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Dlaczego powinna być gromadzona i udostępniania? 

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska (Aarhus) 

(…) władze publiczne będą gromadzić i uaktualniać informacje dotyczące środowiska, 

odpowiednio do pełnionych funkcji (…) 

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej 

we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 

(…) dyrektywa ustanawia przepisy ogólne służące ustanowieniu Infrastruktury informacji 

przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (…) dla celów polityk wspólnotowych w zakresie 

ochrony środowiska oraz polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko (…) 

Dyrektywa 2003/98/WE  w sprawie ponownego wykorzystywania informacji 

sektora publicznego (re-use) 

(umożliwiająca) wykorzystywanie przez osoby fizyczne lub prawne dokumentów będących 

w posiadaniu organów sektora publicznego, do celów komercyjnych lub niekomercyjnych 

innych niż ich pierwotne przeznaczenie (…) 

 



Dlaczego powinna być gromadzona i udostępniana? 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
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Potrzebna w życiowych sytuacjach 

Czy tam, gdzie planuję postawić dom, zagraża mi powódź? 

Czy mogę wyciąć drzewa, żeby zbudować firmowy magazyn? 

Jakim powietrzem oddycha moje dziecko z alergią? 

Gdzie mogę się bezpiecznie wykąpać na urlopie? 

Czy woda w moim kranie nadaje się do picia? 

 

Potrzebna ludziom, przedsiębiorcom, naukowcom  

i administracji 
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Skąd ją wziąć? 

Przyroda, lasy, zwierzęta – GDOŚ/RDOŚ, LP, IBL, BNL 

Woda i zagrożenie powodziowe – KZGW/RZGW, GIOŚ/WIOŚ 

Powietrze – GIOŚ/WIOŚ 

Odpady – GIOŚ/WIOŚ 

Geologia – PIG-PIB 

Zjawiska pogodowe – IMGW-PIB 

Hałas, promieniowanie, GMO, gleby… 

 

Resort środowiska i inne urzędy centralne, samorządy, 

przedsiębiorstwa  
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Instytucje resortu środowiska prowadzą ok. 350 rejestrów, baz, zestawień 



Geoportale 

Gdzie szukać? 

GDOŚ  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

DGLP  http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

GIOŚ  http://inspire.gios.gov.pl/portal/ 

KZGW  http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

PIG-PIB     http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/PIGMainExtranet: 

                                                   http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm 

                                                   http://m.bazagis.pgi.gov.pl/m.cbdg/ - wersja mobilna 

                                http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/ 
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Geoportale 



Metadane 

Katalogi metadanych: 

 GIOŚ   http://inspire.gios.gov.pl/aquarius-client/ 

 GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/metadane/ 

 IMGW-PIB  http://metadata.imgw.pl/geonetwork/srv/eng/search 

 PIG-PIB  http://ikar2.pgi.gov.pl/geoportal/ 

 KZGW  http://terminator.ispik.pl:9191/aquarius-client/ 

 DGLP  http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/metadane-pl-PL 
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Działania resortu 
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Praca nad katalogami metadanych 

Inwentaryzacja zasobów danych 

Budowa lokalnych węzłów IIP 

Harmonizacja danych  

Szkolenia dla pracowników  
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produkty potrzeby 

administracja 

odbiorcy 

Bywa tak… 

Pracujemy,  

aby było tak… 



Czyli pracy nie brakuje… 

Katalogi metadanych 

Prezentacja graficzna danych 

Specyfikacje techniczne INSPIRE 

Terminy wdrażania IIP 

Technologie GIS 

Uruchamianie usług 

Obowiązki sprawozdawcze 
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Perspektywa administracji 



A użytkownik swoje… 

Czy dane, do których mam dostęp, są rzetelne? 

Potrzebuję danych w konkretnym formacie… 

Wolałbym nie płacić za dane… 

Chciałbym łatwo i szybko wyszukać informacje…  

Na jakich warunkach mogę korzystać z danych? 

Kiedy dane były ostatnio aktualizowane? 

Wolałbym korzystać z usług na smartfonie… 
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Perspektywa odbiorcy 



Odbiorcy nie znają założeń 
tworzonych usług, ale chcą 
z nich łatwo korzystać 

Transparentność 
funkcjonowania buduje 
zaufanie do danych 
i usług 

Potrzeby odbiorców to nie 
to samo co obowiązki 
administracji 
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Jak spełnić  

oczekiwania 

użytkownika? 

Zrozumienie potrzeb odbiorcy 
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jakość 

referencyjność 

wiarygodność 

aktualność 

Wyjście naprzeciw odbiorcy 
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dostępność 

szkolenia z 
obsługi 
narzędzi 

informowanie 
o ofercie 

uwzględnianie 
perspektywy 
użytkownika 

na etapie 
projektowania open 

data 

metadane 

słowa 
kluczowe 

Wyjście naprzeciw odbiorcy 
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użyteczność 

intuicyjne 
mechanizmy 

wyszukiwania 
i nawigacji 

przejrzysta 
architektura 
informacji 

interaktywne 
serwisy 

przyjazne 
użytkownikowi 

Wyjście naprzeciw odbiorcy 
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jakość 

dostępność 

użyteczność 

Perspektywa odbiorcy 



Satysfakcja użytkownika 

 

Satysfakcja użytkownika jako cel  

i miara użyteczności, dostępności, 

jakości produktów i usług,  

oferowanych przez administrację 
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DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 

Ewa Madej-Popiel 

Ministerstwo Środowiska 

Warszawa, 1 października 2014 r. 


