicznej w zakresie projektowania
1 programowama systemow gromadzenia, przetwarzania, opracowywania i udost~pniania danych
statystycznych, oraz w zakresie planowania, rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej
statystyki.

3) Schemat organizacyjny
Glowny UTZlld Statystyczny

Urzlld Statystyczny we Wroclawiu

Urzlld Statystyczny w Szczecinie

Centrum !nformatyki Statystycznej

1.3 PODSTAWY PRAWNE

1) Ustawy, rozporz'ldzenia, inne przepisy
Podstawowym aktem prawnym regulujllcym dzialanie statystyki publicznej w Polsce jest ustawa
z dnia 29 czerwca 1995 r. 0 statystyce publicznej (Oz.U. z 2012 r. poz. 591).
Ustawa okresla zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezalemego
prowadzenia badan statystycznych, ktorych wyniki majll charakter oficjalnych danych statystycznych,
oraz ustala organizacj~ i tryb prowadzenia tych badan i zakres zwillZanych z nimi obowillZkow.
W ustawie okreSlono rowniez kompetencje Prezesa GUS do prowadzenia krajowego rejestru
urz~dowego podzialu terytorialnego kraju (TERYT). Rejestr ten obejmuje systemy:
I) identyfikatorow i nazw jednostek podzialu terytorialnego,
2) identyfikatorow i nazw miejscowosci,
3) rejonow statystycznych i obwodow spisowych,
4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomosci, budynkow i mieszkan.
Aktem prawnym uszczegolawiajllcym prowadzenie rejestru TERYT jest rozpoTZlldzenie Rady
Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6lowych zasad prowadzenia, stosowania
i udost~pniania krajowego rejestru urz~dowego podzialu terytorialnego kraju oraz zwillzanych z tym
obowillzkow organow administracji TZlldowej ijednostek samorzlldu terytorialnego (Oz. U. z 1998 r.,
Nr 157, poz. 1031).
!nnll podstawll prawnll majllcll znaczenie w aspekcie tematow danych przestrzennych, dla ktorych
GUS jest organem wiodllcym jest rozporzlldzenie Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS)
(Oz. U. 2007 Nr 214, poz. 1573, z pain. zm.). NTS weszla w zycie z dniem 1 stycznia 2008 r.,
a zostala opracowana na podstawie rozpoTZlldzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspolnej kJasyfikacji Jednostek Terytorialnych do
Celow Statystycznych (NUTS) (Oz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, z pain. zm.). Nomenklatura NTS
zostala opracowana w oparciu 0 istniejllcy trojstopniowy podzial kraju na wojewodztwa, powiaty
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i gminy, przy pomocy kt6rego
tj. regiony i podregiony.

wyodr~bnione

zostaly dwa dodatkowe nieadministracyjne poziomy,

2) Potrzeby legislacyjne
W chwili obecnej trwajll prace przygotowawcze do zmiany ustawy 0 statystyce publicznej. Konieczna
jest r6wniez nowelizacja rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczeg6lowych zasad prowadzenia, stosowania i udostwniania krajowego rejestru urzedowego
podzialu terytorialnego kraju oraz zwiqzanych z tym obowiqzk6w organ6w administracji rzqdowej
i jednostek samorzqdu terytorialnego. Projektowane zmiany b~dlt dotyczyly r6wniez dostosowania
tych przepis6w do zapis6w ustawy 0 infrastrukturze informacji przestrzennej oraz akt6w
wykonawczych do tej ustawy.

