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TREŚĆ WYKŁADU 

 Omówienie celu wykładu – wyjaśnienie, czego uczestnicy dowiedzą się na 
szkoleniu, jaką nabędą wiedzę oraz jakie znaczenie ma ono dla pozostałych 
obszarów tematycznych. 

 Inicjatywa INSPIRE – główne założenia i cele. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2007/2/WE, jako akt prawny – ramy 
INSPIRE. 

 Relacje między prawem unijnym a krajowym. 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, jako 
transpozycja dyrektywy INSPIRE – główne założenia i cele. 

 Podstawy prawne i techniczne budowy infrastruktury informacji 
przestrzennej. 

 Obowiązki oraz korzyści związane z wdrożeniem INSPIRE dla organów 
administracji, organów wiodących, krajów członkowskich oraz Europy. 

 



CEL WYKŁADU 

FUNDAMENTY 
uzyskanie fundamentalnej wiedzy o dyrektywie i pojęciach z nią 
związanych  
 
PODSTAWOWE TŁO PRAWNE 
znajomośd i rozumienie pochodzenia działao prawnych  
i technicznych 



Uwarunkowania prawne,  
techniczne, specyfika danych 

CZYM JEST INSPIRE? 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) 
 
W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez RÓŻNE organizacje, instytucje 
i urzędy, zarówno szczebla centralnego, jak również regionalnego. 

olbrzymia liczba baz 
danych rozproszonych 

olbrzymia liczba różnych 
instytucji 

kłopotliwe pozyskiwanie 
danych 



CZYM JEST INSPIRE? 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie (INfrastructure for SPatial InfoRmation in 
Europe) 
 
W każdym kraju Unii Europejskiej dane przestrzenne gromadzone są przez RÓŻNE organizacje, instytucje i urzędy, 
zarówno szczebla centralnego, jak również regionalnego. 

olbrzymia liczba różnych 
instytucji 

kłopotliwe pozyskiwanie 
danych 

porównywanie danych różnych krajów Unii Europejskiej jest praktycznie niemożliwe, gdyż 
nie są one w żaden sposób spójne czy zintegrowane 

olbrzymia liczba baz 
danych rozproszonych 



IIP - POJĘCIE BAZOWE 

 „IIP to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych  
i technicznych, które: 

 zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych 
dotyczących określonego obszaru, 

 przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla 
zrównoważonego rozwoju tego obszaru, 

 umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi.” 

 

[J. Gaździcki, 2004, Leksykon PTIP] 



POJĘCIA BAZOWE 

Infrastruktura danych przestrzennych obejmuje: 

 powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych 

zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości, 

 technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane 

standardy, 

 przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne i zasoby ludzkie, 

 użytkowników tworzących społeczeostwo geoinformacyjne. 

Kryterium obszarowe pozwala rozróżniad infrastruktury:  

 międzynarodową, globalną, kontynentalną, 

 paostwową,  

 regionalną i lokalną 

[J. Gaździcki, 2004, Leksykon PTIP] 



CZYM JEST INSPIRE? 

 Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie 

kontynentalnym, tworzona celem wsparcia polityk Wspólnoty 

odniesionych do środowiska oraz polityk lub działao, które mogą 

mied wpływ na środowisko. 

 INSPIRE opiera się na krajowych infrastrukturach informacji 

przestrzennej funkcjonujących w 28 krajach członkowskich  UE.  



POJĘCIA BAZOWE (DEFINICJA) 

 „infrastruktura informacji przestrzennej oznacza:  

 metadane,  

 zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych oraz 

 usługi i technologie sieciowe, 

 porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania 

oraz 

 mechanizmy kontroli i monitorowania,  

 procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie  

z niniejszą dyrektywą.”  

