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Elementy strategii harmonizacji 

 Kontekst prawno-organizacyjny 

 Kontekst techniczny 

 Komponenty interoperacyjności 

 Diagnoza stanu 

 Analiza SWOT 

 Cele strategiczne 

 Obszary priorytetowe strategii 

 Działania strategiczne 

 W ujęciu przedmiotowym i podmiotowym 

 Procesy harmonizacji i wymiany danych 

 



Kontekst prawno-organizacyjny 

 Zadania z ustawy o IIP 

 Zadania z dyrektywy INSPIRE 

 Zadania z przepisów implementacyjnych 

INSPIRE – podstawa rozwiązań 

technicznych i technologicznych 



Typy aktorów IIP w Polsce 

 Koordynator IIP w Polsce 

 Rada IIP 

 Organ wiodący 

 Organ administracji (dysponent danych) 

 



Aktorzy IIP w Polsce 

MINISTER WŁAŚCIWY DS. 

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
KOMISJA EUROPEJSKA 

RADA INFRASTRUKTURY 

INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 
GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

MINISTER ŚRODOWISKA 

MINISTER INFRASTRUKTURY 

MINISTER ZDROWIA 

MINISTER KULTURY I 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

PREZES GŁÓWNEGO 

URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

GŁÓWNY KONSERWATOR 

PRZYRODY 

GŁÓWNY GEOLOG KRAJU 

GŁÓWNY INSPEKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

PREZES KRAJOWEGO 

ZARZĄDU GOSPODARKI 

WODNEJ 

ORGANY JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

INNE ORGANY 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

źródło: J. Gaździcki „Druga 

faza rozwoju prac INSPIRE: 

stan w Europie i wyzwania 

dla Polski”, Roczniki 

Geomatyki 2009 



Zadania koordynatora IIP 



Organy wiodące a liczba tematów 

danych  



Organy wiodące i ich tematy danych 

przestrzennych (I grupa) 
Lp. Organ wiodący Nr tematu Tematy danych przestrzennych 

1  Minister Infrastruktury  3.4  

3.15 

3.16 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Warunki oceanograficzne-geograficzne 

Obszary morskie 

2 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  1.9  Obszary chronione  

3 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  3.9  Obiekty rolnicze oraz akwakultury  

4 Minister Środowiska  1.9 

3.12 

3.13 

3.14 

3.19  

Obszary chronione 

Strefy zagrożenia naturalnego 

Warunki atmosferyczne 

Warunki meteorologiczno-geograficzne 

Rozmieszczenie gatunków  

5 Minister Zdrowia  3.5  Zdrowie i bezpieczeostwo ludności  

6 Główny Geodeta Kraju  1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

2.1 

2.2 

2.3 

3.2 

3.3 

3.6 

3.8 

3.11  

Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych 

Systemy siatek georeferencyjnych  

Nazwy geograficzne 

Jednostki administracyjne 

Adresy 

Działki ewidencyjne 

Sieci transportowe 

Ukształtowanie terenu 

Użytkowanie ziemi 

Ortoobrazy  

Budynki 

Gleby 

Usługi użyteczności publicznej i służby paostwowe 

Obiekty produkcyjne i przemysłowe 

Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczonego dostępu  

7 Główny Geolog Kraju  2.4 

3.20  

Geologia 

Zasoby energetyczne  

8 Główny Inspektor Ochrony Środowiska  3.7  Urządzenia do monitoringu środowiska  

9 Główny Konserwator Przyrody  3.17 

3.18  

Regiony biogeograficzne 

Siedliska i obszary jednorodne  

10 Prezes GUS  3.1 

3.10  

Jednostki statystyczne  

Rozmieszczenie ludności 

11 Prezes KZGW  1.8  Hydrografia  



Zadania organu wiodącego 



Działania techniczne w ustawie o IIP 
 Utworzenia przez GGK geoportalu, będącego centralnym 

punktem dostępowym do danych i usług (art.13.1). 

