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Wprowadzenie
Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa UE, 2007) ustanawiaj¹ca Infrastrukturê Informacji Przestrzennej w Europie, znan¹ pod nazw¹ INSPIRE,
okreli³a ogólne ramy pojêciowe i prawne zharmonizowanego tworzenia tej infrastruktury
we wszystkich Pañstwach Cz³onkowskich Unii Europejskiej (UE). Ka¿de z tych pañstw
buduje w³asn¹ infrastrukturê na swoim terytorium i przy uwzglêdnieniu swoich uwarunkowañ cywilizacyjnych, a infrastruktura ta ma byæ czêci¹ INSPIRE, spójn¹ z czêciami budowanymi przez inne pañstwa. Jest to wielkie i ambitne przedsiêwziêcie, którego powodzenie
zale¿y od woli i umiejêtnoci wspó³pracy 27 Pañstw Cz³onkowskich, a zw³aszcza zainteresowanych t¹ wspó³prac¹ rodowisk zawodowych. Pewn¹ miar¹ trudnoci wymagaj¹cych
przezwyciê¿enia jest stosowanie w tych pañstwach a¿ 22 ró¿nych jêzyków.
Mo¿na uznaæ, ¿e druga faza prac nad INSPIRE, zwana faz¹ transpozycji, rozpoczê³a siê
15 maja 2007 roku, tj. w dniu wejcia w ¿ycie dyrektywy, a koñczy siê 15 maja 2009 roku,
tj. w okrelonym przez dyrektywê terminie jej transpozycji do prawa krajowego w ka¿dym z
Pañstw Cz³onkowskich. Celem prac fazy drugiej jest wype³nienie okrelonych przez dyrektywê ram pojêciowych i prawnych podstawowymi przepisami powstaj¹cymi na dwóch poziomach (Gadzicki, 2008). S¹ to:
m na poziomie unijnym  przepisy wykonawcze (czêsto nazywane implementacyjnymi)
dyrektywy, maj¹ce rangê rozporz¹dzenia lub decyzji organów UE, a tak¿e zwi¹zane z
tymi przepisami wytyczne oraz inne dokumenty, np. opisuj¹ce podstawy metodyczne
lub zalecenia technologiczne,
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na poziomie ka¿dego z Pañstw Cz³onkowskich  przepisy transponuj¹ce dyrektywê
do prawa krajowego. Obowi¹zek transpozycji dyrektywy jest jednym z podstawowych obowi¹zków ci¹¿¹cych na Pañstwach Cz³onkowskich, co wynika z tzw. zasady lojalnoci. Dotyczy on tak¿e przepisów o charakterze administracyjnym.
W fazie trzeciej na poziomie unijnym zakoñczone zostan¹ prace nad przepisami wykonawczymi dyrektywy, a na poziomie krajowym powinny byæ intensywnie prowadzone prace nad krajowymi przepisami wykonawczymi wynikaj¹cymi z ustaw transponuj¹cych dyrektywê i uzupe³niaj¹cymi przepisy wykonawcze dyrektywy. Uzupe³niaj¹ca rola przepisów
krajowych wynika z roli przypisanej rozporz¹dzeniom i decyzjom wspólnotowym wprowadzaj¹cym w ¿ycie przepisy wykonawcze.
m
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Rys. 1. Prawo INSPIRE w Pañstwie Cz³onkowskim. Dyrektywa INSPIRE ma charakter wi¹¿¹cy
co do rezultatu i zobowi¹zuje do tworzenia spójnego prawa obejmuj¹cego wspólnotowe przepisy
wykonawcze (rozporz¹dzenia i decyzje) oraz krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze,
które w Pañstwie Cz³onkowskim obowi¹zuj¹ ³¹cznie i bezporednio