2, PROGRAM DZIAtAN W UJIlCIU TEMATYCZNYM
2,1 PROGRAM DZIAtAN DLA TEMATU "JEDNOSTKI STATYSTYCZNE"
1) Analiza stanu obecnego w swietle obowi<!zuj<!cych juz przepisow, projektow,
specyfikacji danych INSPIRE oraz zidentyfikowanych potrzeb krajowych
Jednostki statystyczne stanowill:
• jednostki statystyczne NTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Cel6w
Statystycznych),
• rejony statystyczne i obwody spisowe,
Jednostki statystyczne NTS prowadzone Sll zgodnie z rozporzlldzeniem Rady Ministr6w w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Cel6w Statystycznych (NTS)
(Oz. u. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573, z pMn. zm.) opracowanym na podstawie roZPorzlldzenia (WE)
nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Cel6w Statystycznych (NTS) klasyfikuje jednostki
terytorialne na dwoch poziomach: regionalnym (regiony, wojew6dztwa, podregiony) i lokalnym
(powiaty, gminy).
Rejony statystyczne i obwody spisowe wchodzlt w zakres krajowego rejestru urz~dowego podzialu
terytorialnego kraju TERYT prowadzonego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. 0 statystyce publicznej (Oz.U. z 2012 r. poz. 591). Zasady podzialu na rejony
statystyczne i obwody spisowe reguluje rozporzlldzenie Rady Ministr6w w sprawie szczeg610wych
zasad prowadzenia, stosowania i udost~pniania krajowego rejestru urz\!dowego podzialu
terytorialnego kraju oraz zwi'lZ"Ilych z tym obowil\Zk6w organ6w adrninistracji rZlldowej ijednostek
samorzlldu terytorialnego (Oz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 z p6m, zm.).
Rejony statystyczne i obwody spisowe slu4 gl6wnie do przeprowadzania spis6w oraz opracowywania
ich wynik6w. Podzial na te jednostki prowadzony jest w 16 Urz~dach Statystycznych (US)
zlokalizowanych w miastach wojew6dzkich. Granice rejon6w statystycznych i obwodow spisowych
zostaly utrwalone na mapach cyfrowych i Sll corocznie aktualizowane. Aktualizacja obejmuje r6wniez
dane z nast~pujllcych system6w informatycznych prowadzone w przekroju rejon6w statystycznych
i obwod6w spisowych:
• system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomosci, budynk6w i mieszkaIi NOBC,
• system rejon6w statystycznych i obwod6w spisowych BREC.
Systemy te aktualizowane Slt corocznie w zakresie zmian w sieci rejon6w statystycznych i obwod6w
spisowych oraz kwartalnie w zakresie przyrost6w i ubytk6w zasob6w mieszkaniowych.
Centralna baza wymienionych system6w informatycznych prowadzona jest w Centrum Informatyki
Statystycznej.
W ramach tematu "Jednostki statystyczne" opublikowano:
• uslugi przegilldania prezentujllce jednostki NTS oraz rejony statystyczne i obwody spisowe
wg stanu na rok 2011 i 2012.
• uslug\! pobierania udost\!pniaj'lc'l nastl'puj'lce zbiory danych:
o rejony statystyczne i obwody spisowe wg stanu na rok 2011,
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o jednostki NTS wg stanu na rok 2011,
o jednostki NTS wg stanu na rok 20 I 2,
• metadane dla opublikowanych zbiorow i uslug danych przestrzennych.
Wszystkie zbiory danych opublikowane w ramach uslugi pobierania dla tematu ,,Jednostki
statystyczne" sIt zgodne z ostateczn:t (3.0) wersj:t specyfikacji danych dla tego tematu.
2) Aktualizacja list zbiorow danych lIP, INSPIRE i komplementarnych w temacie
Zbior danych "rejony statystyczne i obwody spisowe" zostal umieszczony w ewidencji zbiorow
i uslug danych przestrzennych (PL.ZIPGUS.3 I 2).
Zbior danych ,jednostki statystyczne NTS" zostal zgloszony do ewidencji zbiorow i uslug danych
przestrzennych.
3) Zakres i terminy prac wynikaj'lce z przepisow INSPIRE i potrzeb krajowych
Zbior danych dotycZ<jcy tematu ,,Jednostki statystyczne" zostal utworzony w pazdzierniku 2009 r.,
traktowany jest wobec tego jako zbior istniej:tcy przed zak011czeniem transpozycji dyrektywy
INSPIRE na prawo krajowe. Ostateczny termin na udost~pnienie interoperacY-inych zbiorow i uslug
danych przestrzennych z tego tematu to 21.10.2020 r.
4) Planowane i realizowane projekty w temacie, stan realizacji oraz konkretne wyniki
w latach 2014-2015
W zakresie wykorzystania infi"astruktury sprz~towo-programowej GUS uruchomil srodowisko analiz
geoprzestrzennych - Portal Geostatystyczny. Glownym zadaniem portalu jest prezentacja wynikow
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan
2011 na mapach. W ramach portalu uruchomiony zostal rowniei: podsystem uslug INSPIRE, ktory
serwuje uslugi danych przestrzennych dla tematow danych, dla ktorych Prezes GUS jest organem
wiod:tcym. Dane dla tematu "Jednostki statystyczne" publikowane w ramach podsystemu sIt zgodne
z wersj:t 3.0 specyfikacji danych dla tego tematu. Dane b~d:t aktualizowane corocznie.
Obecnie bazy statystycznych punktow adresowych oraz granic podzialu statystycznego prowadzone sIt
lokalnie na stanowiskach operatorow przestrzennych baz adresowych. Docelowo w ramach
rozbudowy Portalu Geostatystycznego planuje si~ wdroi:enie systemu replikacji tych danych do
poziomow wojewodzkiego i centralnego. Planowane jest rowniei: wdroi:enie systemu replikacji
danych referencyjnych (ortofotomapy, granic podzialu administracY-inego, dzialek ewidencY-inych,
obl"\!bow ewidencyjnych i innych) z poziomu centralnego do stanowisk operatorow.
Projekt dotycz:tcy rozbudowy portalu w zakresie opisanym po'wyi:ej zostal zgloszony do Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (przedlui:ona perspektywa), a taue do Programu
OperacY-inego Polska Cyfrowa 2014-2020. Zadanie zwi:tzane z zapewnieniem dost~pu do danych
przestrzennych poprzez uslugi przegl:tdania, wyszukiwania, pobierania i przeksztalcania zostalo
umieszczone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa.
5) Relacje wzgl~dem innych organow wi'lz'lce si~ z tematem
Slui:by statystyki publicznej Scisle wspolpracuj:t w zakresie wymiany informacji ze slui:b:t geodezyjn:t
i kartograficzmb gdyi: zgodnie z obowi¥uj:tcymi przepisami podzial statystyczny powinien bye
spojny zarowno z granicami podzialu terytorialnego jak i z podzialem ewidencY-inym.
W zwi:tzku z licznymi zmianami w podziale terytorialnym i ewidencY-inym kraju (w tym np. budowa
i aktualizacja Inicjalnej Bazy Danych Panstwowego Rejestru Granic) istnieje potrzeba ci:tglej
aktualizacji granic podzialu statystycznego, aby zachowae ww. spojnose. Granice rejonow
statystycznych i obwodow spisowych Sll aktualizowane w statystyce publicznej w cyklu rocznym.
