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Wstêp
Konkurs The SDI Best Practice Award 2009 (Najlepszych Dobrych Praktyk w Budowie SDI w 2009 roku) zosta³ zorganizowany w celu wy³onienia wzorcowych, wartych
naladowania serwisów SDI w skali Europy. Konkurs zosta³ przeprowadzony w ramach
realizacji projektu eSDI-NET+. Projekt ufundowany zosta³ przez Komisjê Europejsk¹ w ramach programu eContentplus. Jego tytu³ brzmi: Europejska sieæ na rzecz wzbogacenia i
wielokrotnego wykorzystania informacji geograficznej. Jest to sieæ utworzona dla promocji
europejskiego dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk stosowanych do budowy i utrzymania infrastruktury danych przestrzennych (SDI) (Krawczyk, 2007).
Artyku³ zawiera spostrze¿enia i wnioski grupy ekspertów zaproszonych do oceny projektów zg³oszonych do konkursu oraz organizatora jego krajowej edycji. Konkurs, bêd¹cy
pierwsz¹ tego typu imprez¹ w Polsce, mia³ nastêpuj¹ce cele:
m wybór najlepszych projektów z zakresu infrastruktury danych przestrzennych (SDI)
sporód funkcjonuj¹cych rozwi¹zañ, obejmuj¹cych zasiêgiem swego oddzia³ywania
obszar lokalny, regionalny i krajowy,
m mo¿liwoæ zaprezentowania swojego, czêsto niedocenianego lub niedostrzeganego,
dorobku w zakresie budowy SDI,
m dyskusjê na temat tworzenia w³asnych projektów i dalszego rozwoju SDI w Polsce.
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Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie The SDI Best Practice Award 2009 mog³y wzi¹æ udzia³ organizacje, instytucje i firmy, które dostarczaj¹ informacji geograficznych w formie portalowego serwisu
www lub u³atwiaj¹ dostêp do danych geograficznych poprzez us³ugi oferowane dla wszystkich u¿ytkowników sieci Internet.
Organizator konkursu (Sieæ eSDI-NET+) okreli³ minimalne kryteria wstêpne, które
wymagane by³y w stosunku do projektów serwisów lub portali przystêpuj¹cych do konkursu. Wymagano aby:
m projekt SDI by³ aplikacj¹ dzia³aj¹c¹ w oparciu o serwis internetowy,
m projekt SDI by³ dostêpny w Internecie,
m projekt dzia³a³ co najmniej od roku,
m projekt zosta³ w okrelonym terminie zg³oszony i zaprezentowany w czasie krajowych warsztatów.
W ramach konkursu serwisy i portale oceniane by³y w nastêpuj¹cych kategoriach:
m zaawansowanie technologiczne i mo¿liwoci dalszego rozwoju,
m zgodnoæ z dyrektyw¹ INSPIRE,
m sieæ u¿ytkowników (stopieñ praktycznej u¿ytecznoci us³ugi lub portalu dla ró¿nego
typu u¿ytkowników),
m innowacyjnoæ projektu.

Uczestnicy i laureaci konkursu
Do konkursu zg³oszono 19 projektów (tab. 1). 17 z nich zosta³o zaprezentowanych podczas otwartych warsztatów, które odby³y siê 29 stycznia 2009 roku na Wydziale Geodezji
Górniczej i In¿ynierii rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W trakcie warsztatów, ka¿dy ze wspó³zawodnicz¹cych uczestników konkursu mia³ mo¿liwoæ zaprezentowania swojego serwisu (portalu), a nastêpnie odpowiedzieæ na pytania ekspertów. Po wys³uchaniu wszystkich uczestników konkursu eksperci udali siê na naradê, w czasie
której przeprowadzona zosta³a preselekcja zg³oszonych projektów, a nastêpnie ich waloryzacja w
ramach wymienionych wczeniej 4 kategorii. Eksperci dysponowali tak¿e materia³ami informacyjnymi nades³anymi wczeniej przez uczestników konkursu, jak równie¿ mieli mo¿liwoæ zapoznania siê on-line ze wszystkimi rozwi¹zaniami serwisowymi i portalowymi. Po krótkiej dyskusji
eksperci og³osili wyniki konkursu, które zaprezentowane zosta³y w tabeli 2.
Wybrane najlepsze polskie projekty zosta³y zg³oszone do jury miêdzynarodowej konferencji The SDI Best Practice Award 2009, która odby³a siê w dniach 19-20 listopada 2009
roku w Turynie.