Rozporz¹dzenie organu UE ujednolica przepisy prawa w Pañstwach Cz³onkowskich, ma
charakter wi¹¿¹cy i zasiêg ogólny, dotyczy nieokrelonej liczby przypadków i sytuacji, og³aszane jest w Dzienniku Urzêdowym UE, m.in. w jêzyku polskim, wchodzi w ¿ycie w terminie w nim okrelonym i obowi¹zuje bezporednio, co oznacza, ¿e nie wymagana jest jego
transpozycja do krajowych porz¹dków prawnych. W³adze krajowe maj¹ obowi¹zek uchylenia wszelkich przepisów niezgodnych z treci¹ rozporz¹dzenia oraz zakaz wydawania aktów
prawnych niezgodnych z jego treci¹. Poza tym pañstwa cz³onkowskie nie posiadaj¹ ¿adnej
swobody regulacyjnej w ramach wprowadzania lub wykonywania postanowieñ zawartych
w rozporz¹dzeniu.
Decyzja organu UE ró¿ni siê od rozporz¹dzenia g³ównie tym, ¿e ma charakter indywidualny i konkretny, co oznacza, ¿e jest skierowana do cile okrelonego grona adresatów i
dotyczy cile okrelonych spraw lub sytuacji. Je¿eli decyzja jest adresowana do wszystkich
pañstw cz³onkowskich, wówczas podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym UE, je¿eli za
skierowana jest do mniejszej liczby adresatów  podlega notyfikacji adresatom, do których
jest skierowana.
Wynika st¹d, ¿e zakres i przebieg w czasie prac prowadzonych w Polsce nad krajowymi
przepisami transponuj¹cymi dyrektywê oraz zwi¹zanymi z nimi przepisami wykonawczymi
jest uzale¿niony od postêpu prac prowadzonych przez Komisjê Europejsk¹ (KE) i dotycz¹cych ca³ej UE.
Zakres i ogólny harmonogram prac na poziomie unijnym okrelone s¹ tzw. map¹ drogow¹ INSPIRE (INSPIRE Roadmap) przedstawion¹ w tabeli 1 w wersji zaktualizowanej w
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dniu 13 maja 2008 roku. Przepisy wykonawcze dyrektywy INSPIRE powstaj¹ w procesie
dzia³ania zespo³ów ekspertów. Zespo³y te powo³uje KE, dokonuj¹c wyboru ekspertów sporód kandydatów zg³oszonych przez liczne organizacje o zasiêgu krajowym lub europejskim,
które zadeklarowa³y gotowoæ udzia³u w pracach nad INSPIRE.
Tabela 1. Mapa drogowa INSPIRE przedstawiona w podziale na przyjêcie i implementacjê przepisów
wykonawczych z wyró¿nieniem fazy transpozycji szarym t³em
M APA D R OGOWA IN SPIR E
PRZYJÊCIE PRZEPISÓ W WYK O N AWCZYCH IN SPIRE
Termin

Art.

15 .0 5 .2 0 0 7

O pis
Wejcie w ¿ycie dyrektywy IN SPIRE

15 .0 8 .2 0 0 7

22§2

Ustanowienie K omitetu IN SPIRE (K I)

14 .0 5 .2 0 0 8

5§4

Przed³o¿enie K I przepisów o tworzeniu metadanych

15.11.2008

21(4)

Przed³o¿enie K I przepisów o monitorowaniu i sprawozdawczoci

15.11.2008

16

Przed³o¿enie K I przepisów o us³ugach wyszukiwania i przegl¹dania

1

15 .0 5 .2 0 0 9

17(8)

Przed³o¿enie K I przepisów o prawach dostêpu dla instytucji wspólnotowych

15 .0 5 .2 0 0 9

9(a)

Przed³o¿enie K I przepisów o interoperacyjnoci i harmonizacji w zakresie za³. I

15 .0 5 .2 0 0 9

24§1

Wprowadzenie przepisów dyrektywy do prawa krajowego

15 .10 .2 0 0 9

1

16

15 .10 .2 0 0 9

1

16(a)

1

16

15.11.2010

1

15 .0 5 .2 0 12

9(b)

Przed³o¿enie K I przepisów o us³ugach pobierania
Przed³o¿enie K I przepisów o us³ugach transformacyjnych
Przed³o¿enie K I przepisów o transformacji schematów i wywo³aniu us³ug
Przed³o¿enie K I przepisów o interoperacyjnoci i harmonizacji w zakresie za³. II i III

IMPLEMEN TACJA PRZEPISÓ W WYK O N AWCZYCH IN SPIRE
15 .0 5 .2 0 10

21

15 .0 5 .2 0 10

6(a)

2

Implementacja przepisów o sprawozdawczoci
Metadane w zakresie za³. I i II dostêpne

15.11.2010

16

Us³ugi wyszukiwania i przegl¹dania dostêpne

15.11.2010

15

K omisja Europejska (K E) ustanawia i prowadzi geoportal IN SPIRE

15.05.20111

16

Us³ugi pobierania dostêpne

15.05.2011

16(a)

1

15.05.2011

7§3,9(a)

15.11.2012

16

1

15 .0 5 .2 0 13

3

6(b)