 Utworzenia i prowadzenia przez GGK ewidencji zbiorów danych 
przestrzennych i usług (art. 13.2). 

 Tworzenia, aktualizacji i udostępniania metadanych przez organy 
administracji publicznej (art. 5.1). 

 Wprowadzenia przez organy administracji rozwiązań 
technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług 
danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów (art. 7). 

 Przygotowania przez organy wiodące i przekazania organom 
administracji informacji niezbędnych do wykonania zadań 
zapisanych w art. 7  ustawy (art. 8). 

 Utworzenia i obsługi przez organy administracji publicznej sieci 
usług dotyczących danych przestrzennych, w szczególności 
usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, 
uruchamiania innych usług (art. 9.1, art. 9.3). 

 



Analiza SWOT 

MOCNE STRONY 
 Uchwalenie ustawy o IIP transponującej dyrektywę 2007/2 /WE, wraz z 

przepisami wykonawczymi do ustawy.; 

 Znane obowiązki wszystkich aktorów tworzących i wykorzystujących IIP; 

 Zidentyfikowanie zbiorów danych, będących zbiorami źródłowymi dla 

poszczególnych tematów do utworzenia zbiorów zharmonizowanych (w 

ramach procesu monitorowania w roku 2010); 

 Implementacja rozwiązań technicznych umożliwiających interoperacyjność 

zbiorów i usług.; 

 Uznanie serwisu Geoportal.gov.pl za przykład najlepszych praktyk w dostępie 

do usług publicznych przez Internet; 

 Zapewnienie finansowania wdrożenia interoperacyjności w zakresie zadań 

należących do GGK; 

 Realizacja szkoleń zwiększających wiedzę administracji publicznej o 

infrastrukturze informacji przestrzennej budowanej w Polsce i Europie oraz w 

zakresie zadań określonych w ustawie o IIP. 

 

http://www.geoportal.gov.pl/


Analiza SWOT 

SŁABE STRONY 

 Brak przepisów wykonawczych do znowelizowanych w ramach ustawy o IIP 

ustaw, w tym ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 Brak ram czasowych dla większości działań związanych z planowaniem, 

budową i użytkowaniem IIP. 

 Zbyt słabe oddziaływanie organów wiodących na organy administracji 

dysponujące zbiorami powiązanymi z określonymi tematami INSPIRE. 

 Brak szczegółowej diagnozy dostępności zbiorów danych przestrzennych w 

ramach poszczególnych tematów. Diagnoza powinna być wykonana przez 

organy wiodące przy współpracy z organami administracji publicznej i 

ewentualnie osób trzecich.  

 Brak procedur dotyczących integracji, harmonizacji i kontroli jakości.  

 Bardzo krótki okres na osiągnięcie interoperacyjności. 

 Stosunkowo niska świadomość realizacji nowych zadań nakładanych przez 

ustawę o IIP wśród pracowników administracji publicznej. 

 Mała liczba wykwalifikowanych specjalistów z zakresu nowoczesnych 

technologii geoinformatycznych. 

 



Analiza SWOT 

SZANSE 

 Usprawnienie pracy administracji publicznej. 

 Sprzyjanie budowaniu e-administracji i 

społeczeństwa informacyjnego. 

 Wzrost liczby firm geoinformatycznych. 

 Projekty realizowane w organach wiodących lub 

innych organach administracji publicznej. 

 Obserwowany obecnie wzrost świadomości 

społeczeństwa na temat użyteczności publicznie 

dostępnych danych przestrzennych spowodowany 

popularnością serwisów takich jak Google maps, 

zumi. 
 



Analiza SWOT 

ZAGROŻENIA 
 Bardzo mało czasu na realizacje poszczególnych zadań budowy IIP. 

 Złożoność procesu harmonizacji, rozpoznanego jedynie w wąskim gronie 

ekspertów. 

 Ograniczona liczba przykładów realizacji procesu harmonizacji na 

poziomie regionalnym i lokalnym oraz brak przykładów realizacji procesu 

na szczeblu krajowym. 