Uwagi i spostrze¿enia z krajowego konkursu
Zaprezentowane w konkursie projekty mo¿na podzieliæ na 3 grupy:
m portale spo³ecznociowe,
m geoportale rodowiskowe,
m geoportale urzêdów administracji publicznej.
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Tabela 1. Projekty SDI zg³oszone do polskiej edycji konkursu The SDI Best Practice Award 2009
Lp.

Organizacja

N azwa Se rwis u SD I

Adre s URL

1. Urz¹d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Platforma Systemowa GIS 
System Informacji Przestrzennej

http://gis.piotrkow.pl/

2. Generalna Dyrekcja O chrony rodowiska

N atura 2000

www.mos.gov.pl/natura2000

3.

DV Studio.
Agencja Promocyjno- Reklamowa

K raków Zaprasza  K rakowski
Portal Internetowy

www.K rakow.zaprasza.net

4.

Portal Beskidy24

Mapy interaktywne

www.beskidy24.pl

5.

Tatrzañski Park N arodowy

GeoPortal TATRY

http://www.geoportaltatry.pl/

6.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Pañstwowych w Gdañsku

Mapa turystyczna Regionalnej
Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Gdañsku

http://mapa.gdansk.lasy.gov.pl/appMapa.aspx

7.

Urz¹d Miasta ¯ory

System Informacji o Terenie (SIT)

www.geoportal.zory.pl

8.

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy

Warszawa wczoraj i dzi

http://mapa.um.warszawa.pl/

9.

Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku

Miejski System Informacji
Przestrzennej

www.gisbialystok.pl

10. Urz¹d Miasta Tychy
Wydzia³ Geodezji

System Informacji o Terenie (SIT)
miasta Tychy

www.tychy.pl

11. GEO - SYSTEM Sp. z o.o.

Serwis iGeoMap powiatu
warszawskiego zachodniego

www.podgik.pwz.pl

12. Urz¹d Miejski Wroc³awia

System Informacji Przestrzennej
Urzêdu Miejskiego Wroc³awia

www.wroclaw.pl/m3292/

13. Wydzia³ Geodezji Urzêdu Miasta Tychy

GEO O RO DEK

http://geoosrodek.umtychy.pl

14. O gólnopolskie Towarzystwo O chrony
Ptaków (O TO P)

O cena wartoci biologicznej lasów

www.forestmapping.net

15. Urz¹d Marsza³kowski Województwa
wiêtokrzyskiego

Wrota wiêtokrzyskie  Mapa

http://map.wrota- swietokrzyskie.pl/wrotasw/mapa/

16. Pañstwowy Instytut Geologiczny

Geoportal IK AR

http://ikar.pgi.gov.pl

17. Miejski O rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i K artograficznej w £odzi

£ódzki System Informacji
o Terenie  InterSIT

http://www.mapa.lodz.pl

18. Urz¹d Miejski w Bytomiu,
Wydzia³ Geodezji, Referat Systemu
Informacji o Terenie

Bytomska Infrastruktura Danych
Przestrzennych  BIDP

http://sitplan.um.bytom.pl/

19. Urz¹d Miasta Jas³o

http:/gis.um.jaslo.pl

Tabela 2. Laureaci polskiego konkursu The SDI Best Practice Award 2009
Kate goria

Nagrodzony portal / s e rwis

Innowacyjnoæ

Serwis iGeoMap powiatu warszawskiego zachodniego
http://www.podgik.pwz.pl/

Zgodnoæ z IN SPIRE

Geoportal IK AR (Pañstwowy Instytut Geologiczny) http://ikar.pgi.gov.pl

Zaawansowanie technologiczne

System Informacji Przestrzennej (UM Jas³o) http:/gis.um.jaslo.pl

Sieæ u¿ytkowników

Bytomska Infrastruktura Danych Przestrzennych (UM Bytomia)
http://sitplan.um.bytom.pl
GeoPortal TATRY (Tatrzañski Park Narodowy)
http://www.geoportaltatry.pl
£ódzki System Informacji o Terenie  InterSIT (UM £odzi)
http://www.mapa.lodz.pl/
System Informacji Przestrzennej Urzêdu Miejskiego Wroc³awia (UM Wroc³awia)
http://www.wroclaw.pl/m3292

Walory artystyczne (kategoria pozakonkursowa)

