
Geoportal IIP 
stan obecny oraz plan dalszych prac 

ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie 
wynikającym z regulacji ustawowych 

 
 



15 Maj 2010  21§1 21§2  Wdrożenie postanowień decyzji ws. monitorowania i  
    sprawozdawczości 

03 Grudzień 2010  6(a)  Utworzenie metadanych dla I i II Aneksu 

30 Czerwiec 2011  15  Uruchomienie Europejskiego Geoportalu 

19 Październik 2011  17(8)  Wdrożenie postanowień rozporządzenia KE ws dostępu 
    Instytucji i organów Wspólnoty do zbiorów i usług  
    danych przestrzennych państw członkowskich zgodnie ze 
    zharmonizowanymi warunkami  

09 Listopad 2011  16  Dostępne usługi wyszukiwania i przeglądania 

28 Grudzień 2012  16  Dostępne usługi przekształcania 

28 Grudzień 2012  16  Dostępne usługi pobierania 

23 Listopad 2012 7§3, 9(a)  Dostępne zebrane w ostatnim czasie i gruntownie  
    przeorganizowane zbiory danych przestrzennych dla  
    Aneksu I 

4 Luty 2013 7§3, 9(a)  Dostępne zebrane w ostatnim czasie i gruntownie  
    przeorganizowane zbiory danych przestrzennych dla  
    Aneksu I (zgodne z przepisami wykonawczymi wartości 
    list kodowych). 



19 Kwiecień 2013  17(8)  Wdrożenie postanowień rozporządzenia KE w  
    sprawie do dostępu instytucji i organów Wspólnoty 
    do zbiorów i usług danych  przestrzennych państw 
    członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi  
    warunkami (dla istniejących  porozumień);   

 
03-Grudzień 2013  6(b)  Utworzenie metadanych dla Aneksu III 
 
*Styczeń-2015 7§3, 9  Dostępne zebrane w ostatnim czasie i gruntownie 

    przeorganizowane zbiory danych  przestrzennych 
    dla Aneksu II i III 

23 Listopad 2017  7§3, 9  Dostępne pozostałe (wciąż używane ) zbiory danych 
    przestrzennych objęte Aneksem I 

4-Luty-2018 7§3, 9  Dostępne pozostałe (wciąż używane) zbiory danych 
    przestrzennych dla Aneksu I (zgodne z przepisami 
    wykonawczymi wartości list kodowych) 

*Styczeń -2020  7§3, 9  Dostępne pozostałe (wciąż używane ) zbiory danych 
    przestrzennych objęte Aneksem II i III 

   
* Data przybliżona - projekty rozporządzeń w fazie tłumaczenia 

 



• Dla ułatwienia integracji infrastruktur krajowych z 
INSPIRE państwa członkowskie powinny zapewnić 
dostęp do swoich infrastruktur przez geoportal 
Wspólnoty obsługiwany przez KE, jak również przez 
wszelkie punkty dostępu, które same postanowią 
obsługiwać 

• Monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia i 
funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju – 
informacje przekazywane corocznie w procesie 
monitorowania nie znajdują odzwierciedlenia w 
Geoportalu krajowym a w konsekwencji w geoportalu 
INSPIRE KE co wpływa na jego jakość (rozbieżność 
przekazywanych informacji, monitoring – zawartość 
geoportalu – brak wkładu organów wiodących) 
 



EU 27 + EFTA Countries

More than 1 INSPIRE Discovery Service

At least 1 INSPIRE Discovery Service

No INSPIRE Discovery Service

EFTA Countries

Geoportal INSPIRE – 
usługa wyszukiwania 



Geoportal INSPIRE 

Geoportal branżowy Geoportal branżowy Geoportal branżowy 

Dane 
branżowe 

Dane 
branżowe 

Dane 
branżowe 

Odbiorca danych 

Usługi danych 
przestrzennych 

Metadane Metadane Metadane 

Art.13 ustawy o IIP 
Główny Geodeta Kraju tworzy i 
utrzymuje geoportal infrastruktury 
informacji przestrzennej jako centralny 
punkt dostępu do usług, o których 
mowa w art. 9 ust 1, w pełnym 
zakresie tematycznym i terytorialnym 
infrastruktury 