 

[Dyrektywa INSPIRE] 

 

 

 



POJĘCIA BAZOWE 

 dane przestrzenne oznaczają wszelkie dane odnoszące się 
bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego 
położenia lub obszaru 

 zbiór danych przestrzennych - rozumie się przez to 
rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych 
przestrzennych 

 usługi danych przestrzennych oznaczają operacje, które mogą 
byd wykonywane przez aplikację komputerową na danych 
przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych 
lub na powiązanych z nimi metadanych 

[Dyrektywa INSPIRE] 

 

 

 



POJĘCIA BAZOWE 

• metadane oznaczają informacje opisujące zbiory danych 

przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz 

umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie 

• interoperacyjnośd oznacza możliwośd łączenia zbiorów danych 

przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych 

bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby 

wynik był spójny, a wartośd dodana zbiorów i usług danych 

przestrzennych została zwiększona 

[Dyrektywa INSPIRE] 

 

 

 



CELE BUDOWY INSPIRE 

Infrastruktury informacji przestrzennej w paostwach 
członkowskich powinny byd zaprojektowane tak, 
aby: 

• zapewnid przechowywanie, udostępnianie oraz 
utrzymywanie danych przestrzennych na 
odpowiednim szczeblu, 

• było możliwe łączenie w jednolity sposób danych 
przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we 
Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu 
użytkowników i wiele aplikacji, 

• było możliwe wspólne korzystanie z danych 
przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu 
organów publicznych przez inne organy publiczne, 

• dane przestrzenne były udostępniane na 
warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich 
szerokiego wykorzystywania, 

• łatwo było wyszukad dostępne dane przestrzenne, 
ocenid ich przydatnośd dla określonego celu oraz 
poznad warunki dotyczące ich wykorzystywania. 

Cele: 

1. Zniesienie barier w dostępie do informacji 
przestrzennej 

2. Wielokrotne wykorzystanie raz pozyskanej 
informacji 

3. Decentralizacja 

 

Droga dojścia: 

• Interoperacyjnośd 

• Metadane 

 

[A. Iwaniak] 

 

 



CELE BUDOWY INSPIRE 

Cel główny: stworzenie zdolności współdziałania 

(interoperacyjności) w zakresie informacji przestrzennej  

w Europie. 

 

Sposobem na realizację i osiągnięcie powyższego celu jest 

harmonizacja – działania o charakterze technicznym, 

organizacyjnym i prawnym, mające na celu doprowadzenie do 

wzajemnej spójności zbiorów danych przestrzennych i usług 

geoinformacyjnych. 



WAŻNE ZAŁOŻENIA INSPIRE 

 Dyrektywa nie narzuca obowiązku tworzenia nowych danych 
przestrzennych 

 Jej przepisy dotyczą zbiorów danych jedynie w postaci 
cyfrowej 

 Ustala bezpłatny dostęp do metadanych (wyszukiwanie 
informacji o zbiorach i usługach) oraz bezpłatne przeglądanie 
danych 



INTEROPERACYJNOŚĆ 

Zdolnośd do współdziałania 

Organizacyjna – uwarunkowana przepisami prawnymi, strukturami 
i procedurami organizacyjnymi, czynnikami ekonomicznymi  
i kadrowymi. 

Techniczna – obejmuje aspekt systemowy (urządzenia, protokoły 
transmisji, systemy operacyjne) oraz aspekt syntaktyczny (języki, 
formaty). 

Semantyczna – dotyczy właściwego, jednoznacznego rozumienia 
wymienianej i upowszechnianej informacji przez wszystkich jej 
użytkowników. 

[ Leksykon PTIP] 



HARMONIZACJA 

Przez harmonizację zbiorów danych rozumie się  działania  
o charakterze: 

 prawnym, 

 technicznym 

 organizacyjnym, 

mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych 
zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego 
wykorzystywania. 

