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Wstêp
Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie, zwana w skrócie INSPIRE, tworzona jest obecnie wspólnym wysi³kiem wszystkich Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej,
w tym Polski. Podstawê prawn¹ tych prac stanowi dyrektywa INSPIRE (Dyrektywa, 2007),
która wesz³a w ¿ycie 15 maja 2007 roku.
Cele tego wielkiego miêdzynarodowego i interdyscyplinarnego przedsiêwziêcia o charakterze naukowym, technicznym, prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym wi¹¿e siê
przede wszystkim ze wspomaganiem polityk unijnych i krajowych w zakresie rodowiska.
Jednak¿e bêdzie ono mia³o swój pozytywny wp³yw w wielu innych dziedzinach, upowszechniaj¹c spójn¹ i kompleksow¹ informacjê o geoprzestrzeni, tj. geoinformacji, dla rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy i spo³eczeñstwa informacyjnego, przy uwzglêdnieniu potrzeb
elektronicznej administracji.
Dyrektywa zmierza do zapewnienia powszechnej dostêpnoci informacji przestrzennej w
Unii Europejskiej, uwzglêdniaj¹c w niezbêdnym zakresie prawa w³asnoci intelektualnej oraz
okrelaj¹c przypadki dopuszczalnego ograniczania dostêpu do informacji (Janssen, Dumortier, 2007).
Rysunek 1 przedstawia w sposób pogl¹dowy istotê INSPIRE, stanowi¹c próbê interpretacji zapisów dyrektywy. Pokazane s¹ g³ówne komponenty INSPIRE:
m dane przestrzenne modeluj¹ce rodowisko w jego 34 aspektach (tematach) i opisane
metadanymi,
m us³ugi sieciowe stosuj¹ce technologie informatyczne i telekomunikacyjne dla dogodnego korzystania z INSPIRE oraz pozyskiwania wiedzy o rodowisku w ujêciu przestrzennym,
m rozwi¹zania i rodki zapewniaj¹ce interoperacyjnoæ (wspó³dzia³anie) pod wzglêdem
organizacyjnym, technicznym i semantycznym.
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INSPIRE powstaje w wyniku wspó³pracy organów administracji publicznej ró¿nych szczebli, które bêd¹ korzystaæ ze zgromadzonych wspólnie danych i zwi¹zanych z nimi us³ug.
Wynikaj¹cy z dyrektywy plan prac obejmuje 3 fazy:
1) przygotowawcz¹ (20042006),
2) transpozycji (20072009),
3) implementacji (20092013).
W niniejszym opracowaniu uwaga jest zwrócona na obecn¹ fazê, tj. fazê drug¹. Prace
prowadzone s¹ równolegle na poziomie unijnym oraz krajowym.

Prace na poziomie unijnym
Prace te obejmuj¹ zadania maj¹ce na celu stworzenie podstaw koncepcyjnych i prawnych oraz wspólnych dla wszystkich Pañstw Cz³onkowskich zasad, standardów i wytycznych budowy krajowych infrastruktury informacji przestrzennej jako czêci sk³adowych
infrastruktury europejskiej, tj. INSPIRE (rys. 2). G³ównym rezultatem fazy przygotowawczej by³o wprowadzenie w ¿ycie dyrektywy INSPIRE. Dyrektywa ta zosta³a uchwalona
przez Parlament Europejski i Radê, z inicjatywy Komisji Europejskiej, przy poparciu rz¹dów
wszystkich Pañstw Cz³onkowskich oraz z uwzglêdnieniem wyników konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarz¹dowymi i rodowiskami naukowymi, krajowymi i miêdzynarodowymi. Stanowi wiêc ona wspólny europejski dorobek uwzglêdniaj¹cy istniej¹ce potrzeby w skali unijnej, krajowej, regionalnej i lokalnej.
W fazie drugiej prace na poziomie unijnym koncentruj¹ siê na przepisach implementacyjnych, zwanych po polsku równie¿ wykonawczymi, a po angielsku implementing rules. Bêd¹
to oddzielne dokumenty przyjmowane przez Komisjê Europejsk¹ jako rozporz¹dzenia obowi¹zuj¹ce Pañstwa Cz³onkowskie. Zgodnie z dyrektyw¹ opracowywane s¹ przepisy implementacyjne w zakresie (European Commission, 2007):
1) metadanych,
2) us³ug sieciowych,
3) wspólnego korzystania z danych,
4) interoperacyjnoci i harmonizacji zbiorów danych przestrzennych i us³ug,
5) monitorowania i sprawozdawczoci.
