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Co to jest UN-GGIM
• United Nations Global Geospatial Information Management UN-GGIM

(pol. ONZ - Globalne Zarządzanie Informacją Geoprzestrzenną) jest
obecnie formalną agendą ONZ odgrywającą wiodącą rolę w ustalaniu
kierunków rozwoju globalnej informacji geoprzestrzennej i promowaniu jej

wykorzystania w celu rozwiązywania globalnych problemów.
• GGIM stanowi forum nakierowane na utrzymywanie kontaktów oraz
koordynację działań państw członkowskich ONZ a także rozwój współpracy

między państwami członkowskimi i organizacjami międzynarodowymi
zajmującymi się problematyką informacji geoprzestrzennej.

Kiedy powstało UN-GGIM
• Globalne znaczenie informacji geoprzestrzennej zostało uznane przez
Organizację Narodów Zjednoczonych w lipcu 2011 roku, kiedy na 47
posiedzeniu plenarnym Rady Gospodarczej i Społecznej UN-ECOSOC, powołano
Komitet Ekspertów ONZ w sprawie globalnego zarządzania informacją
geoprzestrzenną (UN-GGIM).

• W październiku 2011 w Seulu, Korea Południowa, odbyło się pierwsze Forum
Wysokiego Szczebla w zakresie zarzadzania informacją geoprzestrzenną oraz
pierwsza, inicjująca sesja Komitetu Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds.
Globalnego Zarządzania Informacją Przestrzenną UN-GGIM.
• W spotkaniu udział wzięli eksperci z ponad 90 państw.
• Efektem spotkania była Deklaracja Seulska potwierdzająca wolę narodów do
ustanowienia GGIM.

Cele i zadania UN-GGIM
1.

Budowa i rozwój globalnych geoprzestrzennych (geodezyjnych) ram odniesienia.

2.

Integracja danych przestrzennych z danymi statystycznymi oraz innymi informacjami.

3.

Wykorzystanie informacji geoprzestrzennej we wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

4.

Globalne mapowanie i monitorowanie zrównoważonego rozwoju.

5.

Wspieranie dostosowywania i wdrażania standardów przez społeczność Geoinformacyjną.

6.

Rozwój bazy wiedzy w zakresie informacji geoprzestrzennej.

7.

Identyfikacja i harmonizacja trendów w narodowych rozwiązaniach instytucjonalnych w
zakresie zarządzania informacją przestrzenną.

8.

Budowa i rozwój wspólnych zasad zarządzania informacja geoprzestrzenną.

9.

Ustalenie zestawu bazowych danych geoprzestrzennych.

10. Zagadnienia ram prawnych i politycznych szczególnie w zakresie danych urzędowych.

6-te posiedzenie Komitetu Ekspertów
UN-GGIM odbyło się w dniach
1-5 sierpnia 2016 w siedzibie ONZ w NY.
W sesji udział wzięło 313 uczestników, w
tym 240 przedstawicieli z 95 państw oraz
4 organizacji międzynarodowych,
8 organizacji związanych z ONZ,
13 organizacji pozarządowych,
16 z sektora prywatnego i 8 ośrodków
naukowych.
W trakcie sesji plenarnych oraz spotkań towarzyszących omawiane były
zagadnienia związane z budową, wykorzystaniem oraz dalszym rozwojem
informacji geoprzestrzennej, począwszy od układów odniesień przestrzennych i
osnów geodezyjnych, integracji danych przestrzennych z danymi statystycznymi,
zdefiniowania kluczowych tematów informacji przestrzennej a także standaryzację,
zarządzanie, wykorzystanie i analizę geoinformacji, aż po zagadnienia z zakresu
prawa własności, mechanizmów licencjonowania informacji czy ochronę
informacji osobowych i niejawnych w materiałach geoprzestrzennych.

Decyzje przedstawiane Radzie
ECOSC na 6 posiedzeniu
• Decyzja 6/101 - Wkład regionalnych komitetów i grup tematycznych Europejskiej Sieci informacji
geoprzestrzennych do globalnej agendy;
• Decyzja 6/102: ws. Światowego geodezyjnego systemu odniesienia;
• Decyzja 6/103: Określenie fundamentalnych tematów globalnych danych geoprzestrzennych;
• Decyzja 6/104: ws. Tendencji w zakresie krajowych uregulowań instytucjonalnych dotyczących
zarządzania informacją geoprzestrzenną;
• Decyzja 6/105: ws. Ram prawnych i politycznych, w tym kwestii związanych z wiarygodnością
danych;
• Decyzja 6/106: - ws. Wdrażania i przyjmowania norm w skali globalnej wspólnoty informacji
geoprzestrzennej;
• Decyzja 6/107: ws. Zintegrowania danych statystycznych i innych informacji geoprzestrzennych;
• Decyzja 6/108: Wniosek w zakresie informacji geoprzestrzennej związanej z administracją i
zarządzaniem gruntami;
• Decyzja 6/109: Działania dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz agendy na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030;
• Decyzja 6/110: Informacje i usługi geoprzestrzenne na wypadek katastrof.