[ustawa o IIP] 



OTOCZENIE PRAWNE DYREKTYWY INSPIRE 

 Dyrektywa INSPIRE– akt prawny o charakterze ramowym 
(ustala cele) 

 Ustawa o IIP - transpozycja dyrektywy do prawa krajowego 

 Przepisy implementacyjne do dyrektywy 
 Rozporządzenia 

 Decyzje 

 Wytyczne 

 Inne akty prawne UE 
 Galileo, GMES, IPPC, dyrektywa 2003/4/WE o dostępie do informacji  

o środowisku 



GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE INFRASTRUKTURY 
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYRÓŻNIONE  

W DYREKTYWIE 
 

 Metadane 

 Zbiory danych przestrzennych oraz usługi sieciowe 

 Interoperacyjnośd zbiorów i usług danych przestrzennych 

 Wspólne korzystanie z danych 

 Koordynacja i działania uzupełniające 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH  
– ZAŁĄCZNIK I 

1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych 

2. Systemy siatek georeferencyjnych 

3. Nazwy geograficzne 

4. Jednostki administracyjne 

5. Adresy 

6. Działki ewidencyjne 

7. Sieci transportowe 

8. Hydrografia 

9. Obszary chronione 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH  
– ZAŁĄCZNIK II 

1. Ukształtowanie terenu 

2. Użytkowanie ziemi 

3. Ortoobrazy 

4. Geologia 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH  
– ZAŁĄCZNIK III 

1. Jednostki statystyczne 

2. Budynki 

3. Gleba 

4. Zagospodarowanie przestrzenne 

5. Zdrowie i bezpieczeostwo ludności 

6. Usługi użyteczności publicznej i służby 
paostwowe 

7. Urządzenia do monitorowania  środowiska 

8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe 

9. Obiekty rolnicze oraz akwakultury 

10. Rozmieszczenie ludności – demografia 

11. Gospodarowanie obszarem, strefy 
ograniczone i regulacyjne oraz jednostki 
sprawozdawcze 

12. Strefy zagrożenia naturalnego 

13. Warunki atmosferyczne 

14. Warunki meteorologiczno-geograficzne 

15. Warunki oceanograficzno-geograficzne 

16. Obszary morskie 

17. Regiony biogeograficzne 

18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne 

19. Rozmieszczenie gatunków 

20. Zasoby energetyczne 

21. Zasoby mineralne 



OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 
IMPLEMENTACYJNE INSPIRE 

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 
2008 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych 

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 976/2009 z dnia 19 
października 2009 roku w sprawie wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług 
sieciowych 

 Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
w zakresie monitorowania i sprawozdawczości 



OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 
IMPLEMENTACYJNE INSPIRE 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1088/2010 z dnia 23 
listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 268/2010 z dnia 29 marca 
2010 roku wykonujące dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostępu instytucji  
i organów Wspólnoty do zbiorów i usług danych 
przestrzennych paostw członkowskich zgodnie ze 
zharmonizowanymi warunkami 



OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 
IMPLEMENTACYJNE INSPIRE 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 
listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 102/2011 z dnia 4 lutego 
2011 roku zmieniające rozporządzenie (UE) nr  1089/2010  
z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wykonania 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych 
przestrzennych 



ROZPORZĄDZENIE 1205/2008  
W ZAKRESIE METADANYCH 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z 3 grudnia 2008r. 

 Cel: określenie sposobu i trybu przygotowania metadanych 

dla zbiorów, serii zbiorów i usług danych przestrzennych 

europejskiej IIP 

 Ustanawia wymagania w zakresie w zakresie tworzenia  

i przechowywania metadanych dotyczących tematów 

wymienionych w załącznikach I, II i III dyrektywy 



ROZPORZĄDZENIE 1205/2008  
W ZAKRESIE METADANYCH 

Ustala zbiór elementów metadanych na potrzeby opisu zasobu 
(zbioru/usługi) m.in. w zakresie: 

 Identyfikacji zawartej w nim informacji, 

 Położenia geograficznego, którego dotyczy, 

 Jego jakości i ważności, 

 Zgodności z przepisami wykonawczymi (jego interoperacyjności), 

 Ograniczeo dostępu i użytkowania, 

 Organizacji odpowiedzialnej za zasób. 



WYTYCZNE DO ROZPORZĄDZENIA 1205/2008  
W ZAKRESIE METADANYCH 

Istotny dokument powiązany rozporządzeniem 1205/2008: 

 INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based 

on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 

 opracowanie określające sposób serializacji abstrakcyjnego 

modelu metadanych narzuconego przez rozporządzenie, 

 określa relacje między INSPIRE a EN ISO 19115 i EN ISO 19119. 