6) Stan do osi"gni~cia na koniec roku 2015
Na koniec 2015 r. GUS planuje:
• uruchomienie uslug przegl:tdania dla tematu "Jednostki statystyczne" prezentuj:tcych dane dla
lat 2013, 2014, 2015.
• publikacja w ramach uslugi pobierania zbiorow danych:
o rejony statystyczne i obwody spisowe dla lat 2012, 2013, 2014, 2015,
o jednostki NTS dla lat 2013, 2014, 2015.
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3. PROGRAM DZIAtAN W UJI;CIU TEMATYCZNYM
3.1 PROGRAM DZIAtAN DlA TEMATU .. ROZMIESZCZENIE LUDNOSCI - DEMOGRAFIA"
1) Analiza stanu obecnego w swietle obowi'!zuj'!cych juz przepisow, projektow,
specyfikacji danych INSPIRE oraz zidentyfikowanych potrzeb krajowych
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 0 statystyce publicznej (Oz.U. z 2012 r. poz. 591)
GUS jest zobowi~zany do zapewnienia rzetelnego, obiektywnego i systematycznego informowania
spoleczenstwa, organow panstwa i administracji publicznej oraz podmiotow gospodarki narodowej
o sytuacji demograficznej.
Informacje 0 rozmieszczeniu ludnosci s~ gromadzone zgodnie z ustaw~ 0 wprowadzeniu zasadniczego
trojstopniowego podzialu terytorialnego panstwa (Oz. U. z 1998 r. Nr96 poz. 603 oraz Nr 103,
poz. 652) oraz Rozporz~dzeniem Rady Ministrow w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Oz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573, z pMn. zm.)
opracowanym na podstawie rozporz~dzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 maja 2003 r. Corocznie informacje 0 lokalnych jednostkach administracyjnych s~
przekazywane Komisji Europejskiej (Eurostat system of local administrative units (LAU). Ponadto
informacje w zakresie rozmieszczenia ludnosci s~ gromadzone na podstawie Rozporz~dzenia (WE)
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisow powszechnych
ludnoSci i mieszkan oraz w rozporz~dzeniach wykonawczych Komisji Europejskiej.
Rozmieszczenie ludnoSci jest badane wedlug 5 hierarchicznie powi~zanych jednostek, na dwoch
poziomach: regionalnym (regiony, wojewodztwa, podregiony) i lokalnym (powiaty, gminy).
W ramach tematu "Rozmieszczenie ludnosci (demografia)" opublikowano:
• uslug~ przegl~dania prezentuj~c~ dane demograficzne dla lat 20 II i 2012 w odniesieniu do
jednostek NTS,
• uslug~ pobierania udost~pniaj~q nast~puj~ce zbiory danych:
o dane demograficzne dla roku 20 II w odniesieniu do jednostek NTS,
o dane demograficzne dla roku 2012 w odniesieniu do jednostek NTS.
• metadane dla opublikowanych zbiorow i uslug danych przestrzennych.
Zakres danych demograficznych publikowanych w ramach INSPIRE obejmuje:
• ogoln~ liczb~ ludnoSci,
• klasyfikacje wg:
o plei,
o 5-1etnich grup wieku (ogolem, kobiety. m~zczyzni),
o ekonomicznych grup wieku (ogolem, kobiety, m~zczyzni).
Zbiory danych dla tematu "Rozmieszczenie ludnosci (demografia)" w ramach uslugi pobierania
opublikowane zostaly w formacie ESRI Shapefile. Zakonczenie prac i
udost~pnienie
interoperacyjnych zbiorow i uslug danych przestrzennych dostosowanych do wersji 3.0 specyfikacji
danych plano wane jest na koniec 2015 r. Zgodnie z wytycznymi termin dostosowania zbiorow do
specyfikacji uplywa w 2020 r.
2) Aktualizacja list zbiorow danych liP, INSPIRE i komplementarnych w temacie
Zbior danych "rozmieszczenie ludnoSci (demografia)" zostal zgloszony do ewidencji zbiorow i uslug
danych przestrzennych.
3) Zakres i terminy prac wynikaj'lce z przepisow INSPIRE i potrzeb krajowych
W zwiqzku z tym, iz temat danych przestrzennych ,,Rozmieszczenie ludnosci (demografia)" nie
zawiera sam w sobie danych przestrzennych (jedynie dane statystyczne. ktore uzyskuj~ odniesienie
przestrzenne tylko po pol~czeniu z jednostkami podzialu statystycznego) oraz ze dane odnosnie
rozmieszczenia ludnosci gromadzone S'l wg przepisow obowi'lzuj'lcych przed zakonczeniem
transpozycji dyrektywy INSPIRE na prawo krajowe. nalery rozumiee, iz rozmieszczenie ludnoSci
rowniez jest zbiorem danych istniej~cych. Wobec tego ostateczny termin na udost~pnienie
interoperacyjnych zbiorow i uslug danych przestrzennych z tego tematu to 21.10.2020 r.
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4) Planowane i realizowane projekty w temacie, stan realizacji oraz konkretne wyniki
w latach 2014-2015
W zakresie wykorzystania infrastruktury sprz~towo-programowej GUS uruchomil srodowisko analiz
geoprzestrzennych - Portal Geostatystyczny. Glownym zadaniem portalu jest prezentacja wynikow
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan
20 I I na mapach. W ramach portalu uruchomiony zostal rowniez podsystem uslug INSPIRE, ktory
serwuje uslugi danych przestrzennych dla tematow danych, dla ktorych Prezes GUS jest organem
udost~pnienie interoperacyjnych zbiorow i uslug danych
wiodllcym. ZakOl\czenie prac i
przestrzennych dostosowanych do wersji 3.0 specyfikacji danych dla tematu "Rozmieszczenie
ludnosci (demografia)" planowane jest na koniec 2015 r.
Projekt dotyczllcy rozbudowy portalu obejmujllcy przedmiotowe prace zostal zgloszony do Programu
OperacY-inego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (przedluzona perspektywa), a taue do Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Zadanie zwillZane z zapewnieniem dost~pu do danych
przestrzennych poprzez uslugi przegilldania, wyszukiwania, pobierania i przeksztalcania zostalo
umieszczone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa.
5) Relacje wzgll)dem innych organow wi;ri:'lce sil) z tematem
Dane dla tematu ,,Rozmieszczenie ludnosci - demografia" mogll zostac wykorzystane przy
wsp6lpracy ze szczeblem zaTZijdzajl\.cym w regionach jako niezwykle pomocne narz~dzie przy
podejmowaniu strategicznych decyzji na poziomie gminnym, powiatowym czy wojewodzkim. Dzi~ki
danym przestrzennym mozna monitorowac dany teren, dokonywac analiz, prognozowac rozwoj
regionu oraz szacowac rOi:nego rodzaju ryzyka, jak i opracowywac sposoby zapobiegania.
6) Stan do osi'lgnil)cia na koniec roku 2015
Na koniec 2015 r. GUS planuje:
• uruchomienie uslug przegilldania danych demograficznych dla lat 2013-2014 w odniesieniu
do jednostek NTS,
• utworzenie zgodnych ze specyfikacjll INSPIRE zbiorow danych dla lat 2011-2014 oraz ich
publikacja w ramach uslugi pobierania,
• publikacja w ramach uslug przegilldania i pobierania ogolnej liczby ludnosci w odniesieniu do
rejonow statystycznych i obwodow spisowych dla roku 20 II.
4. PROGRAM DZIAtAN UZUPEtNIA'J\CYCH