Temat przewodni prac
Komitetu Ekspertów na 6 Posiedzeniu
Umożliwienie efektywnego i szerokiego wykorzystania dostępnych informacji
opisujących otaczającą nas przestrzeń oraz zjawiska społeczne gospodarcze i

środowiskowe do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals) po roku 2015, zdefiniowanych w dokumencie „The Future
We Want” podsumowującym Konferencję RIO+20.

„Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (inaczej Agenda Post-2015)
jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030 r.

eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie pokoju.

Sustainable Development Goals
Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, który zapewnia
zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych
generacji.
Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) oraz
powiązanych z nimi 169 zadań (targets), monitorowanych odpowiednimi wskaźnikami.

Five principles of the Global Statistical Geospatial Framework

High-level, generic framework that
consists of five principles that are
considered essential for integrating
geospatial and statistical
information

GSGF prepared by Australian Bureau of Statistics and approved by UN-GGIM on August 2016
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UN-GGIM: Europe
• Odpowiednikiem regionalnym dla Europy jest Komitet Ekspertów
UN-GGIM: Europe składający się z przedstawicieli państw Europejskich;

• UN-GGIM: Europe działa podobnie jak Komitety Regionalne na innych
kontynentach w ramach i na rzecz wspierania globalnego UN-GGIM z
uwzględnieniem specyfiki regionalnej;
• Szczególnie należy uwzględnić istniejące w UE rozwiązania prawne, które mają
wpływ na władze publiczne odpowiedzialne za informację geoprzestrzenną i
statystyczną, jak np.: INSPIRE, the Re-use of Public Sector Information, SEIS,
and Copernicus;
• W Europie istnieje także długa tradycja współpracy w zakresie danych
przestrzennych i statystycznych z EuroGeographics, Eurostatem, Europejską
Agencja Środowiskową i innymi instytucjami Europejskimi;
• Głównym celem jest zapewnienie strategicznego przywództwa i wizji na
zarządzanie i rozwój informacji geoprzestrzennej oraz wspólnej polityki
geoinformacyjnej w Europie, w tym krajowych strategii systemów lokalizacji i
geokodowania.

The 3rd Plenary: 5 października 2016 w Budapeszcie odbyło się
3-cie Spotkanie Plenarne UN-GGIM: Europe.
Udział wzięło ponad 100 delegatów reprezentujących 32 kraje.

UN-GGIM: Europe Executive Commettee
Skład komitetu Wykonawczego:
Chair Bengt Kjellson, Sweden
Vice Chairs Dorine Burmanje, Netherlands
Antonio Arozarena Villar, Spain
Member Kristian Møller, Denmark
Member Hansjörg Kutterer, Germany
Member Ezio Bussoletti, Italy
Member Janusz Dygaszewicz, Poland
Member Tomaz Petek, Slovenia
Member Andrii Tarnopolskiy, Ukraine
Working Group 1 Chair: France
Working Group 2 Chair: Hansjörg Kutterer, Germany

unique identifiers system

„The 10 Level Model”

Personal proposition of
Janusz Dygaszewicz CSO Poland

Propozycja zastosowania
Globalnych Statystycznych Ram Odniesienia Przestrzennego
GFGF (Global Statistical Spatial Framework)
w Europie

Dostępność
& Użyteczność

Portale Geostatystyczne

Interoperacyjne standardy
danych i metadanych

Wspólne obszary geograficzne
dla rozpowszechniania statystyk

Geokodowane dane jednostkowe
w środowisku zarządzania danymi

INSPIRE
„The 10 Level Model”
w celu standaryzacji ram
odniesienia przestrzennego
dla statystyki i geodezji

Zastosowanie podstawowej infrastruktury geoprzestrzennej oraz geokodowanie

GSGF – wysokopoziomowy model generyczny. Składa się z pięciu zasad, które są podstawą
dla integracji informacji statystycznej z informacją geoprzestrzenną.
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