
UCHWAŁA NR 5 

RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

z dnia 8 lutego 2012 r. 

w sprawie sprawozdania z działalności  

Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w roku 2011 

 

 W związku z art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 78 poz. 489) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej opiniuje pozytywnie sprawozdanie ze 

swojej działalności w roku 2011, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 
 

 

Przewodniczący Rady 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

-/- 

Jerzy Gaździcki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 5 

Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej  

z dnia 8 lutego 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności  

Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w roku 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej za rok 2011 
 

 

 

1. Wstęp 
 

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 4 marca 

2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP). Zgodnie z art. 21 tej ustawy do zadań 

Rady IIP należy: 

1) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych  

i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących IIP, w tym dotyczących koordynacji i 

współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską; 

2) występowanie z  inicjatywami dotyczącymi usprawnienia IIP pod względem 

organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego. 

Organizacja i tryb pracy Rady IIP określone są rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010 r. w sprawie Rady IIP. 

 

Rada IIP jest jedynym ciałem kolegialnym zajmującym się IIP na poziomie 

międzyresortowym i jednocześnie międzyśrodowiskowym, łącząc w swoim składzie 

podmioty najbardziej zainteresowane informacją przestrzenną w kraju, a w tym organy 

wiodące odpowiedzialne za przyporządkowane im ustawowo tematy IIP.  

 

W roku 2011, pierwszym roku swego istnienia, Rada IIP skoncentrowała się na rozwinięciu 

współdziałania organów wiodących w zakresie realizacji aktualnych zadań budowy IIP w 

Polsce jako państwie członkowskim UE, dążąc tym samym do ukształtowania 

interoperacyjności organizacyjnej w IIP. 

 

 

2. Powołanie Rady IIP 
 

Rada IIP powołana została przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego 

Millera w następującym składzie: 

1) Marek Baranowski – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, 

2) Jerzy Gaździcki – Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, 

Przewodniczący Rady IIP, 

3) Andrzej Jagusiewicz – Generalny Inspektor Ochrony Środowiska, 

4) Jacek Jarząbek – Wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

Wiceprzewodniczący Rady IIP, 



5) Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju, 

6) Leszek Karwowski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

7) Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

8) Henryk Nitner – Szef Biura Hydrografii Marynarki Wojennej, 

9) Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju, 

10) Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

11) Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, 

12) Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

13) Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 

14) Zbigniew Zwoliński – Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

15) Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

W podanym wyżej składzie znajdują się osoby zajmujące stanowiska wyliczone w  art. 22 

ustawy o IIP, przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub 

podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciele instytucji 

naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez Ministra. W składzie tym nie ma 

przewidzianych ustawą przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie skorzystała dotychczas z prawa ich 

wyznaczenia. Akty powołania do składu Rady IIP zostały wręczone podczas pierwszego jej 

posiedzenia w dniu 7 marca 2011 r. 

 

Poniżej przedstawiono działalność Rady w roku 2011 w podziale określonym  kolejnymi 

trzema jej posiedzeniami. 

 

3. Posiedzenia Rady IIP  
 

3.1 Posiedzenie I w dniu 7 marca 2011 

 

3.1.1 Podstawowa tematyka obrad 

 Wręczenie powołań 

 Polskie i europejskie aspekty infrastruktury informacji przestrzennej 

 Cele, zadania i formy działania Rady IIP 

3.1.2 Uchwały 

 Uchwała nr 1 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady IIP (zał.1) 

3.1.3 Decyzje organizacyjne 

 Decyzja organizacyjna nr 1 Przewodniczącego Rady IIP w sprawie powołania Zespołu 

Metadanych Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej (zał.2) 

 

Ad uchwała nr 1: Dążąc do zapewnienia należytej skuteczności działań Rady IIP 

wchodzących w zakres jej dwóch wymienionych we wstępie ustawowych zadań,  przyjęła 

jednogłośnie uchwałę nr 1 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Rady IIP 

dotyczących możliwości:  

 zajmowania stanowiska w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także  

 powoływania przez Przewodniczącego Rady IIP w drodze decyzji organizacyjnej jej 

zespołów dla wykonania określonych zadań. 

 

Ad decyzja organizacyjna nr 1: Pierwsze wspólne działanie 6 organów wiodących w 

zakresie tematów pierwszej i drugiej grupy tematycznej zakończone z powodzeniem  i 



spożytkowane m. in. przy monitorowaniu stanu prac zgodnie z decyzją Komisji Nr 

2009/442/WWE. Dokumentację wykonanych prac stanowią raporty organów wiodących oraz 

raport ogólny pt. Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla I  

i II grupy tematycznej, zaprezentowany podczas posiedzenia II i dostępny w witrynie Rady 

IIP. 