4.1 WZMOCNIENIE KOORDYNAC/I
1) Wzmacnianie w/asnej struktury koordynacyjnej
GUS nie przewiduje wzmacniania wlasnej struktury koordynacyjnej.
2) WspOtdzia/anie z organem koordynuj'lcym
Prezes GUS na bieZllco wspolpracuje z Glownym Geodetll Kraju, ktory koordynuje tworzenie lIP
w Polsce. przedstawiciel GUS uczestniczy w pracach Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
GUS corocznie opracowuje sprawozdania dotyczllce organizacji, koordynacji i monitorowama dzialan
zwillZanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury, w zakresie
przyporZl\.dkowanych tematow danych przestrzennych i przekazuje je do GGK.
3) Wspo/praca z innymi organami wiod'lcymi
Prezes GUS na biez&.co wspolpracuje z Glownym Geode!&. Kraju, ktory jest organem wiod&.cym
odpowiedzialnym za 15 tematow danych przestrzennych
4) Wspo/praca z jednostkami samorz'ldu terytorialnego
Udost~pnianie granic rejonow statystycznych i obwodow spisowych jednostkom samoTZijdu
terytorialnego w celu wykorzystania w procesie modernizacji ewidencji gruntow i budynkow.
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5) Zapewnienie niezb~dnych przeplywow danych z/do rejestrow publicznych
Zgodnie z art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Oz.U. z 2010 r.,
Nr 193, poz. 1287 j.t.) Gl6wny Geodeta Kraju we wspOlpracy ze starostami, wojewodami
i marszalkami wojew6dztw oraz Ministrem Sprawiedliwosci, ministrem wlasciwym do spraw
adrninistracji publicznej, ministrem wlasciwym do spraw finans6w publicznych, ministrem
wlasciwym do spraw srodowiska, Prezesem Glownego Urz~du Statystycznego oraz Prezesem Agencji
Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa tworzy i utrzymuje zintegrowany system infOlmacji
o nieruchomoSciach, b~d'lcy systemem teleinformatycznym, umozliwiaj'lcy m.in.:
• wymian~ danych w formie dokument6w elektronicznyeh mi~dzy ewidenej'l gruntow
i budynk6w a innymi rejestrami publieznymi, takimi jak: ksi~ga wieczysta, panstwowy rejestr
granie i powierzchni jednostek podzial6w terytorialnyeh kraju, krajowy rejestr urz~dowy
podzialu terytorialnego kraju, krajowy rejestr urz~dowy podmiot6w gospodarki narodowej,
krajowy system ewideneji produeent6w, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosk6w 0 przyznanie platnosei, w zakresie niezb~dnym do prowadzenia tych rejestr6w
publicznych, a tme przekazywanie w formie dokument6w elektronicznych zawiadomien
o zmianach danyeh, dokonywanych w poszczeg61nyeh rejestrach publicznych, maj'lcych
znaczenie dla innych rejestrow pUblicznych w1'lczonych do zintegrowanego systemu
informacji 0 nieruchomosciach,
• weryftkacj~ zgodnosci danych ewidencji grunt6w i budynk6w z danymi zawartymi
w: ksi~gach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludnosci,
krajowym rejestrze urz~dowym podmiot6w gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze
urz~dowym podzialu terytorialnego kraju, a tme pozyskiwanie danych zawartych w tych
rejestraeh na potrzeby ewideneji grunt6w i budynk6w,
• udost~pnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbior6w danych ewidencji
grunt6w i budynk6w, niezb~dnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadan
publicznych, dotYCZllcych w szczeg61noSci badan statystycznych, spis6w powszechnych,
prowadzenia krajowego rejestru urz~dowego podmiot6w gospodarki narodowej, prowadzenia
krajowego rejestru urz~dowego podzialu terytorialnego kraju, planowania gospodarezego,
planowania przestrzennego, srodowiska, ewidencji podatkowej nieruchomosci, kontroli
panstwowej, zwa1czania korupcji oraz bezpieczenstwa wewn~trznego.
Na podstawie rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego
systemu informacji 0 nieruchomosciach (ZSIN) (Oz. U. z 2013 r. Nr 249) Prezes GUS we wsp6lpracy
z Gl6wnym Geodet'l Kraju zapewni rozwi'lZania techniczne umozliwiaj'lce dost~p, za posrednictwem
ZSIN do danych zawartych w prowadzonych przez GUS rejestrach publicznych tj. TERYT i REGON.
4.2 BADANIA I ROZWOJ
1) Okreslenie optymalnych modeli danych w tematach liP z uwzgl~dnieniem wymagan