Przepisy dotycz¹ce interoperacyjnoci w zakresie zbiorów danych powstaj¹ w dwóch
etapach:
1) opracowanie podstaw pojêciowych i metodycznych przedstawionych w dokumentach:
m Zakres i okrelenie tematów,
m Ogólny model pojêciowy,
m Metodyka opracowania specyfikacji danych,
m Wytyczne kodowania danych przestrzennych
2) opracowanie przepisów implementacyjnych dla ka¿dego z 34 tematów oddzielnie jako
specyfikacji danych, stosuj¹c wymieniony wy¿ej podstawy pojêciowe i metodyczne.
Planuje siê, ¿e w po³owie roku 2008 zostan¹ zatwierdzone i wprowadzone do u¿ytku
pierwsze przepisy implementacyjne. Bêd¹ one dotyczy³y:
1) us³ug wyszukiwania i przegl¹dania,
2) monitorowania i sprawozdawczoci,
3) tworzenia i aktualizacji metadanych.
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Prace na poziomie unijnym wykonuj¹ miêdzynarodowe zespo³y ekspertów, które s¹ koordynowane przez trzy dyrektoriaty generalne (DG) Komisji Europejskiej:
1) DG rodowiska,
2) DG Eurostat,
3) DG Wspólnotowe Centrum Badawcze.
Prace prowadzone s¹ zgodnie z planem, a ich wyniki ocenia siê pozytywnie. Postêp prac
na poziomie unijnym ma istotne znaczenie dla prowadzonych równolegle dzia³añ na poziomie
krajowym.

Prace na poziomie krajowym
Dyrektywa INSPIRE obliguje ka¿de z Pañstw Cz³onkowskich do utworzenia infrastruktury o zasiêgu krajowym wed³ug zasad, przepisów, standardów i harmonogramów wynikaj¹cych z tej dyrektywy. Utworzone infrastruktury maj¹ byæ kompatybilne pod wzglêdem
treci informacyjnej, funkcjonalnoci oraz u¿ytkowania. Ka¿de pañstwo bêdzie d¹¿y³o do
uzyskania tego samego efektu koñcowego, jednak¿e zadania do wykonania w poszczególnych pañstwach bêd¹ siê bardzo ró¿ni³y pod wzglêdem pracoch³onnoci, stopnia trudnoci i
kosztów.
Oczywisty jest znaczenie takich czynników, jak wielkoæ kraju i liczba ludnoci, ale istotny wp³yw na wielkoæ zadañ maj¹ krajowe uwarunkowania prawne, administracyjne i technologiczne, a w tym nastêpuj¹ce aspekty istniej¹cej sytuacji:
1) stan prawa dotycz¹cego geoinformacji,
2) procedury legislacyjne przewidziane do transpozycji dyrektywy,
3) poparcie w³adz pañstwowych dla INSPIRE,
4) dostêpnoæ rodków finansowych,
5) struktura administracji publicznej, w której kompetencjach znajduje siê tematyka
INSPIRE, jej podzia³y na poziomie rz¹dowym i samorz¹dowym,
6) publiczne systemy i rejestry obejmuj¹ce dane przestrzenne,
7) istnienie i kompetencje krajowego organu wiod¹cego w zakresie implementacji
INSPIRE,
8) standardy geoinformacyjne i ich stosowanie,
9) zasoby danych przestrzennych objêtych tematyk¹ INSPIRE i potrzeby ich harmonizacji,
10) zasoby metadanych dla zbiorów wymienionych wy¿ej danych i potrzeby ich harmonizacji,
11) us³ugi sieciowe danych przestrzennych,
12) dostêpnoæ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych,
13) dowiadczenie w zakresie budowy infrastruktur informacji przestrzennej na ró¿nych
poziomach,
14) dowiadczenie w realizacji unijnych projektów geoinformacyjnych,
15) zasoby kadrowe, stan szkolenia i badañ w dziedzinie geoinformacji,
16) upowszechnienie i spo³eczny odbiór idei INSPIRE.