Geoportal UE 



Stan prac 

Wypełnienie 
 

Dysponent 
Zbiory danych Usługi Metadane 

Główny Geodeta Kraju x x x 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

 
Organy wiodące dla zał. I i II (poza 

GGK) nie publikują metadanych oraz 
nie udostępniają  usług przez 

Geoportal IIP 

Minister Środowiska 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Główny Geolog Kraju 

Prezes GUS  

Minister Transportu,  Budownictwa i GM 

Minister  Zdrowia 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

Minister Rolnictwa i Rozwoju  Wsi 

Główny Konserwator Przyrody 

  

• Geoportal INSPIRE jest już gotowy i udostępnia zestandaryzowane usługi i jest 
wypełniony danymi i metadanymi, których dysponentem jest GUGiK - brakuje 
wyłącznie wypełnienia go metadanymi od pozostałych dysponentów danych 



Produkty Projektu Geoportal2 
Temat Zbiory danych INSPIRE Usługi Metadane 

nazwa 

tematu 

data 

utworzenia deadline data utworzenia  data utworzenia  deadline 
systemy 

odniesienia 
nie dotyczy 2012-11-23 

nie dotyczy 
nie dotyczy 2010-12-03 

systemy 

siatek 
nie dotyczy 2012-11-23 

nie dotyczy 
nie dotyczy 2010-12-03 

nazwy 

geograficzne 
2012-02-15 2012-11-23 

wyszukiwania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

wyszukiwania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-06-20 

przeglądania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

przeglądania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-06-20 

pobierania dla zbiorów danych źródłowych: brak 

pobierania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-06-20 

dla zbiorów danych 

źródłowych: 2011-03-15 

dla zbiorów danych 

INSPIRE: 2012-02-15 

2010-12-03 

jednostki 

adm. 
2012-02-15 2012-11-23 

wyszukiwania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

wyszukiwania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-06-20 

przeglądania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

przeglądania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-06-20 

pobierania dla zbiorów danych źródłowych: brak 

pobierania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-06-20 

dla zbiorów danych 

źródłowych: 2011-03-15 

dla zbiorów danych 

INSPIRE: 2012-02-15 

2010-12-03 

adresy 2012-02-15 2012-11-23 

wyszukiwania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

wyszukiwania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

przeglądania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

przeglądania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

pobierania dla zbiorów danych źródłowych: brak 

pobierania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

dla zbiorów danych 

źródłowych: 2011-03-15 

dla zbiorów danych 

INSPIRE: 2012-02-15 

2010-12-03 

działki 

ewidencyjne 
2012-02-15 2012-11-23 

wyszukiwania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

wyszukiwania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

przeglądania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

przeglądania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

pobierania dla zbiorów danych źródłowych: brak 

pobierania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

dla zbiorów danych 

źródłowych: 2011-03-15 

dla zbiorów danych 

INSPIRE: 2012-02-15 

2010-12-03 

sieci 

transportowe 
2012-02-15 2012-11-23 

wyszukiwania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

wyszukiwania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

przeglądania dla zbiorów danych źródłowych: 2011-06-21 

przeglądania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

pobierania dla zbiorów danych źródłowych: brak 

pobierania dla zbiorów danych INSPIRE: 2012-11-23 

dla zbiorów danych 

źródłowych: 2011-03-15 

dla zbiorów danych 

INSPIRE: 2012-02-15 

2010-12-03 



Produkty Projektu Geoportal2 

II posiedzenie RIIP – 11 maja 2011r. – „Projekt 

rozwiązań systemowych i technicznych dla organów 

wiodących i innych podmiotów współtworzących IIP”. 

 • Dane 
– Strategia harmonizacji danych i usług IIP 
– Narzędzia do harmonizacji 

 
• Metadane 

– Profil metadanych dla PZGiK 
– Edytor i walidator metadanych 
– Metadane zbiorów i usług (I i II grupa) 

 
• Systemy informatyczne 

– Broker INSPIRE , Broker Krajowy, Broker 
Branżowy 

– SDI – oprogramowanie węzła IIP 
  



Produkty Projektu Geoportal2 

Moduł SDI 

Edytor metadanych 

Walidator metadanych 

Generator metadanych 

Szkolenia z narzędzi 

Strategia harmonizacji 

Portale 

-Narzędzie umożliwiające przechowywanie, zarządzanie 
i udostępnianie danych oraz metadanych użytkownika 
za pomocą usług danych przestrzennych 