 Ograniczone doświadczenie i wiedza w zakresie harmonizacji wśród 

urzędników pracujących w organach administracji i specjalistów z branży 

GIS. 

 Duża liczba nieskoordynowanych inicjatyw administracji publicznej (często 

inicjowanych przez firmy komercyjne) może prowadzić do powstania 

rozwiązań niezgodnych z przepisami wykonawczymi i specyfikacjami 

INSPIRE. 

 Niewywiązywanie się z terminowego realizowania zapisów zawartych w 

porozumieniach pomiędzy organami administracji. 

 Brak zapewnienia w przyszłości (perspektywa do 2019) finansowania 

rozwoju ze środków UE. 



Cel główny strategii 

Osiągnięcie stanu interoperacyjności 

poszczególnych komponentów IIP 

 Działania harmonizacyjne dotyczą: 

 Struktur organizacyjnych wraz ze stosowanymi 

procedurami 

 Rozwiązań metodycznych, technicznych i 

technologicznych 

 Zbiorów danych przestrzennych 

 Usług geoinformacyjnych 

 Metadanych dla zbiorów i usług 

 Regulacji prawnych 



Cele strategiczne  

budowania IIP w Polsce  

 Wspólne wykorzystywanie danych przestrzennych i usług 
dotyczących tych danych na różnych szczeblach organów 
publicznych i w różnych sektorach, zmierzające do 
poprawy efektywności pracy administracji publicznej i 
zmniejszania kosztów jej funkcjonowania m.in. przez 
unikanie wielokrotnego gromadzenia tych samych danych 
prze różne organy. 

 Poprawa jakości informacji przestrzennej zawartej w 
rejestrach referencyjnych oraz poprawa efektywności 
udostępniania i wykorzystania tej informacji. 

 Poprawa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 
zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych 
administracji publicznej oraz usług publicznych w formie 
cyfrowej dla przedsiębiorców i obywateli. 

 Poprawa świadczenia usług przez administrację dla 
obywateli. 



Komponenty interoperacyjności 



Dwa ujęcia strategii 
Ujęcie przedmiotowe 
w obszarach priorytetowych 

Ujęcie podmiotowe 
dla grup interesariuszy 

Koordynator / 

Organ wiodący / 

Organ administracji 

UWARUNKOWANIA 

ORGANIZACYJNE 

Działanie 1 

Działanie 2 

Działanie n 

UWARUNKOWANIA 

TECHNICZNE 

Działanie 1 

Działanie 2 

Działanie n 
HARMONIZACJA 

ZBIORÓW 

Działanie 1 

Działanie 2 

Działanie n 

MONITOROWANIE 

FUNKCJONOWANIA IIP 

Działanie 1 

Działanie 2 

Działanie n 

UDOSTĘPNIANIE 

DANYCH 

Działanie 1 

Działanie 2 

Działanie n 

STRATEGIA DLA GRUPY X 

zadanie 1 

       Działanie x 

            rekomendacja 1 

            rekomendacja n 

       Działanie y 

            rekomendacja 1 

            rekomendacja n 

zadanie n 

       Działanie u 

            rekomendacja 1 

            rekomendacja n 

       Działanie v 

            rekomendacja 1 

            rekomendacja n 



Obszary priorytetowe strategii 

1. Uwarunkowania organizacyjne IIP 

2. Uwarunkowania techniczne harmonizacji 

3. Harmonizacja zbiorów danych 

4. Udostępnianie zharmonizowanych 

danych 

5. Monitorowanie tworzenia i 

funkcjonowania IIP 

Każdy z obszarów priorytetowych posiada 

odrębną listę działań 



Strategia dla podmiotu 
 Trzy grupy interesariuszy 

1. Koordynator 

2. Organ wiodący 

3. Organ administracji 

 Komponenty strategii dla grupy interesariuszy 

 Zadania 

 Działania (spójne z obszarami 

priorytetowymi) 

