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Założenia 

 Porozumienia służą wypracowaniu i 

uregulowaniu pragmatyki współpracy w ramach 

IIP 

 Wzory porozumień opracowane dla jednego 

organu wiodącego – Głównego Geodety Kraju 

 Opracowane porozumienia dotyczą I grupy 

tematycznej 

 Koncentrują się na współpracy przy tworzeniu 

zbioru (ów) danych przestrzennych 

adekwatnego do danego tematu 



Proces przygotowania wzorów 

porozumień 

 Identyfikacja organów administracji i 

jednostek odpowiedzialnych za 

udostępnianie danych 

 Przygotowanie wykazu zależności między 

interesariuszami 

 Opracowanie wzorcowych tekstów 

porozumień 



Podstawa opracowania wzorów 

 Obowiązujące przepisy prawne, ze 

szczególnym uwzględnieniem ustawy o IIP 

 Lista zidentyfikowanych zbiorów danych 

przestrzennych przeznaczonych do 

harmonizacji w ramach tematów objętych 

Zamówieniem GUGiK  

 

 



Kontekst regulacji z ustawy o IIP 
 Infrastruktura jest tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także 

funkcjonuje w wyniku współdziałania współtworzących ją 

organów wiodących, innych organów administracji oraz osób 

trzecich (art. 17 ust. 1) 

 Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które 

zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do 

ustawy tematami, wprowadzają w zakresie swojej właściwości, 

rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność zbiorów i 

usług danych przestrzennych tych zbiorów (art. 7) 

 Organy wiodące udostępniają organom administracji i osobom 

trzecim, włączonym do infrastruktury, informacje niezbędne do 

wykonania zadań polegających na wprowadzaniu rozwiązań 

technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług 

danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów i usług 

 



Kontekst regulacji z ustawy o IIP 
 Organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi, mogą 

w drodze porozumienia, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy 

infrastruktury, mając na względzie minimalizację kosztów budowy 

i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację dostępu do zbiorów 

oraz usług danych przestrzennych, a także harmonizację, 

bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług (art.17 ust. 2) 

  

 Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, tekst jednolity) 

 

 „Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze 

porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy 

infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i 

udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a 

i 1b, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i 

utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostępności do 

danych, ich bezpieczeństwa i jakości.” (art. 5, pkt 2) 

 



Wykaz „aktorów” IIP dla tematów  

objętych zamówieniem dla harmonizacji (1)  
Temat objęty 

zamówieniem dla 

harmonizacji  

Zbiór danych Organ administracji 

prowadzący zasób  

Jednostka 

odpowiedzialna  

za udostępnianie 

zasobu  

systemy odniesienia za 

pomocą 

współrzędnych  

 

brak  brak  brak  

systemy siatek 

georeferencyjnych  

brak  brak  brak  

nazwy geograficzne  Państwowy Rejestr Nazw 

Geograficznych - PRNG 

Główny Geodeta Kraju  CODGiK  

jednostki 

administracyjne  

Państwowy rejestr granic i 

powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych 

kraju  

Główny Geodeta Kraju CODGiK  

 

adresy  Ewidencja miejscowości, 

ulic i adresów (źródłowe)  

wójtowie, prezydenci 

miast, burmistrzowie  

wójtowie, prezydenci 

miast, burmistrzowie  

Baza Danych Obiektów 

Topograficznych – BDOT  

Marszałkowie 

województw, 

Główny Geodeta Kraju  

WODGiK  

CODGiK  



Wykaz „aktorów” IIP dla tematów  

objętych zamówieniem dla harmonizacji (2)  
Temat objęty 

zamówieniem dla 

harmonizacji  

Zbiór danych Organ administracji 

prowadzący zasób  

Jednostka 

odpowiedzialna  

za udostępnianie 

zasobu  

działki ewidencyjne  Ewidencja miejscowości, 

ulic i adresów (źródłowe) 

Starostowie, 

prezydenci, 

burmistrzowie miast -

powiatów miejskich 

(zadania własne); 

wójtowie, prezydenci 

miast, burmistrzowie 

(zadania zlecone)  

Starostowie, 

prezydenci, 

burmistrzowie miast 

-powiatów miejskich 

(zadania własne); 

wójtowie, prezydenci 

miast, burmistrzowie 

(zadania zlecone)  

Zbiór LPIS  ARiMR  ARiMR  

sieci transportowe   Baza Danych Obiektów 
Topograficznych – BDOT 

Baza Danych 

Ogólnogeograficznych  

Marszałkowie 
województw, 

Główny Geodeta Kraju 

WODGiK  

CODGiK  

AIS Poland (źródłowe, 

uzupełniające) 

PAŻP  PAŻP  

 

 

Vmap level 2 (źródłowe, 

uzupełniające) 

WCG  WCG  



Wykaz zależności - nazwy geograficzne  

Rejestr publiczny 

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych 

GGK 

zdp 

PRNG 

GGK 

zdp IIP 
Nazwy 

Geograficzne 

obszar tematu danych przestrzennych IIP 

Nazwy Geograficzne 

źródła 

TERYT 

Organ wiodący:  

Główny Geodeta Kraju 

Organ administracji 

prowadzący zbiór danych 

przestrzennych:  

Główny Geodeta Kraju 

Jednostka udostępniająca 

dane:  

CODGiK   

 

Nie jest potrzebne zawieranie porozumień w 

zakresie wspólnego tworzenia i utrzymania 

elementów infrastruktury 



Wykaz zależności - jednostki administracyjne  

Organ wiodący:  