ROZPORZĄDZENIE 1089/2010  
W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI 

 Częśd ogólna opisująca reguły interoperacyjności 

 

 I – Wspólne typy, zawierające listy m.in. typy danych oraz 
wyliczenia 

 

 II – Wymagania dotyczące tematów danych przestrzennych 
wymienionych w Załączniku I do dyrektywy 2007/2/WE 



ROZPORZĄDZENIE 1089/2010  
W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI 

Dla każdego tematu określone zostały: 

 typy obiektów przestrzennych, 

 typy danych, 

 wyliczenia, 

 listy kodowe, 

 wymagania dotyczące tematu (wybrane tematy). 



ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE NR 102/2011 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych  

– „(8) Ponieważ niniejsze rozporządzenie nie zawiera wartości list kodowych 

niezbędnych do jego wykonania, powinno ono byd stosowane dopiero po 

przyjęciu tych wartości w postaci odpowiedniego aktu prawnego. Należy zatem 

odłożyd w czasie stosowanie niniejszego rozporządzenia.” – preambuła 

 

stąd 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług 

danych przestrzennych 



ROZPORZĄDZENIE 1089/2010  
W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI A 

SPECYFIKACJE DANYCH INSPIRE 

Specyfikacje Danych INSPIRE 

• nie są obowiązującym prawnie wymaganiem 
technicznym 

• stanowią uzupełnienie rozporządzenia  
w zakresie technicznych szczegółów 
implementacyjnych 



ROZPORZĄDZENIE 976/2009  
W ZAKRESIE USŁUG SIECIOWYCH 

Określa wymogi dotyczące: 

 tworzenia i utrzymywania usług sieciowych, (o których mowa w art. 11 

ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE), 

 obowiązków związanych z dostępnością tych usług, 

 jakości usług, 

 terminów zapewnienia świadczenia usług wyszukiwania i przeglądania. 



STRONA INTERNETOWA INSPIRE 

Prowadzona przez JRC Ispra http://inspire.jrc.ec.europa.eu 



GEOPORTAL INSPIRE 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ 



GEOPORTAL INSPIRE 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ 



GEOPORTAL INSPIRE 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/ 



WALIDATOR METADANYCH INSPIRE 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator2/ 



PRZERWA – COŚ CIEKAWEGO 

Kto lubi piwo? 

Heineken Sunrise.mp4


DYREKTYWA INSPIRE VS. PRAWO 
KRAJOWE 

    
Dyrektywa INSPIRE 

 nie działa wprost 

 ma charakter ramowy, ustala cele 

 ma charakter wiążący co do rezultatu i zobowiązuje kraje członkowskie do 
tworzenia spójnego prawa obejmującego: 

 wspólnotowe przepisy wykonawcze  

 krajowe przepisy ustawowe 

 krajowe przepisy wykonawcze 

Wspólnotowe przepisy wykonawcze (implementacyjne) - rozporządzenia KE  
 decyzje organów UE  

 wytyczne oraz inne dokumenty (np. opisujące podstawy metodyczne lub zalecenia technologiczne) 

 Przepisy wykonawcze dyrektywy INSPIRE obowiązują w paostwach członkowski Wspólnoty 
BEZPOŚREDNIO, bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. 



USTAWA O IIP – UWARUNKOWANIA PRAWNE 

TRANSPOZYCJA (prawo): stanowi przeniesienie ramowych przepisów 

dyrektywy do prawa krajowego 

 

 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. 

(ustawa o IIP) jest TRANSPOZYCJĄ dyrektywy 2007/2/WE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej 

infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 

(INSPIRE) 

 



UWARUNKOWANIA TRANSPOZYCJI 

 Zagadnienia związane z danymi przestrzennymi są uregulowane 
wieloma aktami prawa. 

 Dane przestrzenne są w kompetencji różnych organów 
administracji publicznej. 