• Rekomendacje odnośnie działania w 

zadaniu 



Działania strategiczne 

 W obszarach priorytetowych 

 Koordynatora IIP 

 Organu wiodącego 

 Organu administracji 

 W poszczególnych w 7 tematach I grupy 

(organ wiodący Główny Geodeta Kraju) 



Przykłady zadań dla organu wiodącego 

 Zadanie 1: zapewnienie mechanizmów komunikacji z 

organami administracji prowadzącymi zbiory danych 

przestrzennych, systemu kontroli jakości, terminarza 

realizacji zadań harmonizacyjnych (dla każdego organu 

administracji), który umożliwi opublikowanie danych 

zgodnie z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE (art. 8, art. 17, 

art.20.2, art. 29 i art. 30 ustawy o IIP). 

 Działanie 1.2: utworzenie w każdym organie wiodącym jednostki 

organizacyjnej (komórki) ds. infrastruktury informacji przestrzennej, 

odpowiedzialnej za wykonywanie zadań z zakresu budowy, 

utrzymania i użytkowania IIP oraz współpracy z innymi organami 

administracji publicznej. 

 Rekomendacja 1: osoby zatrudnione w jednostce powinny mieć 

doświadczenie w pracy w administracji publicznej, wiedzę 

dotyczącą budowy IIP i INSPIRE, biegłą znajomość języka 

angielskiego. 

 



Przykłady zadań dla organu wiodącego 

 Zadanie 1: 

 Działanie 1.3: identyfikacja przez organ wiodący 

organów administracji publicznej odpowiedzialnych za 

zbiory źródłowe służące przygotowaniu danych 

zharmonizowanych. 

 Rekomendacja 1: w przypadku zgłoszenia do ewidencji zbiorów 

przypisanych do tego samego tematu przez kilka organów 

administracji organ wiodący wskazuje do harmonizacji zbiór, 

który zawiera dane źródłowe (pierwotne) i ewentualnie zbiory, 

które powinny podlegać integracji. 

 Rekomendacja 2: jeśli dla danego tematu danych przestrzennych 

nie zostaną zidentyfikowane organy administracji prowadzące 

zbiory źródłowe należy zidentyfikować osoby trzecie będące w 

posiadaniu odpowiednich zbiorów. 

• . 

 



 Zadanie 1: 

 Działanie 1.6: zawarcie porozumień między organem 

wiodącym a organem administracji publicznej 

prowadzącej zbiory. 
 Rekomendacja 1: porozumienie powinno określać terminy 

realizacji zadań wyznaczonych ustawą oraz zakres udzielonego 

wsparcia przez organ wiodący. 

 Rekomendacja 2: w sytuacji, gdy zharmonizowane zbiory 

powstają w wyniku integracji kilku istniejących zbiorów danych 

gromadzonych przez różne organy administracji porozumienie 

powinno określać organ administracji odpowiedzialny za 

nowoutworzony zbiór, w tym zasady zarządzania danymi, 

aktualizację danych oraz zasady pokrywania kosztów 

związanych z utrzymaniem nowopowstałych zbiorów danych. 

 Rekomendacja 3: w celu minimalizacji kosztów budowy i 

utrzymania elementów IIP porozumienie może określać zakres 

wspólnego tworzenia i utrzymania elementów infrastruktury. 

• . 

Przykłady zadań dla organu wiodącego 



 Zadanie 2: przygotowanie dla organów administracji 

informacji niezbędnej do harmonizacji danych oraz 

osiągania interoperacyjności w ramach tematów, za które 

są odpowiedzialne (art. 17.1, art.20 ustawy o IIP). 

 Działanie 2.1: identyfikacja przez każdy z organów wiodących, w 

zakresie swojej odpowiedzialności, zbiorów i usług danych 

przestrzennych, uwzględniająca stopień pokrycia kraju danymi 

gromadzonymi w każdym ze zidentyfikowanych zbiorów i 

przekazanie tej informacji do koordynatora IIP w Polsce.  