24

Jerzy Gadzicki

W rezultacie ró¿nego oddzia³ywania czynników objêtych tymi aspektami implementacja
dyrektywy INSPIRE w Pañstwach Cz³onkowskich przebiegaæ bêdzie w sposób bardzo zró¿nicowany, wymagaj¹c indywidualnego podejcia. W przypadku Polski ogólna ocena sytuacji
nie jest optymistyczna i wskazuje na koniecznoæ intensyfikacji dzia³añ. Trudnoci sprawia³
zw³aszcza brak formalnie uprawnionego organu koordynuj¹cego w zakresie implementacji
INSPIRE (aspekt 7). Trudnoci te zosta³y czêciowo przezwyciê¿one przez upowa¿nienie
G³ównego Geodety Kraju do dzia³añ dotycz¹cych transpozycji dyrektywy oraz prowadzenia
punktu kontaktowego INSPIRE.
Informacje na temat stanu implementacji INSPIRE zawarte s¹ w raporcie opracowanym
przez Instytut Geodezji i Kartografii na zlecenie G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii
zgodnie z wnioskiem Rady ds. Implementacji INSPIRE (Raport, 2007).
Charakterystyczn¹ cech¹ implementacji INSPIRE jest równoleg³e wykonywanie prac na
poziomie unijnym i krajowym. Na poziomie unijnym mamy do czynienia ze stopniowo postêpuj¹cym procesem projektowym wiod¹cym od kszta³towania wizji i ogólnych zasad znajduj¹cych swój wyraz w dyrektywie, przez tworzenie podstaw metodycznych koniecznych dla
powstania spójnych przepisów implementacyjnych, a¿ do szczegó³owego opracowania tych
przepisów w postaci kilkudziesiêciu dokumentów. W ka¿dym z tych etapów opracowywane
s¹, dyskutowane, opiniowane, ulepszane i uzgadniane kolejne wersje dokumentów z udzia³em setek ekspertów, instytucji i spo³ecznoci wspólnego zainteresowania danymi przestrzennymi we wszystkich Pañstwach Cz³onkowskich, a tak¿e przy uwzglêdnieniu powszechnych, internetowych konsultacji spo³ecznych. W tym samym czasie, równolegle, musi byæ
prowadzona w Pañstwach Cz³onkowskich budowa infrastruktur krajowych. Nasuwa siê tu
analogia do budowy domu w czasie jego projektowania. Powoduje to pewne trudnoci,
jednak¿e zastosowane podejcie jest w pe³ni racjonalne, zapobiegaj¹c nadmiernemu wyd³u¿eniu czasu prac, przy jednoczesnym umo¿liwieniu osi¹gniêcia powszechnie akceptowanych, wysokiej jakoci wyników. Generaln¹ zasad¹ powinno byæ wykonywanie bez zw³oki
na poziomie krajowym wszystkiego, co jest ju¿ dostatecznie okrelone na poziomie unijnym.
Wynikaj¹ st¹d dwa wnioski dotycz¹ce implementacji INSPIRE w Pañstwach Cz³onkowskich:
1) planowanie prac powinno byæ progresywne,
2) realizacja planowanych zadañ powinna byæ poprzedzona pracami przygotowawczymi, mo¿liwymi do wykonania przed przyjêciem przepisów implementacyjnych np.
badaniami przydatnoci istniej¹cych danych w poszczególnych tematach lub zabiegami zmierzaj¹cymi do ujednolicenia i zwiêkszenia spójnoci tych danych.
W obecnej fazie tworzenia INSPIRE, zgodnie z jej nazw¹, podstawowe znaczenie ma
transpozycja dyrektywy INSPIRE, czyli wprowadzenie jej regulacji do prawa krajowego
ka¿dego z Pañstw Cz³onkowskich.