 Istnieją różne procedury rozpowszechniania danych  
z poszczególnych rejestrów publicznych. 

 Istnieją różne normy techniczne (przepisy branżowe) dotyczące 
zasad gromadzenia, aktualizacji i udostępniania zasobów. 



CELE USTAWY 

 zdefiniowanie infrastruktury informacji przestrzennej oraz podanie 

zasad jej tworzenia, 

 wskazanie organów odpowiedzialnych za jej budowę, 

 określenie warunków korzystania ze zgromadzonych w niej danych, 

 wprowadzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na 

zapewnienie interoperacyjności i współdziałania w zakresie danych, 

metadanych, usług elektronicznych, koordynacji budowy i rozwoju 

infrastruktury. 



ZAKRES PRZEDMIOTOWY USTAWY 

 ustala warunki i procedury tworzenia, stosowania i utrzymywania 
infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tych 
sprawach, 

 określa zasady współpracy i koordynacji  funkcjonowania  infrastruktury 
informacji przestrzennej, 

 opisuje zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji 
przestrzennej dotyczące jej głównych elementów: 

1) danych przestrzennych i metadanych, 

2) usług danych przestrzennych, 

3) interoperacyjności, 

4) wspólnego korzystania z danych, 

5) współdziałania i koordynacji w IIP.  



POJĘCIA BAZOWE 

 infrastruktura informacji przestrzennej, 

 interoperacyjnośd zbiorów i usług danych przestrzennych, 

 metadane infrastruktury informacji przestrzennej, 

 obiekt przestrzenny – rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu, 
zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem 
geograficznym, 

 organ administracji: 

 organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego, 

 inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na pod-stawie 
porozumieo do wykonywania zadao publicznych dotyczących środowiska, 

 organy wiodące: 

 udostępniają organom administracji i osobom trzecim, włączonym do infrastruktury, 
informacje niezbędne do wykonania zadao polegających na wprowadzaniu rozwiązao 
technicznych zapewniających interoperacyjnośd. 



WSPÓŁDZIAŁANIE  
I KOORDYNACJA 

 tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest koordynowane 

przez ministra administracji i cyfryzacji, 

 minister administracji i cyfryzacji wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Głównego Geodety Kraju, 

 infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce jest tworzona, 

utrzymywana i rozwijana w wyniku  współdziałania współtworzących ją 

organów wiodących, innych organów administracji oraz osób trzecich. 



HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH 
PRZESTRZENNYCH 

harmonizacja zbiorów danych  

– rozumie się przez to działania o charakterze 

prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na 

celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych 

zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego  

i łącznego wykorzystywania. 



INTEROPERACYJNOŚĆ  
I HARMONIZACJA 

Rozdział 3 

Interoperacyjnośd zbiorów i usług danych przestrzennych 

Art. 7. 

Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane 
z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, wprowadzają, w zakresie swojej 
właściwości, rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjnośd zbiorów i usług 
danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów. 

 

Art. 8.  

Organy wiodące udostępniają organom administracji i osobom trzecim, włączonym do 
infrastruktury, informacje niezbędne do wykonania zadao polegających na wprowadzaniu 
rozwiązao technicznych zapewniających interoperacyjnośd zbiorów i usług danych 
przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów i usług.  

[ustawa o iip] 



DOSTĘP DO DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Zbiory danych przestrzennych objęte infrastrukturą udostępnia się 

nieodpłatnie: 

 innym organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do 

realizacji przez nie zadao publicznych, 

 organom administracji innych paostw członkowskich UE  

i organom UE w zakresie realizacji zadao publicznych, które mogą 

oddziaływad na środowisko. 

[ustawa o iip] 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH 

34 tematy danych przestrzennych 

vs. 

11 organów wiodących 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH VS. 
ORGANY WIODĄCE 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH VS. 
ORGANY WIODĄCE 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH VS. 
ORGANY WIODĄCE 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH VS. 
ORGANY WIODĄCE 



TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH VS. 
ORGANY WIODĄCE 

[A.Iwaniak] 



użytkownik użytkownik 

zbiór d.p. zbiór d.p. zbiór d.p. 

