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PODSTAWY PRAWNE: Ustawa o IIP 

Art. 20 

1. Organy wiodące, w zakresie swojej właściwości, organizują, 
koordynują i monitorują działania związane z tworzeniem, 
utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury, w zakresie 
przyporządkowanych im tematów danych przestrzennych, mając w 
szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych działań, w 
tym wprowadzanych rozwiązań technicznych, z przepisami 
dotyczącymi infrastruktury informacji przestrzennej. 

2. Organy wiodące uzgadniają z ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej plany określające zakres i metodykę 
działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1. 
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PODSTAWY PRAWNE: Ustawa o IIP 
Art. 18 

1. Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest 
koordynowane przez ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje 
Komisji Europejskiej informacje i sprawozdania dotyczące 
tworzenia i funkcjonowania infrastruktury. 

Art. 19 

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej wykonuje 
zadania, o których mowa w art.18, przy pomocy Głównego 
Geodety Kraju, który: 

 1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w 
tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami 
wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie 
kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, 
obszarowym i zmienności w czasie , jak też zapobiegania 
zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więceju niż 
jeden organ administracji; 

……  ……  
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PROGRAMOWANIE BUDOWY IIP 

Programowanie budowy IIP obejmujące opracowanie, konsultowanie  i 
uzgadnianie planów tworzenia oraz funkcjonowania IIP stanowi 
zadanie wspólne organów wiodących, organu koordynującego, 
innych organów administracji oraz pozostałych interesariuszy, 
które powinno być pilnie i sprawnie wykonane przy czynnym 
udziale Rady IIP. 

Rolą Rady IIP, w której skład wchodzą wszyscy zainteresowani, powinno 
być wypracowanie i uzgodnienie wytycznych programowania 
określających: 

 okres realizacji programu budowy IIP, 

 tryb programowania, 

 standard treści programu. 
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OKRES 2012-2013 

Dwuletni okres jest optymalny: 

 krótszy (roczny) nie wystarczy dla objęcia procesów prowadzących 

do uzyskania liczących się, mierzalnych efektów, 

 dłuższy (wieloletni) sprawi trudności, zwłaszcza organom nie 

mającym większego doświadczenia w tej dziedzinie. 
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TRYB PROGRAMOWANIA 

1.Przyjęcie przez Radę IIP wytycznych programowania budowy IIP na lata 2012-

2013. 

2.Opracowanie przez każdy z 12 organów wiodących programu swojego udziału w 

budowie IIP. 

3.Opracowanie programu budowy IIP (wersja 1) przez organ koordynujący na 

podstawie programów organów wiodących. 

4.Proces konsultacji i uzgodnień oraz zaopiniowanie programu budowy IIP przez 

Radę IIP. 

5.Zatwierdzenie  programu budowy IIP (wersja 2) przez organ koordynujący z 

uwzględnieniem przyjętych zmian. 
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HARMONOGRAM  

Zadanie Wykonanie Termin 

1.Przyjęcie wytycznych 

 

Rada IIP 8.02.2012 

 

2.Programy udziału Organy wiodące 23.03.2012 

3.Program budowy IIP 

w wersji 1 

Organ koordynujący 23.04.2012 

4.Konsultacje, 

uzgodnienia, opinia 

Wszyscy interesariusze, 

Rada IIP 

31.08.2012 

 

5.Zatwierdzenie 

programu w wersji 2 

Organ koordynujący 5.09. 2012 
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PROJEKT STANDARDU TREŚCI (1) 

 

 

Nazwa organu wiodącego 

Program udziału 

……………… 

w budowie infrastruktury 

informacji przestrzennej 

na lata 2012-2013 

Akceptacja organu 

wiodącego 

Data 
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PROJEKT STANDARDU TREŚCI (2) 

 

 