Transpozycja dyrektywy INSPIRE w Polsce
Stosunkowo wczenie, bo jeszcze przed wejciem w ¿ycie dyrektywy INSPIRE, podjêto
inicjatywê jej transpozycji w Polsce (Gadzicki, 2007a). Inicjatywa ta nie znalaz³a jednak
w³aciwego zrozumienia u ówczesnych decydentów. D¹¿¹c do przezwyciê¿enia powsta³ych
trudnoci, w po³owie roku 2007 utworzono Radê ds. Implementacji INSPIRE (Gadzicki,
2007b), która:
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stanowi platformê wymiany informacji i uzgadniania pogl¹dów, nie maj¹c uprawnieñ decyzyjnych,
m sk³ada siê z upowa¿nionych przedstawicieli administracji publicznej, którzy s¹ wspierani
przez ekspertów,
m dzia³a przez wyra¿anie opinii, przedstawianie propozycji i formu³owanie wniosków na
podstawie dostarczanych ekspertyz,
m koncentruje siê na:
 wspó³pracy miêdzyresortowej w zakresie wi¹¿¹cym siê z tworzeniem PIIP jako czêci INSPIRE,
 wspieraniu Polskiego Punktu Kontaktowego INSPIRE oraz polskich ekspertów w
zespo³ach i komisjach INSPIRE,
 funkcjonuje przy G³ównym Geodecie Kraju, jako jego cia³o doradcze, ale ze wzglêdu na swój sk³ad wp³ywa równie¿ na kszta³towanie opinii i porednio na dzia³ania w
skali miêdzyresortowej.
W sk³ad Rady wchodz¹ obecnie przedstawiciele 13 ministerstw i urzêdów centralnych.
Wyniki jej dzia³ania s¹ upowszechniane w witrynie Rady www.gugik.gov.pl (Rada INSPIRE).
Jednym z celów Rady jest doprowadzenie do pe³nej transpozycji dyrektywy INSPIRE w
wymaganym terminie 15 maja 2009 roku. Jesieni¹ roku 2007 stwierdzono, ¿e transpozycja
ta powinna przebiegaæ wed³ug procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych
do polskiego porz¹dku prawnego okrelonej przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
(UKIE) i przyjêtej przez Komitet Europejski Rady Ministrów (KERM) w roku 2005 z modyfikacj¹ wprowadzon¹ w roku 2007 (Urz¹d, 2005). Procedura ta obejmuje kolejne dzia³ania,
jakie powinny byæ wykonane przez Krajowego Koordynatora Transpozycji Dyrektyw (KKTD),
którym jest Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, oraz ministerstwo wiod¹ce z udzia³em ministerstw wspó³pracuj¹cych w zakresie transpozycji. W procedurze wymaga siê rozdzielenia dzia³añ legislacyjnych wynikaj¹cych z koniecznoci implementacji wspólnotowego
aktu prawnego od ustawodawstwa o charakterze czysto krajowym, a wiêc równie¿ rozdzielenie transpozycji dyrektywy INSPIRE od projektowanych i równie¿ trudnych, a wiêc zapewne d³ugotrwa³ych prac nad prawem geodezyjnym.
Wród najbardziej widocznych problemów napotykanych w procesie transpozycji aktów
prawnych UE nale¿y wymieniæ:
a) spory kompetencyjne pomiêdzy poszczególnymi ministerstwami i urzêdami centralnymi w sytuacji koniecznoci wyznaczenia organu odpowiedzialnego za transpozycjê
aktu prawnego UE,
b) rozbie¿noæ stanowisk pomiêdzy poszczególnymi ministerstwami odnonie do sposobu transpozycji,
c) nieterminowe wywi¹zywanie siê z obowi¹zku transpozycji prawa Unii Europejskiej,
d) niekompletn¹ transpozycjê prawa wspólnotowego.
Nieterminowa lub niew³aciwa transpozycja nara¿a Polskê na zarzuty Komisji i wszczynanie postêpowañ przewidzianych w takich przypadkach.