• Rekomendacja 1: na etapie identyfikacji zbiorów danych 

należy wybrać zbiory będące rejestrami publicznymi, 

zapewniające utworzenie danych dla konkretnego tematu w 

stopniu zapewniającym możliwie kompletne pokrycie danymi 

obszaru Polski oraz pozyskanie aktualnych danych dla, co 

najmniej wszystkich obiektów obowiązkowych. 

 

Przykłady zadań dla organu wiodącego 



Założenia dla harmonizacji zbiorów 

 Harmonizacja zbiorów danych na „granicy” środowisk 

produkcyjnego i publikacyjnego i obejmuje zbiory, które 

zostały zidentyfikowane na potrzeby harmonizacji 

zbiorów danych przestrzennych.  

 Zbiory źródłowe, gromadzone w rejestrach publicznych 

przez organy administracji, pozostają niezmienne w 

swoim środowisku produkcyjnym.  

 Harmonizacja danych obejmuje przygotowanie danych 

do publikacji zgodnie z wymogami dyrektywy INSPIRE.  

 



zbiór danych 

przestrzennych 

Harmonizacja I 
 

•Zastosowanie 

reguł 

harmonizacji 

INSPIRE 

•Zasady 

pozyskiwania 

•Prowadzenie 

zasobu 

•Spójność 

między 

danymi 

•Jakość 

danych 

•…. 

 

techniczny zbiór 

danych 

przestrzennych 

Harmonizacja III 
 

•Przekształcenie 

danych 

•Metadane 

•Zgodność ze 

specyfikacjami 

•Model 

wizualizacji 

 

Harmonizacja II 
 

•Przekształcenie 

danych 

•Metadane 

•Zgodność ze 

specyfikacjami 

Pliki GML zgodne z 

INSPIRE 

Harmonizacja – poziom zbiorów 

źródło:  M. Baranowski  

„Zrozumieć INSPIRE”, 2011 



zbiór danych 

przestrzennych 

A 

Integracja i 

Harmonizacja I 

 

•Zintegrowanie 

zbiorów 

•Zastosowanie 

reguł 

harmonizacji 

INSPIRE 

•Zasady 

pozyskiwania 

•Prowadzenie 

zasobu 

•Spójność 

między 

danymi 

•Jakość 

danych 

•…. 

 

techniczny zbiór 

danych 

przestrzennych 

Harmonizacja III 
 

•Przekształcenie 

danych 

•Metadane 

•Zgodność ze 

specyfikacjami 

•Model 

wizualizacji 

 

Harmonizacja II 

 

•Przekształcenie 

danych 

•Metadane 

•Zgodność ze 

specyfikacjami 
zbiór danych 

przestrzennych 

B 

Pliki GML zgodne z 

INSPIRE 

Harmonizacja i intergracja 

 – poziom zbiorów 

źródło:  M. Baranowski  

„Zrozumieć INSPIRE”, 2011 



Schemat wymiany danych 

źródło:  ISO 19118 z 

modyfikacjami 



Przekształcanie danych 

Źródłowy  schemat 

aplikacyjny 

Docelowy  schemat 

aplikacyjny 
PROCES 

MAPOWANIA 

SCHEMATÓW 

Dokument wynikowy 

mapowania 

PROCES 

PRZEKSZTAŁCENIA 

DANYCH 

Dane  

źródłowe 

Dane  

docelowe 

źródło:  M. Baranowski  

„Zrozumieć INSPIRE”, 2011 



• Obecnie zabiegi harmonizacyjne 

skoncentrowane na I grupie tematów danych 

przestrzennych (z GGK jako organem 

wiodącym) 

• Strategia harmonizacji dokumentem 

przydatnym dla wszystkich organów 

wiodących (będzie udostępniona w drugiej 

połowie października 2011 r.) 

• Opracowane narzędzia harmonizacji – 

inspiracją dla organów wiodących 

 

 

Podsumowanie 