INSPIRE oraz potrzeb i mo:i:liwosci krajowych
Model danych dla tematu "Jednostki statystyczne" zgodny jest z modelem opublikowanym
w specyftkacji 3.0 dla tego tematu. Ola tematu "Rozmieszezenie ludnosci (demografia)" trwaj'l prace
nad optymalnym sposobem publikacji danych zgodnie z zalozeniami speeyfikacji w wersji 3.0, kt6re
zakoncz'l si~ z koncem 2015 r.
2) Zapewnienie harmonizacji zbiorow i uslug danych przestrzennych pod wzgl~dem
technologicznym
istniej'lce zbiory danych przestrzennyeh dla tematu danych "Jednostki statystyczne" prowadzone
s'l w jednolitej strukturze - lokalnie na stanowiskach operator6w przestrzennych baz adresowych.
Wzajemna sp6jnosc zbior6w danych zapewniona jest poprzez dostosowanie granic podzialu
statystycznego do granic opracowywanego przez operatora obszaru (przewa:i:nie powiatu).
Temat "Rozrnieszczenie ludnosci (demografia)" wykorzystuje geometri~ tematu danych ,)ednostki
statystyczne", nie wyst~puje zatem potrzeba harmonizacji.
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3) Dalsze prace badawcze ukierunkowane na mozliwie szybkie osi'lganie praktycznych
efektow liP
Publikacja danych statystycznych w Portalu Geostatystycznym umozliwia wykonywanie analiz
przestrzennych z wykorzystaniem m.in. danych 0 rozmieszczeniu ludnosci. Rozbudowa Portalu
Geostatystycznego b"dzie zapewniala UZytkownikom prowadzenie zaawansowanych analiz
geostatystycznych.
4.3 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KSZTALCENIE SPECjALISTOW
1) Upowszechnianie wiedzy i umiej~tnosci w zakresie umozliwiaj'lcym szerokie