Us³ugi transformacji wspó³rzêdnych dostêpne
N owe i zharmonizowane zbiory danych przestrzennych w zakresie za³. I dostêpne
Us³ugi transformacji schematów i wywo³ania us³ug dostêpne
Metadane w zakresie za³. III dostêpne

15 .0 5 .2 0 14

7§3,9(b)

N owe i zharmonizowane zbiory danych przestrzennych za³. II i III dostêpne

15 .0 5 .2 0 16

7§3,9(a)

Inne zbiory danych przestrzennych w zakresie za³. I dostêpne

15 .0 5 .2 0 19

7§3,9(b)

Inne zbiory danych przestrzennych w zakresie za³. II i III dostêpne

W opisie kamieni milowych zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia: za³.  za³¹cznik do dyrektywy INSPIRE, odnonik 1  termin proponowany przez KE, odnonik 2  przewiduje siê przesuniêcie terminu na dzieñ 4.12.2010, odnonik 3  przewiduje siê przesuniêcie terminu
na dzieñ 4.12.2013.
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Opracowane projekty przepisów, po niezbêdnych konsultacjach i uzgodnieniach, kierowane s¹ do Komitetu INSPIRE (KI) obejmuj¹cego przedstawicieli Pañstw Cz³onkowskich
oraz przedstawicieli trzech dyrektoriatów generalnych KE wiod¹cych w zakresie INSPIRE:
Dyrektoriatu rodowiska, Eurostatu oraz Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre  JRC).

Wyniki prac nad wspólnotowymi
przepisami wykonawczymi
W fazie drugiej kamienie milowe mapy drogowej odnosz¹ siê do przepisów w zakresie:
1) metadanych,
2) monitorowania i sprawozdawczoci,
3) us³ug wyszukiwania i przegl¹dania,
4) praw dostêpu dla instytucji wspólnotowych,
5) interoperacyjnoci i harmonizacji w zakresie I grupy tematycznej, tj. tematów wymienionych w za³¹czniku I do dyrektywy.
Poni¿ej omówione s¹ uzyskane wyniki1 , które niew¹tpliwie nale¿y oceniæ pozytywnie.
Metadane. Prace zosta³y pomylnie zakoñczone, a ich wyniki stanowi¹ treæ rozporz¹dzenia KE z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Rozporz¹dzenie KE, 2008). Rozporz¹dzenie
ustanawia wymagania w zakresie tworzenia i przechowywania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych i us³ug danych przestrzennych
dotycz¹cych tematów wymienionych w za³¹cznikach I, II i III do dyrektywy INSPIRE. Zawarte w nim przepisy wykonawcze okrelaj¹:
m podstawowe terminy,
m elementy metadanych,
m licznoæ i warunki dotycz¹ce elementów metadanych,
m dziedziny wartoci.
Wydanie rozporz¹dzenia by³o zwieñczeniem d³ugiego procesu opracowywania projektu
przepisów przez zespó³ specjalistów oraz internetowego opiniowania z udzia³em kilkuset
organizacji o charakterze krajowym lub miêdzynarodowym: spo³ecznoci zainteresowania
danymi przestrzennymi (Spatial Data Interest Communities  SDIC) oraz organizacji uprawnionych (Legally Mandated Organizations  LMO).W koñcowej wersji projekt zosta³ przyjêty przez KI i zatwierdzony przez KE (rys. 2).
Dokumentem pomocniczym, uzupe³niaj¹cym rozporz¹dzenie o metadanych, s¹ szczegó³owe wytyczne techniczne opracowane na podstawie norm EN ISO 19115 i EN ISO 19119
(Joint Research Centre, 2009).

1

Wed³ug stanu z kwietnia 2009 roku.
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Rys. 2. Rola spo³ecznoci SDIC i organizacji LMO w cyklu rozwojowym przepisów wykonawczych.
Dostarczaj¹ one materia³y i wysuwaj¹ kandydatury ekspertów do zespo³ów projektowych, testuj¹
i opiniuj¹ w trybie konsultacji projekty przepisów, a po ich przyjêciu przez Komitet INSPIRE (KI)
oraz zatwierdzeniu przez Komisjê Europejsk¹ (KE) uczestnicz¹ w dalszym ich ewolucyjnym rozwoju
(ród³o: materia³y INSPIRE)