Dzia³ania Rady, wsparte uchwa³¹ konferencji nt. WSPÓ£PRACA I KOORDYNACJA W
ZAKRESIE GEOINFORMACJI DLA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU W POLSCE I
EUROPIE, Warszawa, 68 listopada 2007 roku, przyczyni³y siê do formalnego wszczêcia
przez UKIE procedury transpozycji dyrektywy INSPIRE. Uwzglêdniaj¹c stanowisko, dokumenty i opinie Rady przyjête z udzia³em G³ównego Geodety Kraju, Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych opracowa³o harmonogram prac w zakresie transpozycji INSPIRE. Poni¿ej
podaje siê podstawowe elementy tego harmonogramu:
m
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1. Ministerstwo wiod¹ce w zakresie transpozycji: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
2. Ministerstwa i urzêdy centralne wspó³pracuj¹ce w zakresie transpozycji: Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Zdrowia,
G³ówny Urz¹d Statystyczny.
3. Terminy:
m transpozycji  15.05.2009,
m przekazania projektów aktów prawnych do uzgodnieñ miêdzyresortowych  1.07.2008,
m przyjêcia projektów przez Komitet Europejski Rady Ministrów  11.2008,
m przyjêcia projektów przez Radê Ministrów  12.2008.
4. Projektowane nowe akty prawne  ogó³em 2, tj.:
m Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej,
m Rozporz¹dzenie Rady Ministrów o udziale organów administracji pañstwowej w infrastrukturze informacji przestrzennej.
5. Nowelizowane ustawy  ogó³em 9, a mianowicie:
m Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 z pón. zm.),
m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 z pón. zm.),
m Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44,
poz. 287 z pón. zm.),
m Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z pón. zm.),
m Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439,
z pón. zm.),
m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880,
z pón. zm.),
m Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851, z pón. zm.),
m Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o chorobach zakanych i zaka¿eniach (Dz.U. Nr 126,
poz. 1384, z pón. zm,),
m Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci (Dz.U z
2004 r., Nr 10, poz. 76 z pón. zm).
6. Nowelizowane rozporz¹dzenia  ogó³em 7.
Uzupe³nieniem harmonogramu jest tabela zbie¿noci wskazuj¹ca sposób, w jaki przeniesione zostan¹ do prawa polskiego poszczególne przepisy dyrektywy.
Ministerstwem wiod¹cym jest MSWiA, jako ministerstwo, któremu podlega G³ówny
Geodeta Kraju, w którego zakres kompetencji wchodz¹ tematy danych referencyjnych ujête
aneksem 1 i przewidziane do implementacji w pierwszej kolejnoci.
Lista ministerstw wspó³pracuj¹cych w rozumieniu przepisów tej procedury zosta³a okrelona przy uwzglêdnieniu dokumentu Rady pt. Tematy danych przestrzennych INSPIRE oraz
ich przyporz¹dkowanie organom centralnej administracji rz¹dowej (Rada, 2007) jako jednostki odpowiedzialne za realizacjê co najmniej jednego z 34 tematów INSPIRE.
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Rys. 3. Ewentualny podzia³ infrastruktury na trzy komponenty tematyczne i organizacyjne

Ze wzglêdu na podstawowe przeznaczenie INSPIRE zwi¹zane z szeroko pojêtym rodowiskiem istotna jest rola Ministerstwa rodowiska. Do bezporednio zainteresowanych informacj¹ przestrzenn¹ w tym resorcie nale¿¹:
1) G³ówny Geolog Kraju,
2) G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska,
3) G³ówny Konserwator Przyrody,
4) Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej,
5) Lasy Pañstwowe.
G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska reprezentowa³ dotychczas Ministerstwo rodowiska w pracach nad dyrektyw¹ INSPIRE i tym samym jest predestynowany do kontynuacji dzia³ania koordynacyjnego w zakresie tego ministerstwa.

Implementacja aktów wykonawczych dyrektywy INSPIRE
Na mocy delegacji zawartych w dyrektywie powstaj¹ przepisy implementacyjne jako
akty wykonawcze. S¹ one opracowywane zgodnie z planem przyjêtym przez Komisjê Europejsk¹ a ich ogólna liczba zapewne przekroczy 40.
Akt wykonawczy  zale¿nie od potrzeb  mo¿e byæ:
m rozporz¹dzeniem (ang. regulation) lub decyzj¹ (ang. decision) bezporednio obowi¹zuj¹c¹ w Pañstwach Cz³onkowskich,
m dyrektyw¹ (ang. directive) wymagaj¹c¹ transpozycji do prawa Pañstw Cz³onkowskich.