Główny Geodeta Kraju 

Organ administracji 

prowadzący zbiór danych 

przestrzennych:  

Główny Geodeta Kraju 

Jednostka udostępniająca 

dane:  

CODGiK 

Organ administracji 

prowadzący zbiór danych 

TERYT: 

GUS  

 

Rejestr publiczny 

Państwowy Rejestr Granic … 

GGK 

zdp 

PRG 

zdp IIP 
Jednostki 

administracyjne 

obszar tematu danych przestrzennych IIP 

Jednostki administracyjne 

źródła 

TERYT 

TERYT 

GGK 

Prezes GUS 



Wykaz zależności - adresy  

Organ wiodący:  

Główny Geodeta Kraju 

Organ administracji 

prowadzący zbiór danych 

przestrzennych:  

Marszałek dla obszaru 

województwa  

Główny Geodeta Kraju – 

zintegrowane kopie 

Jednostka udostępniająca 

dane:  

WODGiK (województwo)  

CODGiK 

Organy administracji 

prowadzące zbiory danych 

źródłowych 

wójtowie, prezydenci miast, 

burmistrzowie  

 

Wzór porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą 

kraju a Marszałkami 

Wzór porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą 

kraju a reprezentantami lokalnych organów 

administracji publicznej 

Rejestr publiczny 

Baza Danych Obiektów Topograficznych 

Marszałek 

zdp 

BDOT-

punkty 

adresowe 

zdp IIP 
Adresy 

obszar tematu danych przestrzennych IIP 

Adresy 

źródła 

GGK 

Kody 
pocztowe 

Poczta Polska 



Wykaz zależności - działki ewidencyjne   

Organ wiodący:  

Główny Geodeta Kraju 

Organ administracji 

prowadzący zbiór danych 

przestrzennych:  

ARiMR  

Jednostka udostępniająca 

dane:  

ARiMR  

Organy administracji 

prowadzące zbiory danych 

źródłowych 

starostowie, prezydenci, 

burmistrzowie miast -

powiatów miejskich 

(zadania własne);  

wójtowie, prezydenci miast, 

burmistrzowie (zadania 

zlecone) 

 

Wzór porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą 

kraju a Prezesem ARiMR 

Wzór porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą 

kraju a reprezentantami lokalnych organów 

administracji publicznej 

Rejestr publiczny 

Krajowy System Ewidencji Gospodarstw Rolnych 

ARiMR 

zdp 

LPIS 

zdp IIP 
Działki 

ewidencyjne 

obszar tematu danych przestrzennych IIP 

Działki ewidencyjne 

źródła 

EGiB 

GGK 



Wykaz zależności - sieci transportowe  

Organ administracji 

prowadzący zbiór danych 

przestrzennych BDOT:  

Marszałek dla obszaru 

województwa  

Główny Geodeta Kraju – 

zintegrowane kopie 

Jednostka udostępniająca 

dane:  

Marszałek dla obszaru 

województwa  

Główny Geodeta Kraju – 

zintegrowane kopie 

Organy administracji 

prowadzące i udostępniąjące 

zbiór danych przestrzennych  
Baza Danych 

Ogólnogeograficznych: 

Główny Geodeta Kraju, 

CODGIK 

Organy administracji 

prowadzące zbiory danych 

źródłowych: PAŻP, WCG 

Wzór porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą 

kraju a Marszałkami 

Wzór porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą 

kraju a PAŻP i WCG 

Rejestry publiczne 

Baza Danych Obiektów Topograficznych 

Baza Danych Ogólnogeograficznych 

GGK 

zdp 

BDOT 

źródła 

zdp 

BDO 

zdp IIP 
Sieci 

transportowe  

obszar tematu danych przestrzennych IIP 

Sieci transportowe 
GGK 

Marszałek 



Wzory porozumień dotyczących współpracy w zakresie 

harmonizacji zbiorów danych i metadanych  

pomiędzy: 

1. Organem wiodącym (Głównym Geodetą Kraju) a organami 

administracji publicznej szczebla centralnego, nie będącymi organami 

wiodącymi:  

 GUS 

 ARiMR 

 PAŻP, WCG 

2. Organem wiodącym (Głównym Geodetą Kraju) a terenowymi 

organami administracji publicznej: 

 marszałkami województw 

 starostami, burmistrzami i prezydentami miast o statusie powiatów 

   miejskich 

 burmistrzami, prezydentami miast i wójtami 
 

W przypadku tematów objętych zamówieniem dla harmonizacji nie 

zidentyfikowano bezpośrednich związków pomiędzy organem 

wiodącym, organami administracji a osobami trzecimi. Nie istnieje 

potrzeba zawierania pomiędzy nimi umów (zalecanych z prawnego 

punktu widzenia jako dokumenty o silniejszej mocy sprawczej) .  



Struktura porozumienia 
 Preambuła 

 Odniesienie do ustawy o IIP i dyrektywy 

INSPIRE 

 Rola organu administracji 

 Identyfikacja rejestru publicznego i zbioru 

danych przestrzennych 

 Rola organu wiodącego 

 Intencja stron 

 Zadania organu administracji 

 Zadania organu wiodącego 

 Postanowienia końcowe 



Przykład porozumienia 



Przykład porozumienia 



Przykład porozumienia 



Podsumowanie 

 Opracowane wzory porozumień stanowią 

przykład do wykorzystania przez inne organy 

wiodące 

 W komplecie dla I grupy tematyczne będą 

dostępne w II połowie października 