Monitorowanie i sprawozdawczoæ. Projekt decyzji KE w zakresie monitorowania i sprawozdawczoci zosta³ przyjêty przez Komitet INSPIRE na posiedzeniu w dniu 19.12.2008,
jest przedmiotem t³umaczenia na jêzyki obowi¹zuj¹ce w UE oraz znajduje siê w koñcowej
fazie procesu legislacyjnego. Decyzja kierowana jest do wszystkich Pañstw Cz³onkowskich.
Obejmuje ona monitorowanie:
m istnienia metadanych i ich zgodnoci z przepisami,
m zasiêgu geograficznego zbiorów danych przestrzennych i ich zgodnoci z przepisami,
m dostêpnoci metadanych i zbiorów danych przestrzennych,
m u¿ytkowania us³ug sieciowych i ich zgodnoci z przepisami,
oraz okrela treæ sprawozdañ opisowych.
Us³ugi wyszukiwania i przegl¹dania. Projekt rozporz¹dzenia KE w zakresie us³ug sieciowych zosta³ przyjêty przez Komitet INSPIRE na posiedzeniu w dniu 19.12.2008, jest
przedmiotem t³umaczenia na jêzyki obowi¹zuj¹ce w UE oraz znajduje siê w koñcowej fazie
procesu legislacyjnego, podobnie jak projekt decyzji przedstawionej powy¿ej. Rozporz¹dzenie:
m koncentruje siê na us³ugach wyszukiwania i przegl¹dania stanowi¹c jednoczenie podstawê dla planowanych przepisów dotycz¹cych innych us³ug,
m uwzglêdnia potrzebê niezale¿noci od zmian wynikaj¹cych z postêpu technologicznego,
m zapewnia zgodnoæ z metadanymi INSPIRE.
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W rozporz¹dzeniu podaje siê podstawowe definicje oraz ogólne przepisy. Szczegó³owe
wymogi specyfikacji okrelaj¹ trzy za³¹czniki dotycz¹ce:
m kryteriów jakoci us³ug,
m kryteriów i operacji wyszukiwania,
m eksploatacji i w³aciwoci przegl¹dania.
Zespó³ zajmuj¹cy siê us³ugami sieciowymi opracowa³ równie¿ projekty przepisów implementacyjnych oraz towarzysz¹ce im projekty wytycznych technicznych w zakresie us³ug
transformacji i pobierania. Projekty te zosta³y przekazane do konsultacji internetowych w lutym
2009 roku. Dalsze prace w zakresie us³ug sieciowych s¹ obecnie pilnie prowadzone. W szczególnoci tworzony jest Zespó³ Zadaniowy Pocz¹tkowej Zdolnoci Operacyjnej (Initial Capability Task Force) obejmuj¹cy ekspertów delegowanych przez Pañstwa Cz³onkowskie. Zespó³
ten ma u³atwiæ wdra¿anie us³ug sieciowych okrelonych dyrektyw¹ INSPIRE.
Prawa dostêpu dla instytucji wspólnotowych. W grudniu 2008 r. ukoñczono projekt
przepisów wykonawczych w zakresie wspólnego korzystania z danych i us³ug. Zosta³ on
upowszechniony i poddany internetowej konsultacji w postaci dokumentu pod tytu³em: Przepisy
wykonawcze dotycz¹ce dostêpu do zbiorów i us³ug danych przestrzennych i praw ich u¿ytkowania przez instytucje i organy wspólnotowe. Opis z komentarzami i wskazówkami. Po odpowiednich zmianach koñcowy projekt przepisów wykonawczych zostanie przed³o¿ony Komitetowi INSPIRE celem zaopiniowania. Tym samym mo¿na siê spodziewaæ, ¿e termin
okrelony w mapie drogowej bêdzie dotrzymany.
Interoperacyjnoæ w zakresie I grupy tematycznej. Opracowanie przepisów wykonawczych dotycz¹cych interpoperacyjnoci oraz  tam, gdzie jest to rozwi¹zaniem praktycznym  harmonizacji w zakresie tematów objêtych I grup¹ tematyczn¹ podzielone zosta³o
na dwa etapy.
W pierwszym z nich opracowano podstawy koncepcyjne oraz metodykê specyfikowania
danych przestrzennych w poszczególnych tematach. Wynikami tych prac s¹ nastêpuj¹ce
cztery dokumenty.
m D2.3 Definicje i zakresy tematów INSPIRE (Definition of Annex Themes and Scope).
Ka¿demu z 34 tematów INSPIRE powiêcono kilka stron opisu, korzystaj¹c z materia³ów dostarczonych przez wspó³dzia³aj¹ce organizacje SDIC i LMO.
m D2.5 Ogólny model pojêciowy (Generic Conceptual Model). Przedstawiono wymagania i zalecenia istotne dla interoperacyjnoci i harmonizacji w zakresie zbiorów danych przestrzennych, dotycz¹ce w szczególnoci: schematu przestrzennego i czasowego, zarz¹dzania identyfikatorami, odniesieñ obiektów przestrzennych, wielojêzycznoci itd., przyjmuj¹c za podstawê g³ównie normy ISO serii 19100.
m D2.6 Metodyka opracowania specyfikacji (Methodology for the Development of Data
Specifications). Przedstawiono proces tworzenia specyfikacji danych przestrzennych
od studiów potrzeb u¿ytkowników do koñcowego dokumentu.
m D2.7 Wytyczne kodowania danych przestrzennych (Guidelines for the Encoding of
Spatial Data). Opisano sposób kodowania geoinformacji umo¿liwiaj¹cy transfer pomiêdzy systemami w Pañstwach Cz³onkowskich. Jako jêzyk preferowany (domylny) przyjêto GML (ISO 19136).
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Inne przepisy
wykonawcze
INSPIRE