-Udostępniane nieodpłatnie użytkownikom przez 
GUGiK ze wsparciem infrastrukturalnym (4 warianty 
hostowania) 

-  Pozwala dowolnemu użytkownikowi gromadzącemu 
dane przestrzenne a nieposiadającemu własnych 
narzędzi włączyć się do Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej 

-Umożliwia wymianę danych pomiędzy dysponentami 
danych przestrzennych oraz pomiędzy dysponentami a 
odbiorcami danych za pomocą zestandaryzowanych 
usług danych przestrzennych 



Produkty Projektu Geoportal2 

Moduł SDI 

Edytor metadanych 

Walidator metadanych 

Generator metadanych 

Szkolenia z narzędzi 

Strategia harmonizacji 

Portale 

-Edytor, walidator i generator metadanych służą do 
tworzenia metadanych dla zbiorów danych, serii 
zbiorów danych oraz usług 

-Umożliwiają hurtowe tworzenie plików metadanych 
zgodnych z profilem metadanych, hurtową walidację 
plików metadanych zgodnie ze schematem 
aplikacyjnym, eksport utworzonych plików oraz 
zarządzanie identyfikatorami plików metadanych 

-Edytor i walidator udostępniane są online przez 
interfejs WWW, API oraz jako usługi sieciowe 

-Generator metadanych jest zintegrowany z 
walidatorem metadanych 

-Narzędzia te umożliwiają podmiotom zewnętrznym 
zarządzanie metadanymi zgodnie z aktami prawnymi 
oraz normami i standardami 

-Dzięki wykorzystaniu ww. narzędzi podmioty 
zewnętrzne mogą tworzyć i udostępniać metadane 
zgodnie z wymogami INSPIRE 



Produkty Projektu Geoportal2 

Moduł SDI 

Edytor metadanych 

Walidator metadanych 

Generator metadanych 

Szkolenia z narzędzi 

Strategia harmonizacji 

Portale 

-Cykl szkoleń przeznaczonych dla administracji publicznej, 
a w szczególności dla podmiotów odpowiedzialnych za 
publikowanie usług przestrzennych i metadanych 

-Szkolenia obejmowały wykorzystanie narzędzi do 
harmonizacji danych i metadanych (edytor, walidator i 
generator) 

-Poruszane były również kwestie odnośnie harmonizacji, 
integracji i interoperacyjności w kontekście harmonizacji 
danych 

-Planowane kolejne szkolenia w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna z zakresu SDI (może 
więcej ?) 

 



Produkty Projektu Geoportal2 

Moduł SDI 

Edytor metadanych 

Walidator metadanych 

Generator metadanych 

Szkolenia z narzędzi 

Strategia harmonizacji 

Portale 

- Strategia harmonizacji polskiej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej opisuje działania, które  należy 
przedsięwziąć w celu dostosowania krajowych zbiorów i 
usług danych przestrzennych do wymagań przepisów 
wykonawczych do dyrektywy 2007/2/WE INSPIRE oraz 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej 

- Założenia przygotowywane w ramach strategii zostały 
przetestowane w laboratorium testowym harmonizacji 

- Na podstawie strategii przeprowadzona została 
harmonizacja zbiorów danych przestrzennych GUGiK (z 
wykorzystaniem wytworzonych narzędzi do 
harmonizacji) 

- Zawiera wzory porozumień dedykowane 
współdziałaniu w tworzeniu IIP 



Produkty Projektu Geoportal2 

Moduł SDI 

Edytor metadanych 

Walidator metadanych 

Generator metadanych 

Szkolenia z narzędzi 

Strategia harmonizacji 

Portale 

- System Geoportal pełni rolę krajowego oraz branżowego 
brokera usług danych przestrzennych oraz krajowego 
brokera usług INSPIRE 

- Jako broker branżowy Geoportal udostępnia usługi 
transformacji i pobierania danych oraz sklepu 
internetowego 

- Rolę krajowego brokera usług wypełniają dedykowane 
usługi pobierania, wyszukiwania, przeglądania i 
transformacji danych przestrzennych 

- Analogiczną rolę dla usług i danych przestrzennych 
udostępnionych w postaci zgodnej ze specyfikacjami 
INSPIRE pełni krajowy broker usług INSPIRE 

- System Geoportal pełni również rolę węzła centralnego 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej 