K raków Zaprasza  K rakowski Portal Internetowy
http://www.krakow.zaprasza.net/
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Portale spo³ecznociowe
Zaprezentowane w konkursie portale Beskidy24 i Kraków zaprasza nie s¹ projektami
SDI, przez co nie spe³niaj¹ wstêpnych kryteriów konkursowych, w zwi¹zku z czym jurorzy
musieli odrzuciæ te projekty we wstêpnej selekcji. Portale te jednak posiadaj¹ du¿e walory
edukacyjne, zawieraj¹ wiele cennych praktycznych informacji, u¿ytecznych dla turysty lub
osoby odwiedzaj¹cej Kraków lub region Beskidów. Na stronach portali mo¿na co prawda
znaleæ dane o charakterze przestrzennym, jednak s¹ to zazwyczaj mapy rastrowe statyczne
(plany miast lub mapy panoramiczne). Strony obfituj¹ w informacje i zdjêcia ró¿nych obiektów, przewodniki i odnoniki do innych ciekawych stron internetowych. Portale te maj¹
niew¹tpliwe du¿e walory estetyczne i artystyczne, w której to kategorii (pozakonkursowej)
wyró¿niono portal Kraków zaprasza.

Geoportale rodowiskowe
Geoportale Natura 2000, TATRY, RDLP Gdañsk, OTOP, IKAR  s¹ projektami o bardzo
zró¿nicowanym zarówno zasiêgu obszarowym (od miêdzynarodowych do lokalnych), jak i
rozwi¹zaniach technicznych (oprogramowanie wolne i komercyjne). W zwi¹zku z tym bardzo trudne jest porównanie tych projektów.
Natura 2000  serwis udostêpniany ze strony internetowej Ministerstwa rodowiska,
posiada bardzo skromny serwis mapowy. Mapa s³u¿y jedynie do orientacyjnej lokalizacji
poszczególnych obszarów Natura 2000 i oprócz ich przybli¿onych granic zawiera podstawowe warstwy tematyczne, takie jak punktowo zaprezentowane miasta, granice województw
i powiatów, drogi, rzeki i zbiorniki wodne oraz numeryczny model terenu. Pozosta³e szczegó³owe informacje na temat poszczególnych Obszarów Szczególnej Ochrony i Specjalnych
Obszarów Ochrony prezentowane s¹ w postaci plików pdf zawieraj¹cych Standardowy
formularz danych oraz zapisanych w postaci plików rastrowych arkuszy map topograficznych w skali 1:50 000 z zaznaczonymi granicami obszarów.
Mapa Turystyczna  serwis opracowany przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Gdañsku. I takie w rzeczywistoci mo¿e byæ jego przeznaczenie. Jako podk³adu
u¿yto wybranych danych VMap L2 oraz ortofotomapy. W szczególnoci, dane wektorowe
nie s¹ zbyt aktualne, gdy¿ pochodz¹ z po³owy lat 90. XX w. Na tym tle zaprezentowano
ró¿ne informacje, które mog¹ byæ u¿yteczne dla turysty, tj. lokalizacjê i opis interesuj¹cych
miejsc i obiektów oraz przebieg szlaków turystycznych. Wskazanie danego obiektu na mapie
pozwala na przejcie do zewnêtrznych stron internetowych zawieraj¹cych jego opis, b¹d na
poszukiwanie informacji o nim w wyszukiwarce Google. Dodatkowo u¿ytkownik ma mo¿liwoæ zapisania aktualnego widoku mapy w postaci posiadaj¹cego georeferencjê pliku tif lub
wydrukowania go jako arkusza mapy. Ponadto istnieje mo¿liwoæ wyeksportowania informacji o lokalizacji obiektów i przebiegu zaprojektowanych tras do odbiorników GPS w formacie GPX (GPSXML).
GeoPortal TATRY  równie¿ o przeznaczeniu turystycznym, w odró¿nieniu jednak od
poprzednika ma o wiele bogatsz¹ zawartoæ. Dostêpne warstwy tematyczne pogrupowane
s¹ w kategorie mo¿liwe do wywo³ania jednym klikniêciem myszy. Oprócz zwyk³ego ogl¹dania map, u¿ytkownik ma mo¿liwoæ poszukiwania obiektów oraz znajdowania najkrótszych
tras drogowych i szlaków turystycznych pomiêdzy wybranymi punktami.
Portal BIF (Biologically Important Forests)  jego g³ównym celem jest lokalizowanie biologicznie istotnych lasów nie tylko na obszarze Polski, ale równie¿ w Rumunii, Bu³garii i Estonii
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oraz na Bia³orusi, Litwie i £otwie. Na tle danych podk³adowych, pochodz¹cych z wybieranych
przez u¿ytkownika publicznie dostêpnych serwerów map, takich jak: Yahoo Maps, Digital
Chart of the World (DCW) lub Google Map  pozwala na wywietlanie (w siatce o rozmiarze
ok. 800 m) poszczególnych kryteriów stanowi¹cych o biologicznej istotnoci lasów.
Geoportal IKAR Pañstwowego Instytutu Geologicznego powsta³ w celu stworzenia
jednolitego systemu kartografii, integruj¹cego nowe i istniej¹ce rozwi¹zania w zakresie kartografii geologicznej, hydrogeologicznej, georodowiskowej i geologii z³o¿owej. Umo¿liwia
dostêp do danych tematycznych, z uwzglêdnieniem wszystkich wytycznych zawartych w
dyrektywie INSPIRE oraz z zachowaniem dba³oci o zgodnoæ wykorzystywanych technologii z najnowoczeniejszymi standardami. Us³ugi oferowane przez portal IKAR s¹ w pe³ni
interoperacyjne, powszechnie dostêpne i s¹ integraln¹ czêci¹ dynamicznie rozwijaj¹cej siê
europejskiej infrastruktury danych przestrzennych. Portal jako jedyny ma uruchomiony oprócz
przegl¹darki mapowej, sprzê¿ony z ni¹ serwer katalogowy metadanych umo¿liwiaj¹cy wyszukanie okrelonych danych lub us³ug. Ta cecha, ³¹cznie ze zgodnoci¹ projektu ze specyfikacjami OGC i standardami ISO z serii 19100, zadecydowa³y o wyró¿nieniu serwisu w
kategorii zgodnoæ z INSPIRE. W styczniu 2009 r. do serwisu nie wprowadzono jeszcze
zbyt wielu metadanych.