Podstawy koncepcyjne i metodyczne
Rys. 3. Elementy dokumentacji INSPIRE w procesie powstawania przepisów wykonawczych
w zakresie interoperacyjnoci zbiorów i us³ug danych przestrzennych

Na podstawie wymienionych wspólnych dokumentów koncepcyjnych i metodycznych
w etapie drugim powstaj¹ szczegó³owe specyfikacje danych dla ka¿dego z tematów I grupy
tematycznej (rys. 3). Uwzglêdnia siê przy tym dodatkowo:
m dokument Projekt struktury i treci przepisów wykonawczych w sprawie interoperacyjnoci zbiorów i us³ug danych przestrzennych (Draft Structure and Content of the Implementing Rules on Interoperability of Spatial Data Sets and Services),
m s³ownik terminów INSPIRE (INSPIRE Glossary),
m s³ownik pojêciowy obiektów przestrzennych (INSPIRE Feature Concept Dictionary),
m inne rejestry INSPIRE, w tym rejestr systemów odniesienia za pomoc¹ wspó³rzêdnych.
Pierwsze wersje projektów tych specyfikacji zosta³y ukoñczone i przekazane do konsultacji internetowej spo³ecznociom SDIC oraz organizacjom LMO w koñcu roku 2008. Tematy I grupy tematycznej zawieraj¹ dane georeferencyjne istotne dla ca³ej infrastruktury,
poniewa¿ s³u¿¹ one do odniesieñ przestrzennych w pozosta³ych dwóch grupach tematycznych, tj. w grupach II i III. W zwi¹zku z tym specyfikacje dotycz¹ce I grupy tematycznej s¹
bardzo szczegó³owe.
Równolegle specyfikacje te by³y testowane przez zainteresowane spo³ecznoci i organizacje. Celem testowania by³o:
m dla zespo³ów KE zajmuj¹cych siê specyfikacjami  udoskonalenie projektowanych
wymagañ przez skorzystanie z dowiadczeñ i opinii wykonuj¹cych testowanie,
m dla SDIC i LMO, a w rezultacie równie¿ dla Pañstw Cz³onkowskich  ocena posiadanych zbiorów danych oraz ujawnienie trudnoci w ich dostosowaniu do projektowanych specyfikacji.
Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych. Z punktu widzenia Pañstw Cz³onkowskich istotne jest, ¿e z przepisów o interoperacyjnoci wynikaj¹ potrzeby harmonizacji posiadanych zbiorów danych przestrzennych, która mo¿e siê wi¹zaæ z koniecznoci¹ poniesienia
kosztów zale¿nych od stanu tych zbiorów, ich kompletnoci, jednolitoci, jakoci i doku-
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mentacji. Wzoruj¹c siê na definicjach przyjmowanych w dokumentach INSPIRE, mo¿na
przyj¹æ, ¿e harmonizacja zbiorów danych przestrzennych  nale¿¹cych do jednego lub wielu
tematów  polega na zapewnieniu dostêpu do danych przestrzennych w reprezentacjach,
które umo¿liwiaj¹ ³¹czenie w sposób spójny danych pochodz¹cych z tych zbiorów, korzystaj¹c z us³ug sieciowych oraz stosuj¹c wspólne specyfikacje danych.
Rozró¿niæ nale¿y dwa poziomy harmonizacji zbioru danych przestrzennych, tj. harmonizacjê bez zmiany i ze zmian¹ schematu aplikacyjnego. W tym drugim, bardziej z³o¿onym
przypadku transformacja danych przestrzennych ze starego do nowego schematu aplikacyjnego mo¿e byæ realizowana w trybie:
m transformacji pobieranego ze zbioru (bazy danych) zestawu danych przestrzennych
w zakresie okrelonym zamówieniem u¿ytkownika (transformacja transakcyjna on
the fly),
m transformacji jednorazowej wszystkich danych przestrzennych zbioru (transformacja
kompleksowa off line).