 

3.2 Posiedzenie II w dniu 11 maja 2011    

 

3.2.1 Podstawowa tematyka obrad 

 Sprawozdanie Zespołu Metadanych  Pierwszej i Drugiej Grupy Tematycznej 

 Wyniki monitorowania INSPIRE 

 Projekt rozwiązań systemowych i technicznych dla organów wiodących i innych 

podmiotów współtworzących IIP 

3.2.2 Uchwały 

 Uchwała nr 2 w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej 

grupy tematycznej (zał.3) 

 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady IIP na kwartały II-IV 2011 (zał. 

4) 

3.2.3 Decyzje organizacyjne 

 Decyzja organizacyjna nr 2 Przewodniczącego Rady IIP w sprawie powołania 

Kolegium Redakcyjnego Witryny Rady IIP (zał.5) 

Ad uchwała nr 2: Celem testowania i opiniowania było sprawdzenie projektowanych w 

ramach INSPIRE unijnych specyfikacji danych pod względem:  

 wykonalności ich wdrożenia w polskich warunkach, przy uwzględnieniu istniejących  

w kraju zasobów danych oraz technicznych i ekonomicznych aspektów 

doprowadzenia tych zasobów do interoperacyjności wymaganej w INSPIRE,  

 możliwości zaspokojenia różnorodnych potrzeb polskich użytkowników przy 

zastosowaniu tych specyfikacji w polskiej infrastrukturze informacji przestrzennej.   

Prace prowadzono przy zapewnieniu wsparcia ze strony ekspertów GUGiK. 

Ad decyzja organizacyjna nr 2: W wyniku prac Kolegium w sierpniu uruchomiona została 

oficjalna strona internetowa Rady IIP dostępna pod adresem www.radaiip.gov.pl  

 

3.3 Posiedzenie III w dniu 5 października 2011    

 

3.3.1 Podstawowa tematyka obrad 

 Stan legislacji dziesięciu rozporządzeń  określonych w ustawie o IIP 

 Projekt strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych 

 Projekt dwustronnych i wielostronnych porozumień organów wiodących i innych 

organów współtworzących IIP 

 Stan realizacji uchwały nr 2 Rady IIP 

3.3.2 Uchwały 

 Uchwała nr 4 w sprawie planowania prac w zakresie harmonizacji zbiorów danych 

przestrzennych (zał. 6)  

Ad uchwała nr 4: W wyniku dyskusji uznano za konieczne kontynuowanie prac określonych 

uchwałą nr 2, co znalazło swój wyraz w uchwale nr 4. Stanowisko Rady IIP w tym zakresie 

znalazło swoje potwierdzenie w opiniach i wnioskach zgłaszanych również w innych 

państwach członkowskich UE. 

 

 

http://www.radaiip.gov.pl/


4. Inne działania 
 

W okresie sprawozdawczym Rada IIP była w sposób czynny reprezentowana m. in. w 

następujących konferencjach i posiedzeniach dotyczących bezpośrednio jej działalności: 

 

1) Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ekspertów ONZ ds. zarządzania informacją 

geoprzestrzenną w skali globalnej połączone z wysokiego szczebla forum nt. 

zarządzania informacją geoprzestrzenną w skali globalnej, Seul, 24-26.10.2011 

2) Konferencja INSPIRE Komisji Europejskiej, Edynburg, 27.06 – 1.07.2011 

3) Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE, Kraków12-14.05.2011 

4) Konferencja Wdrażanie dyrektywy INSPIRE w ochronie przyrody Kraków-Zakopane. 

Termin 6-8.09.2011 

5) Warsztaty Polska Cyfrowa. Dlugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów, 21.09.2011 

6) Konferencja XXI Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej Informacja 

przestrzenna dla Polski i Europy, Warszawa 7-9.11.2011 

7) Konferencja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Branżowy profil metadanych w zagospodarowaniu przestrzennym - doświadczenia 

krajowe i zagraniczne, drogi harmonizacji zbiorów danych Warszawa 1-2.12.2011  

8) Konferencja podsumowująca efekty realizacji projektu współfinansowanego z 

Mechanizmu Finansowego EOG Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod 

integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych 

oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i 

Kartograficzną, Warszawa, 7.12.2011. 

 

 

Przebieg i szczegółowe wyniki prac Rady IIP przedstawione są w powszechnie dostępnej 

witrynie www.radaiip.gov.pl , powstałej na skutek decyzji organizacyjnej nr 2  i prowadzonej 

przy wsparciu Głównego Geodety Kraju przez Kolegium Redakcyjne powołane tą decyzją. 

Teksty uchwał i decyzji podano również w załączeniu do niniejszego sprawozdania. 

 

. 

 

 

http://www.radaiip.gov.pl/