Rysunek 4 ilustruje przypadek implementacji rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej w sprawie metadanych (European Commission, 2008). W przedstawionym podejciu nie przewiduje siê polskiego ogólnie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia dotycz¹cego wy³¹cznie metadanych, proponuj¹c na poziomie wykonawczym stosowanie standardu otwartego oraz wytycznych resortowych.
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Rys. 4. Relacje aktów prawnych, wytycznych technicznych i standardów w zakresie metadanych

Podsumowanie
W prowadzonych obecnie pracach nad implementacj¹ dyrektywy INSPIRE podstawowe
znaczenie ma jej transpozycja do polskiego porz¹dku prawnego. Transpozycja ta powinna:
1) obejmowaæ wszystkie przepisy dyrektywy odnosz¹ce siê do Polski jako Pañstwa
Cz³onkowskiego,
2) uwzglêdniaæ wszystkie krajowe akty prawne, wi¹¿¹ce siê z dyrektyw¹,
3) wprowadzaæ rozwi¹zania dostosowane do istniej¹cych w Polsce warunków i potrzeb,
4) u³atwiaæ przysz³¹ ewolucjê przepisów dotycz¹cych infrastruktury, m.in. przez delegacjê ustawow¹ upowa¿niaj¹c¹ Radê Ministrów do wydawania rozporz¹dzeñ o zasiêgu miêdzyresortowym.
W ustawie transponuj¹cej dyrektywê nie powinno siê regulowaæ spraw, które:
1) nie s¹ bezporednio zwi¹zane z implementacj¹ dyrektywy,
2) zostan¹ uregulowane jej przepisami implementacyjnymi stanowi¹cymi rozporz¹dzenia
Komisji Europejskiej.
Implementacja INSPIRE w Polsce stwarza szerokie mo¿liwoci:
1) wiêkszego ni¿ dotychczas wykorzystania potencja³u geoinformacyjnego  istniej¹cego w postaci zasobów danych us³ug, wiedzy i kadr  dla zrównowa¿onego rozwoju
kraju oraz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego,
2) upowszechniania i wdra¿ania wspólnego europejskiego dorobku naukowego i technicznego w zakresie geoinformacji,
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przezwyciê¿ania barier resortowych i regionalnych,
usprawniania zarz¹dzania zasobami geoinformacji,
wspomagania rozwoju elektronicznej administracji,
osi¹gania znacz¹cych efektów ekonomicznych.
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Summary
In conformity with the Directive establishing the Infrastructure for Spatial Information in Europe
(INSPIRE) works aimed at implementation of the provisions of this Directive in Poland have been
started. INSPIRE is created as the result of cooperation of the European Commission and national
public administration bodies at various levels which will benefit from INSPIRE spatial data sets and
services. The work schedule resulting from the Directive comprises three phases. The second one,
called transposition phase, covers years 20072009. At this phase, works at the EC level focus on
implementing rules adopted by the European Commission as decisions binding the Member States. On
the other hand, the main task at the national level is transposition of the Directive into Polish law. The
Council for INSPIRE Implementation, composed of representatives of 13 ministries and central public
authorities, functioning at the Surveyor General of Poland, is involved in the transposition in Poland.
The procedure of transposition adopted by the European Committee of the Council of Ministers was
initiated. The work schedule provides for completing works within the term set out in the Directive, i.e.
by 15 May 2009. To keep this term will not be easy due to the complexity of issues and required
consultations and arrangements with the bodies participating in the procedure. The transposition
should:
1) cover all provisions of the Directive related to Poland as a Member State,
2) take into account all national legal acts connected with the Directive,
3) introduce solutions adapted to conditions and needs existing in Poland, e.g. resulting from the
structure of public administration,
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4) facilitate future amendments of provisions related to the infrastructure, i.a. by empowering the
Council of Ministers to regulate some issues of interdepartmental nature by issuing Ordinances.
In the effect of transposition, the Law on spatial information infrastructure will be adopted and a dozen
or so legislative acts will be amended.
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Rys. 1. Istota INSPIRE
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Rys. 2. Fazy tworzenia INSPIRE (kolor czarny  dzia³ania na poziomie unijnym,
kolor czerwony  dzia³ania na poziomie krajowym)