Problematyka transpozycji dyrektywy INSPIRE
w Polsce
W drugiej fazie prac g³ównym zadaniem ka¿dego z Pañstw Cz³onkowskich by³o dokonanie transpozycji dyrektywy INSPIRE, czyli wprowadzenie jej przepisów do krajowego porz¹dku prawnego. Zgodnie z przyjêtym sposobem transpozycji (Gadzicki, 2007) powsta³
projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawy o IIP), który jest ju¿ po
niezbêdnych konsultacjach i uzgodnieniach2 i  mo¿na mieæ nadziejê  w najbli¿szym czasie
zostanie przekazany do Sejmu. Projekt ten (Projekt, 2009) zawiera przepisy, które:
m wynikaj¹ bezporednio z treci dyrektywy, a s¹ istotne dla tworzenia i funkcjonowania polskiej infrastruktury jako czêci INSPIRE,
m dostosowuj¹ i rozszerzaj¹ polskie prawo dotycz¹ce infrastruktury informacji przestrzennej, uwzglêdniaj¹c istniej¹ce w kraju uwarunkowania, które maj¹ wp³yw na
implementacjê dyrektywy INSPIRE.
Uwarunkowania te, przedstawione poni¿ej, stanowi¹ o szczególnych cechach polskiej
transpozycji wyró¿niaj¹cych j¹ od transpozycji w innych Pañstwach Cz³onkowskich.
Wieloæ organów naczelnych i centralnych uprawnionych do prowadzenia rejestrów
i innych zbiorów danych przestrzennych. D¹¿¹c do przezwyciê¿enia wi¹¿¹cych siê z tym
trudnoci, w projekcie ustawy o IIP dla ka¿dego z 34 tematów danych przestrzennych
przewiduje siê wyznaczenie organu wiod¹cego, którym mo¿e byæ minister lub centralny
organ administracji rz¹dowej. Organ ten ma koordynowaæ prace i zapewniaæ realizacjê ustawy w zakresie tego tematu (art. 3, pkt 8 projektu ustawy).
Rezultatem takiego podejcia do problemu jest dwustopniowa struktura koordynacyjna
(rys. 4), w której wystêpuje minister w³aciwy ds. administracji publicznej jako koordynator
ca³okszta³tu dzia³añ zwi¹zanych z IIP, G³ówny Geodeta Kraju jako organ wykonuj¹cy okrelone zadania koordynacyjne (art. 19 projektu ustawy) oraz Rada Infrastruktury Informacji
Przestrzennej (art. 22 projektu ustawy) jako organ opiniodawczy i doradczy.
2

Pisane w kwietniu 2009 r.
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MINISTER W£ACIWY
DS. ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

G£ÓWNY GEODETA KRAJU –

WYKONAWCA OKRELONYCH ZADAÑ
KOORDYNACYJNYCH, ORGAN WIOD¥CY
W 15 TEMATACH

MINISTER RODOWISKA – ORGAN
WIOD¥CY W 4 TEMATACH I
WSPÓ£WIOD¥CY W 1 TEMACIE
MINISTER W£. DS. BUDOWNICTWA,
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
MIESZKANIOWEJ - ORGAN WIOD¥CY
W 1 TEMACIE

RADA INFRASTRUKTURY
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PREZES G£ÓWNEGO URZÊDU
STATYSTYCZNEGO – ORGAN

WIOD¥CY W 2 TEMATACH

G£ÓWNY GEOLOG KRAJU –

ORGAN WIOD¥CY W 3 TEMATACH

G£ÓWNY KONSERWATOR
PRZYRODY – ORGAN WIOD¥CY W 2
TEMATACH

MINISTER W£. DS. ROLNICTWA–
ORGAN WIOD¥CY W 1 TEMACIE

G£ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY
RODOWISKA – ORGAN WIOD¥CY