Możliwe wsparcie organów 
wiodących ze strony GGK 

• Nieodpłatne udostępnienie narzędzi do prowadzenia węzła lokalnego 
IIP, umożliwiającego gromadzenie danych i metadanych oraz ich 
udostępnianie za pomocą zestandaryzowanych usług danych 
przestrzennych (Moduł SDI), szkolenia POPT 

• Nieodpłatne udostępnienie metodyk harmonizacji danych, tworzenia i 
walidacji metadanych dla zbiorów danych, szkolenia POPT 

• Szkolenia związane z INSPIRE i IIP dla organów wiodących i 
dysponentów danych 

• Monitorowanie przebiegu prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania 
infrastruktury  oraz jej rozwoju oraz przygotowanie sprawozdania dot. 
tworzenia i funkcjonowania infrastruktury 

• Udział w siatce organizacyjnej IIP dla zadań tematycznych (np. jakość 
danych) 

 

 

Wsparcie organów wiodących ze strony GGK 



Oczekiwania GGK jako koordynatora IIP 
wobec organów wiodących 

• Przygotowanie i udostępnienie metadanych dla zbiorów danych  
z tematów przypisanych do organów wiodących 

• Przekazanie usług do testowania celem publikacji na Geoportalu 
INSPIRE 

• Współpraca w zakresie tematów przyporządkowanych do GGK  
a tworzonych we współpracy z innymi organami 

• Zgłoszenie zbiorów do ewidencji 

• Aktywny udział w szkoleniach dotyczących narzędzi i zasad 
współdziałania 

• Aktywny udział w pracach Rady IIP i siatce organizacyjnej IIP dla zadań 
tematycznych  

Oczekiwania GGK wobec organów wiodących 



Najważniejsze zadania 

  

• Przekazanie metadanych na krajowy Geoportal lub 
wystawiania ich w sposób umożliwiający ich podłączenie 
do Geoportalu – załącznik I i II 

  

• Przekazanie usług do testowania celem publikacji na 
Geoportalu INSPIRE 

• Zgłoszenie zbiorów do ewidencji zbiorów i usług 
danych przestrzennych 

  

• Wzmocnienie świadomości istnienia narzędzi do harmonizacji danych 
wśród dysponentów danych, a w szczególności możliwości jakie niesie 
wykorzystanie edytora i walidatora metadanych 

• Szkolenia dla samorządów dotyczące możliwości wykorzystania Modułu 
SDI jako węzła lokalnego IIP 



Plan działań 

  
Kolejne priorytety 

• Utworzenie metadanych dla tematów danych z Załącznika III  

 Zgodnie z planem budowy IIP na lata 2012-2013 
Harmonogram 

 

• Grudzień 2012 r. – udostępnienie usług pobierania i przekształcania 

• Kwiecień 2013 r. - Wdrożenie postanowień w sprawie dostępu instytucji  
i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych przestrzennych państw 
członkowskich zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami 

• Grudzień 2013 r. – utworzenie i udostępnienie metadanych dla tematów danych 
z III Załącznika 

 



• Potrzeba jednolitego podejścia do zagadnienia 
kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia INSPIRE, 

• Rozbieżności w zakresie przekazanych informacji w 
2010 r. były tak duże, iż niemożliwe było porównanie 
dokumentów poszczególnych krajów członkowskich, 

• Wypracowane zostały wskazówki do 
przyszłorocznego raportu za lata 2010-2012 w części 
dot. Analizy kosztów i korzyści. 



Kategorie Koszty 

Ogólne Infrastruktura IT, utworzenie, utrzymanie 

Metadane Oprogramowanie, utworzenie, utrzymanie 

Interoperacyjność danych Rozwój, oprogramowanie, produkcja 

Usługi sieciowe Utworzenie, utrzymanie 

Monitoring i sprawozdawczość Rozwój narzędzi, zbieranie danych 

Działania koordynacyjne i horyzontalne Struktura koordynacyjna, punkt 

kontaktowy, działania wspierające 

Koszty/korzyści 

Korzyści w wymiarze ilościowym np. informacji o wzroście dot. 

użytkowania danych, oszczędności czasu i pieniędzy, lepiej prowadzona 

polityka itp.  

Ponadto zidentyfikowanie głównych beneficjentów, przykładów 

porozumień oraz współpracy transgranicznej (np. Polska – Hiszpania). 



Dziękuję za uwagę 