Geoportale urzêdów administracji publicznej
Geoportale urzêdów administracji publicznej to najliczniejsza grupa reprezentowana przez
12 uczestników konkursu. Zaprezentowane geoportale tej grupy zarz¹dzane s¹ zazwyczaj
przez wydzia³y geodezji i kartografii urzêdów. Mo¿na wyró¿niæ dwie podgrupy projektów:
1) geoportale przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, oferuj¹ce mo¿liwoci zobrazowania danych wektorowych i rastrowych opartych na danych pochodz¹cych z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (portale wszystkich urzêdów miast i
urzêdu marsza³kowskiego),
2) geoportale i geoserwisy dla w¹skiego grona specjalistów (geodetów uprawnionych), oferuj¹ce oprócz mo¿liwoci podgl¹du danych równie¿ us³ugi dostêpu do zawartoci i pobierania
baz danych przestrzennych (powiat warszawsko-zachodni, UM Bytomia, Georodek Tychy).
Zakres udostêpnianych danych tematycznych w geoportalach urzêdów administracji publicznej, przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców, najczêciej obejmuje podstawowe dane topograficzne (ulice, drogi, hydrografiê, podzia³ administracyjny, osadnictwo, tereny i obiekty sportowe, budynki), plany zagospodarowania przestrzennego, mapy akustyczne
i oferty inwestycyjne. Mo¿na by nawet podsumowaæ, ¿e s¹ to interaktywne plany miast,
wzbogacone o pewne, interesuj¹ce mieszkañców b¹d inwestorów dane z urzêdów miast,
takie jak np. plan zagospodarowania przestrzennego czy te¿ oferty inwestycyjne. Funkcjonalnoæ serwisu kartograficznego tych portali, w wiêkszoci przypadków, ogranicza siê do
podstawowych funkcji nawigacyjnych, pomiaru powierzchni i odleg³oci, rzadziej wyszukiwania obiektów (wokó³ punktu, w obrêbie zadeklarowanego przez u¿ytkownika prostok¹ta, wg nazw lub adresów).
Geoportale i geoserwisy urzêdów administracji publicznej, dedykowane geodetom uprawnionym, oferuj¹ oprócz mo¿liwoci podgl¹du danych, równie¿ us³ugi dostêpu do zawartoci
i pobierania baz danych przestrzennych (powiat warszawsko-zachodni, UM Bytomia, Georodek Tychy). Serwisy oferuj¹ mo¿liwoæ internetowego zg³oszenia roboty geodezyjnej
oraz otrzymywania informacji o stanie zg³oszonego do orodka operatu (przyjêciu b¹d od-
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rzuceniu zg³oszenia, przygotowane materia³y, stan kontroli, itp.) Wród tych geoportali na
szczególn¹ uwagê zas³uguje portal Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa-Zachód, umo¿liwiaj¹cy ca³kowit¹ automatyzacjê pracy przedsiêbiorstwu geodezyjnemu.
Serwis iGeoMap powiatu warszawsko-zachodniego udostêpnia on-line dane z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla firm geodezyjnych, które zg³osi³y prace
geodezyjne. Dzieje siê to w sposób ca³kowicie zautomatyzowany, bez koniecznoci jakiejkolwiek ingerencji pracowników ODGiK, stanowi¹c du¿e odci¹¿enie i usprawnienie pracy urzêdu. Firmy, w czasie rzeczywistym, w ci¹gu kilku minut otrzymuj¹ poczt¹ elektroniczn¹
odpowied na zg³oszenie prac wraz ze wszystkimi koniecznymi materia³ami do rozpoczêcia
prac terenowych. Powy¿sze wzglêdy wyró¿niaj¹ ten serwis na tle innych rozwi¹zañ, dlatego