MINISTER W£. DS. ZDROWIA –

W 1 TEMACIE

ORGAN WIOD¥CY W 1 TEMACIE

MINISTER W£. DS. GOSPODARKI
MORSKIEJ – ORGAN WIOD¥CY W 2

PREZES KRAJOWEGO ZARZ¥DU
GOSPODARKI WODNEJ – ORGAN

WSPÓ£WIOD¥CY W 1 TEMACIE

TEMATACH I WSPÓ£WIOD¥CY W 1

MINISTER W£.DS. KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
ORGAN WSPÓ£WIOD¥CY W 1 TEMACIE

Rys. 4. Struktura koordynacyjna IIP obejmuj¹ca ministra w³aciwego ds. administracji publicznej,
Radê IIP o charakterze opiniodawczym i 10 organów wiod¹cych, w tym G³ównego Geodetê Kraju,
który m.in. jest odpowiedzialny za kontakty z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawach IIP

Istotna rola geodezji i kartografii w infrastrukturze informacji przestrzennej. G³ówny Geodeta Kraju jest organem wiod¹cym a¿ w 15 z 34 tematów, tj. w 44% ogólnej ich
liczby (tab. 2). Nale¿y podkreliæ, ¿e tematy te dotycz¹ danych prowadzonych w ca³oci lub
w przewa¿aj¹cej czêci przez s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficzn¹. Maj¹ one znaczenie priorytetowe, poniewa¿ obejmuj¹ dane georeferencyjne wykorzystywane w pozosta³ych tematach
IIP. Priorytetowoæ, w sensie pilnoci realizacji, tematów o charakterze geodezyjnym i kartograficznym okrelona jest zakwalifikowaniem ich do I i II grupy tematycznej.
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Tabela 2. Procentowy udzia³ tematów o charakterze geodezyjnym i kartograficznym (g. i k.)
w poszczególnych grupach tematycznych oraz w ogólnej liczbie tematów
Grupa
tematyczna

Liczba tematów ogó³em

Liczba tematów
g. i k.

%

I

9

7

78

II

4

3

75

III

21

5

22

O gó³em

34

15

44

Jak widaæ, z projektu ustawy o IIP wynika nowa, istotna rola geodezji i kartografii w
pañstwie. Z rol¹ t¹ wi¹¿e siê wysoka odpowiedzialnoæ za skuteczne wprowadzenie w ¿ycie
przepisów ustawy.
Nale¿y tu zwróciæ uwagê na fakt, ¿e z pilnoci prac wi¹¿¹cych siê z tematami geodezyjnymi i kartograficznymi wynika koniecznoæ nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie INSPIRE. Obowi¹zuj¹ca ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzona w ¿ycie w roku 1989, pomimo licznych nowelizacji jest przestarza³a i wymaga
gruntownej zmiany w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi¹cego podstawê infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Projekt ustawy o IIP zmiany te
obejmuje, umo¿liwiaj¹c usuniêcie bariery prawnej, jak¹ tworz¹ obecne przepisy. Ich nowelizacja jest nie tylko niezbêdnym elementem transpozycji dyrektywy INSPIRE, ale jednoczenie wa¿nym wk³adem w tworzenie nowego prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Wielopoziomowoæ infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Dyrektywa
INSPIRE koncentruje siê na relacjach miêdzy KE oraz Pañstwami Cz³onkowskimi, nie
wnikaj¹c w relacje, jakie istniej¹ w danym pañstwie miêdzy organami administracji publicznej ró¿nych szczebli, miedzy organami rz¹dowymi i organami samorz¹du terytorialnego. W INSPIRE stron¹ dla KE jest rz¹d, natomiast spraw¹ rz¹du jest zapewnienie nale¿ytego wspó³dzia³ania wewn¹trz kraju. W zwi¹zku z tym w projekcie ustawy  jako transpozycji dyrektywy - udzia³ samorz¹du terytorialnego w IIP zosta³ szerzej okrelony wy³¹cznie w przepisach nowelizuj¹cych prawo geodezyjne i kartograficzne. Nale¿yte uwzglêdnienie potrzeb, inicjatyw i ambicji samorz¹dów na poziomie regionalnym i lokalnym, buduj¹cych w³asne systemy, infrastruktury i portale, jest zatem wyzwaniem stoj¹cym przed
organami koordynuj¹cymi dzia³ania w zakresie IIP. Powinny siê one kierowaæ ogólnymi
zasadami pomocniczoci i proporcjonalnoci, zapewniaj¹c jednoczenie interoperacyjnoæ
i centralny dostêp do zbiorów i us³ug IIP na obszarze ca³ego kraju.
Rozproszenie i niejednorodnoæ zasobów danych przestrzennych. Na pocz¹tku roku
2009 z inicjatywy Rady ds. Implementacji INSPIRE G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii
wzi¹³ udzia³ w zorganizowanym przez KE testowaniu projektów specyfikacji danych przestrzennych dla tematów I grupy tematycznej. Konkretne prace wykona³ Instytut Geodezji i
Kartografii wspierany przez interdyscyplinarny Zespó³ Testowania oraz Komisja Technologii
Interoperacyjnych Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. W rezultacie ujawniono trudnoci, jakie wyst¹pi¹ w procesach harmonizacji istniej¹cych zbiorów danych przestrzennych ze wzglêdu na ich rozproszenie i niejednorodnoæ. Przezwyciê¿enie tych trudnoci jest wyzwaniem technologicznym i organizacyjnym, a tak¿e ekonomicznym, który znalaz³ swój wyraz w ramowym programie prac w latach 20092010.
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Ramowy program tworzenia IIP w latach 20092010
Program ten obejmuje piêæ nastêpuj¹cych kierunków dzia³añ:
1) Identyfikacja zbiorów i us³ug danych przestrzennych,
2) Utworzenie metadanych w zakresie I i II grupy tematycznej,
3) Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych w zakresie I grupy tematycznej,
4) Tworzenie sieci us³ug w zakresie I grupy tematycznej,
5) Dzia³ania koordynacyjne i organizacyjne.
Okrelone nim zadania oraz terminy ich wykonania wynikaj¹ g³ównie z mapy drogowej
INSPIRE. Prace kierunku pierwszego doprowadz¹ do okrelenia zbiorów i us³ug, które bêd¹
stanowi³y przedmiot prac kierunków drugiego i trzeciego. Kierunek czwarty obejmie prace
koncentruj¹ce siê w pierwszej kolejnoci na us³ugach wyszukiwania i przegl¹dania oraz na
tworzeniu geoportalu IIP. Wreszcie kierunek pi¹ty dotyczy niezbêdnych dzia³añ towarzysz¹cych o charakterze koordynacyjnym, organizacyjnym i edukacyjnym.