ISTOTA IMPLEMENTACJI  
- SYTUACJA OBECNA 

 dostęp do danych na różne sposoby 
 

 użytkownik musi zmagad się  
z interpretacją heterogenicznych danych  
w różnych formatach, identyfikowad, 
przetwarzad aby otrzymad to czego 
potrzebuje -> brak interoperacyjności 

 
 



użytkownik użytkownik 

zbiór d.p. zbiór d.p. zbiór d.p. 

CO ZAPEWNI INSPIRE? 

 dostęp do danych przez usługi 

sieciowe 

 interoperacyjność przez zgodność 

ze specyfikacjami 

 

 zbiory danych używane w krajach 

członkowskich mogą pozostać  

w niezmienionej formie 

 

 dostawca danych lub usługi musi 

zapewnić transformację między 

swoim modelem a zgodnym ze 

specyfikacją danych 

 



5 ZESTAWÓW REGUŁ IMPLEMENTACYJNYCH 

 Metadane 

 Usługi sieciowe 

 Specyfikacje danych: Interoperacyjnośd 
zbiorów i usług danych przestrzennych 

 Wspólne korzystanie z danych i usług 

 Monitoring i raportowanie 

 

Implementing rules are laying down technical 

arrangements for the interoperability and 

harmonisation of spatial data sets and services, 

rules governing the conditions concerning 

access to such sets and services, as well as rules 

concerning the technical specifications and 

obligations of network services. 

Środki wykonawcze określają postanowienia techniczne 

dla interoperacyjności i harmonizacji zbiorów danych 

przestrzennych i usług, norm dotyczących warunków 

dostępu do takich zbiorów i usług oraz norm dotyczących 

specyfikacji technicznych i wymogów dla usług 

sieciowych. 

 

[INSPIRE] 



POTENCJALNE KORZYŚCI 

Dla administracji publicznej: 

 Zwiększenie skuteczności działao prowadzonych przez administrację publiczną poprzez zapewnienie dostępu 

do danych zawartych w rejestrach publicznych oraz  szersze wykorzystanie tych danych w pracy. Wspieranie 

współpracy między organami administracji publicznej. 

 Ujednolicenie standardów danych administracji publicznej i usług, poprawa jakości danych i usług. 

 Otwartośd i przejrzystośd procesu podejmowania decyzji. 

 Świadczenie usług, które odnoszą się do rzeczywistych potrzeb obywateli, przedsiębiorstw i bardziej 

efektywne wykorzystanie zasobów krajowych. 

 Wspieranie kształtowania polityki w administracji publicznej. 

 Monitorowanie wdrażania polityki krajowej, regionalnej i lokalnej oraz jej skutków. 

 Wykorzystywanie narzędzi do badao, analiz przestrzennych i modelowania. 

 Wspieranie działao związanych z ochroną środowiska. 

 Wspieranie rozwoju gospodarki oraz społeczeostwa informacyjnego. 



POTENCJALNE KORZYŚCI 

Dla obywateli i przedsiębiorstw: 

 Otwarcie rejestrów publicznych do powszechnego stosowania, wzmocnienie 

budowy społeczeostwa opartego na wiedzy. 

 Wspieranie konkurencyjności gospodarki, zwiększenie aktywności w dziedzinie 

ekonomii i rozwoju nowych produktów, zwiększenie dochodów przedsiębiorstw. 

 Bezpieczeostwo obywateli oraz ochrony ich mienia, precyzyjne i szybkie reagowanie 

w sytuacji zagrożenia (np. ratownictwa medycznego). 



POTENCJALNE KORZYŚCI 

Dla budżetu państwa: 

 Oszczędności dla budżetu paostwa w wyniku zwiększenia efektywności zarządzania  

i wspólne korzystanie z danych raz pozyskanych. 

 Zwiększenie dochodów budżetu paostwa w wyniku zwiększenia działalności 

gospodarczej i inwestycji. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Sławomir Bury 

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji  

Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji 