korzystanie z zasobow informacyjnych obj~tych tematami programu
W statystyce publicznej wyszkolono ponad 200 osob w zakresie pracy z oprogramowaniem GIS.
W urz"dach statystycznych i ich oddzialach osoby te zajmujl\. si" prowadzeniem przestrzennych baz
adresowych zawierajl\.cych statystyczne punkty adresowe oraz rejony statystyczne i obwody spisowe.
Ponadto w celu przyblizenia funkcjonalnosci Portalu Geostatystycznego przeszkolonych zostalo
ponad 120 osob ze sluzby statystyki publicznej. GUS skierowal rowniez do ministerstw oraz urz"d6w
centralnych propozycj" przeprowadzenia dalszych szkolen z Portalu Geostatystycznego.
Dodatkowo na stronie Portalu Geostatystycznego 0publikowany zostal obszemy podr«cznik
uZytkownika, w kt6rym szczeg61owo opisane zostaly wszystkie funkcjonalnosci dostl'pne w Portalu.
Podr"cznik zostal rozszerzony 0 szereg cwiczen wraz z ich szczeg6lowym opisem, na podstawie
kt6rych uZytkownicy mogl\. samodzielnie nauczyc si" korzystania z Portalu.
2) Ksztalcenie i doksztalcanie specjalistow zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
Przedstawiciele GUS brali udiial w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Edukacyjne
wsparcie procesu wdrazania dyrektywy INSPIRE wadministracji samorzqdowej w kontekScie
podniesienia jako.ki uslug i efektywnosci dzialania realizowanego przez GI6wny Urzl\.d Geodezji
i Kartografii. Pracownicy GUS uczestniczyli w dw6ch grupach szkolen: szkoleniach eksperckich oraz
szkoleniach podstawowych. Dzi"ki udzialowi w szkoleniach pracownicy sluzb statystyki publicznej
pozyskali szerokl\. wiedz" dotyczl\.CI\. budowania infrastruktury informacji przestrzennej (IlP) oraz
administrowania IlP.
przedstawiciel Departamentu Programowania i Koordynacji BadaJ\ reprezentowal GUS jako ekspert
w Tematycznej Grupie Roboczej INSPIRE do spraw rozwoju specyfikacji danych dla ,,Jednostek
statystycznych" i "Rozmieszczenia ludnosci (demografii)" - dw6ch temat6w danych przestrzennych
z zall\.cznika III dyrektywy (TWG SU-PD - Thematic Working Group - Statistical Units and
Population Distribution).
Pracownicy statystyki publicznej na bie4co uczestniczl\. r6wniez w krajowych i mi"dzynarodowych
konferencjach dotycZl\.cych INSPIRE.
4.4 WSPOLDZIALANIE W RAMACH INSPIRE
dost~pu instytucjom i organom Wspolnoty do zbiorow i uslug danych
przestrzennych zgodnie z Rozporz'ldzeniem Komisji (UE) Nr 268/2010 z dnia 29 marca
2010 r.
W zwil\.zku z koniecznoscil\. wypelnienia zobowil\.Zan zawartych w dyrektywie INSPIRE w ramach
Portalu Geostatystycznego przygotowany zostal Podsystem Uslug INSPIRE.
Uruchomiono uslug" wyszukiwania metadanych zgodnl\. ze specyfikacjl\. OGe esw w wersji 2.0.2.
Dla temat6w danych ,,Jednostki statystyczne" i "Rozmieszczenie ludnosci (demografia)" funkcjonujl\.
uslugi przegll\.dania w formie WMS zgodnego ze specyfikacjl\. OGe WMS 1.3.0. Dla tych temat6w
danych przestrzennych uruchomiono r6wniez uslugi pobierania w formie pobierania predefiniowanego
o profilu ATOM. Dla tematu ,,Jednostki statystyczne" przygotowano 16 plik6w GML z geometril\.
rejon6w statystycznych i obwod6w spisowych dla kaZdego z wojew6dztw oraz pliki GML z geometril\.
jednostek statystycznych NTS. Zbiory te SI\. w pelni zgodne ze specyfikacjl\. danych dla tematu
"Jednostki statystyczne". Dla tematu ,.Rozmieszczenie ludnosci (demografia)" przygotowano pliki