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 

Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, 

podstawa prawna 

Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe dotyczące punktu 

kontaktowego organu wiodącego 

Lista tematów (części tematów) przyporządkowanych ustawą o IIP 

1.2 STRUKTURA KOORDYNACYJNA I WYKONAWCZA 

Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role 

Jednostki współpracujące 

Schemat organizacyjny 

1.3 PODSTAWY PRAWNE 

Ustawy, rozporządzenia, inne przepisy 

Potrzeby legislacyjne 
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PROJEKT STANDARDU TREŚCI (3) 

 

 
2. PROGRAM DZIAŁAŃ W UJĘCIU TEMATYCZNYM 

2.i  PROGRAM DZIAŁAŃ DLA TEMATU i (i=1,2…n) 

Analiza stanu obecnego w świetle obowiązujących już przepisów, 

projektów specyfikacji danych INSPIRE oraz zidentyfikowanych 

potrzeb krajowych 

Aktualizacja list zbiorów danych IIP, INSPIRE i komplementarnych 

w temacie 

Zakres i terminy prac wynikające z przepisów INSPIRE i potrzeb 

krajowych 

Planowane projekty w temacie, ich realizacja oraz konkretne wyniki 

w latach 2012-2013 

Relacje względem innych organów i tematów 

Stan do osiągnięcia na koniec roku 2013 

Analiza SWOT  
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PROJEKT STANDARDU TREŚCI (4 ) 

 

 

3. PROGRAM DZIAŁAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

3.1 WZMOCNIENIE KOORDYNACJI 

Wzmocnienie własnej struktury koordynacyjnej 

Współdziałanie z GGK jako organem koordynującym prace nad IIP 

Współpraca nad innymi organami wiodącymi  

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 

Zapewnienie niezbędnych przepływów danych z/do rejestrów 

publicznych 

3.2 BADANIA I ROZWÓJ 

Określenie optymalnych modeli danych w tematach IIP  z 

uwzględnieniem wymagań INSPIRE oraz potrzeb i możliwości 

krajowych 

Zapewnienie harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych 

pod względem technologicznym 

Dalsze prace badawcze ukierunkowane na możliwie szybkie 

osiąganie praktycznych efektów IIP 
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PROJEKT STANDARDU TREŚCI (5 ) 

 

 

3.3 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW 

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym 

szerokie korzystanie z zasobów informacyjnych objętych tematami 

programu 

Kształcenie i dokształcanie specjalistów zgodnie z rzeczywistymi 

potrzebami 

3.4 WSPÓŁDZIAŁANIE W RAMACH INSPIRE 

Zapewnienie dostępu instytucjom i organom Wspólnoty do zbiorów 

i usług danych przestrzennych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 

(UE) Nr 268/2010 z dnia 29 marca 2010 r. 

 Monitorowanie i sprawozdawczość zgodnie z Decyzją Komisji  z 

dnia 5 czerwca 2009 r. 

4. STRESZCZENIE  

Streszczenie powinno być obszerne; w pierwszej kolejności będzie 

opublikowane w witrynie Rady IIP.  
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PROJEKT STANDARDU TREŚCI (6 ) 

 

 

OZNACZENIA I DEFINICJE 

IIP – infrastruktura określona ustawą o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (ustawą o IIP) z dnia 4 marca 2010 r. 

Temat – temat danych przestrzennych określony ustawą o IIP. 

Zbiór danych IIP w temacie – zbiór danych należący do tematu i 

prowadzony w jego ramach. 

Zbiór danych INSPIRE w temacie – wyselekcjonowany zbiór danych 

IIP podlegający sprawozdawczości, harmonizacji i udostępnianiu według 

wymogów i specyfikacji  INSPIRE. 

Zbiór danych komplementarnych w temacie – zbiór danych IIP w 

temacie, który nie jest zbiorem danych INSPIRE i jest prowadzony 

zgodnie z potrzebami i przepisami krajowymi, stanowiąc użyteczne 

uzupełnienie danych INSPIRE. 

Zasób danych IIP w temacie  – ogół zbiorów danych należących do 

tematu i prowadzonych w jego ramach.  

Zasób danych IIP – ogół zasobów danych IIP w tematach. 