Wnioski
1. Informacja przestrzenna nale¿y do podstawowych rodzajów informacji niezbêdnych cz³owiekowi w jego pracy i ¿yciu codziennym.
2. Tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z ustaw¹ o tej infrastrukturze
i dyrektyw¹ INSPIRE przyczyniaæ siê bêdzie w znacz¹cy sposób do rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce.
3. Przed organami administracji publicznej i instytucjami odpowiedzialnymi za budowê infrastruktury informacji przestrzennej stoj¹ wyzwania dotycz¹ce:
m koordynacji i wspó³dzia³ania na poziomie rz¹du, obejmuj¹cej przede wszystkim organy wiod¹ce w tematach danych przestrzennych INSPIRE oraz prowadz¹ce rejestry
zwi¹zane z tymi tematami,
m koordynacji i wspó³dzia³ania miêdzy rz¹dem a samorz¹dem terytorialnym na trzech
poziomach  wojewódzkim, powiatowym i gminnym  g³ównie w zakresie prowadzenia zbiorów i us³ug danych przestrzennych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
w Polsce,
m zapewnienia interoperacyjnoci w zakresie zbiorów i us³ug danych przestrzennych
objêtych infrastruktur¹ informacji przestrzennej w sposób dostosowany do polskich
potrzeb i ekonomicznie uzasadniony.
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Abstract
Building of European spatial information infrastructure (INSPIRE) is carried out simultaneously by
the European Commission and the EU Member States according to the provisions of the INSPIRE
Directive. At the present transposition phase, the task on the European level consists mainly in
development of detailed implementing rules and supplementing them guidelines, based on common
conceptual framework and methodology. International expert teams deal with this task in close collaboration with stakeholders at both Community and Member State level. These works proceed according to the schedule and with good results despite their complexity, high degree of difficulty and
demanding timetable of the whole undertaking.
The draft Law on the Polish spatial information infrastructure has been developed as required in the
INSPIRE Work Programme transposition phase. At present, this law, fundamental for INSPIRE
implementation in Poland, is at the final stage of legislative process. Elaboration of draft ordinances
specified in the Law has become urgent. The first phase (20092010) of the framework programme of
creating the Polish spatial information infrastructure as a part of INSPIRE comprises identification of
existing spatial data sets and services, creation of metadata for Annex I and II themes of the Directive,
data harmonization of the selected Annex I themes and development of a basic network of services.
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