1) Zapewnienie
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w fonnacie Esri Shapefile z danymi demografieznymi odniesionymi do geometrii jednostek
statystycznych NTS.
2) Monitorowanie i sprawozdawczosc w zakresie okreslonym Decyzj'l Komisji z dnia 5
czerwca 2009 r.
Dyrektywa 2007/2IWE wymaga, aby panstwa cz/onkowskie monitorowaly wdrai:anie swoich
infrastruktur infonnaeji przestrzennej i korzystanie z tych infrastruktur oraz aby sk/adaly
sprawozdania dotycZ<\ce wdrozenia dyrektywy. Zgodnie z Deeyzjlt KE z dnia 5 ezerwca 2009 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2IWE Parlamentu Europejskiego i rady w zakresie
monitorowania i sprawozdawczoSci krajowy punk! kontaktowy przekazuje Komisji Europejskiej
wyniki monitorowania (wartoSci wskaZoikow ogolnych i szezeg6lowyeh w procentach) oraz
przekazuje sprawozdanie zbiorcze dla zidentyfikowanych zbiorow danych przestrzennyeh i uslug
zawierajltce podsumowujltcy opis w zakresie:
• koordynaeji i zapewnienia jakosci,
• wk/adu w funkcjonowanie i koordynacj~ infrastruktury,
• korzystania z infrastruktury infonnacji przestrzennej,
• rozwi:tzan slui::tcych wsp6lnemu korzystaniu z danych, kosztow i korzysci zwiltzanych
z wdrozeniem dyrektywy.
GUS jako organ wiodltcy corocznie opracowuje sprawozdanie dotycZ<\ce organizacji, koordynacji
i monitorowania dzia/an zwiltzanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury,
w zakresie przyporzltdkowanych mu dwoch tematow danych przestrzennych i przekazuje
je do kraiowego punktu kontaktowego tj. GGK.

5. STRESZCZENIE
Na etapie prac przygotowawczych do spisow powszechnych ti. Powszechnego Spisu Rolnego 2010
(PSR 2010) i Narodowego Spisu Powszechnego LudnoSci i Mieszkan 2011 (NSP 2011) w statystyce
publicznei przystltPiono do tworzenia danych przestrzennych. Z wykorzystaniem materia/ow
referencY.inych w formie danych przestrzennych pozyskanych m.in. z panstwowego zasobu
geodezyinego i kartograficznego (ti. ortofotomapa, panstwowy rejestr granic i powierzchni jednostek
podzialu terytorialnego kraju, dane z ewidencji gruntow i budynkow) oraz w/asnych materia/ow
(papierowych map z granicami podzialu statystycznego oraz szkicow sytuacY.inych z polozeniem
budynkow w terenie) stworzono w statystyce publicznej nast~puiltce zbiory:
• statystyczne punkty adresowe (polozenie wszystkieh budynkow znajdujltcych si~
w podsystemie NOBC rejestru TERYT, ezyli wszystkich budynkow, w ktorych znajdujlt si~
mieszkania),
• rejony statystyczne,
• obwody spisowe.
Ww. warstwy slt cz~scilt tzw. przestrzennych baz adresowych. Dane z tych baz zostaly wykorzystane
do przeprowadzenia, a nast~pnie do prezentacii wynikow spisow powszechnych w uj~ciu
przestrzennym.
W tym celu GUS utworzy/ srodowisko analiz geoprzestrzennych - Portal Geostatystyczny. Portal
umozliwia:
• udost~pnianie danych statystyeznych (wynikow spisow) zagregowanych do roi:nych
poziomow NTS,
• wykonywanie analiz przestrzennych,
• redagowanie w/asnych map tematycznych w fonnie kartogramow i kartodiagramow,
• korzystanie z zewn~trznych uslug WMS,
• udost~pnianie danych w fonnie uslug danych przestrzennych zgodnych ze specyfikacjami
INSPIRE.
Prezes GUS jest organem wiodltcym w zakresie dwoch tematow danych przestrzennych z za1ltcznika
III dyrektywy INSPIRE: ,,1ednostki statystyczne" i ,,Rozmieszczenie ludnosci (demografia)".
Ostateczny tennin na udost~pnienie interoperacyjnyeh zbiorow i uslug danych przestrzennych dla tych
tematow to 21.10.2020 r.
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Obecnie GUS udost"pnia uslug" wyszukiwania metadanych oraz uslugi przeghtdania i pobierania dla
tematow: ,)ednostki statystyczne" i ,,Rozmieszczenie ludnosci (demografia)". Zbiory danych dla
tematu ,)ednostki statystyczne" S'l zgodne ze specyfikacj'l danych w wersji 3.0 dla tego tematu.
Zakonczenie prac i udost"pnienie interoperacyjnych zbiorow i uslug danych przestrzennych
dostosowanych do wersji 3.0 specyfikacji danych dla tematu "Rozmieszczenie ludnosci (demografia)"
planowane jest na koniec 2015 r. Zgodnie z wytycznymi termin dostosowania zbior6w do specyfikacji
uplywa w 2020 r.
Bior'lc pod uwag" potrzeb" zapewniania kontynuacji tych prac, GUS zglosil projekt dotycz'lcy
rozbudowy portalu do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (przedluzona
perspektywa), a takZe do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Zadanie zwi'lzane
z zapewnieniem dost"pu do danych przestrzennych, w tym statystycznych poprzez uslugi
przegl'ldania, wyszukiwania, pobierania i przeksztalcania zostalo umieszczone w Programie
Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa.
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