nagrodzony zosta³ w kategorii innowacyjnoæ.
System Informacji Przestrzennej UM Jas³o  u¿ytkownik tego systemu ma mo¿liwoæ
dodawania w³asnych warstw z jednego z dwóch dostêpnych serwerów (Demis World Map i
Intergraph Word Map). Projekt ten zosta³ doceniony w kategorii zaawansowanie technologiczne.
£ódzki System Informacji o Terenie  InterSIT Urzêdu Miasta £odzi i System Informacji Przestrzennej Urzêdu Miejskiego Wroc³awia istniej¹ od ponad 10 lat. S¹ intensywnie
wykorzystywane w procesie zarz¹dzania. Posiadaj¹ bogaty zbiór danych  dziesi¹tki, a nawet
setki warstw. Autorzy wiedz¹ po co je tworz¹ i maj¹ z tego satysfakcjê. Wystêpuje du¿e rozdrobnienie warstw tematycznych, które s¹ u¿yteczne dla szerokiego krêgu odbiorców. Aspekty te spowodowa³y wyró¿nienie tych dwóch serwisów w kategorii sieæ u¿ytkowników.
Krótsz¹ od powy¿szych rozwi¹zañ historiê posiadaj¹ portale, które w znacznym stopniu
rozwinê³y siê w ostatnim okresie. Mowa o dwóch projektach: Bytomska Infrastruktura
Danych Przestrzennych (UM Bytomia) i GeoPortal TATRY, opartych na podobnym oprogramowaniu (ISDP firmy ISPiK z Gliwic). Bogactwo warstw i profili tematycznych, mo¿liwoæ publikowania w³asnych zdjêæ, czy te¿ przystosowanie portali dla ró¿nego typu odbiorców (w tym serwisy dla geodetów) oraz publikowanie danych 3D, to cechy, które zawa¿y³y
na uhonorowaniu tych dwóch kolejnych portali w kategorii sieæ u¿ytkowników.
Pozosta³ym zg³oszonym do konkursu, lecz nienagrodzonym projektom, nale¿¹ siê równie¿ du¿e s³owa uznania. Mimo tego, ¿e niektóre portale ogranicza³y siê do stosunkowo
prostej funkcjonalnoci podgl¹du danych, powiêkszania/pomniejszania, czy te¿ pomiaru odleg³oci i powierzchni nale¿y pamiêtaæ, ¿e czêsto serwisy by³y wykonane tylko dziêki wielkiemu samozaparciu ich twórców, mimo niejasnych przepisów prawnych i trudnoci organizacyjnych i finansowych.
Niestety, w wiêkszoci projektów zaprezentowanych w konkursie razi nieumiejêtnoæ
wykonania dobrej internetowej kompozycji mapowej i w³aciwej wizualizacji kartograficznej
poprzez dobór odpowiedniej kolorystyki, typów linii i szrafury, czy poprawnej symbolizacji
obiektów punktowych. Znaki punktowe z regu³y nie s¹ skalowane i przy zmniejszaniu skali
mapy nak³adaj¹ siê na siebie.

Wspó³zawodnictwo miêdzynarodowe
Konferencja European SDI Best Practice Awards odby³a siê w Turynie, w dniach 2627 listopada 2009 roku, uczestniczy³o w niej ok. 100 osób ze wszystkich krajów Europy.
Podczas konferencji cz³onkowie projektu eSDI-NET+ wyg³osili referaty prezentuj¹ce meto-
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dykê oraz kryteria wyboru najlepszych 12 serwisów SDI. Wyst¹pienia dotycz¹ce kolejnych
kwalifikacji projektów SDI, przeplatane by³y autorskimi prezentacjami przedstawicieli wyró¿nionych serwisów. Dodatkowo prezentowane by³y referaty zamawiane. Na podstawie 12
konkursów krajowych wy³oniono 135 serwisów SDI z ca³ej Europy.
Referaty zamawiane na konferencji wyg³osili: Max Craglia (Joint Research Center  wspó³autor projektu, a potem dyrektywy INSPIRE) i Bastian Kok, by³y prezydent GSDI. W wyst¹pieniach podkrelili znaczenie SDI w kontekcie celów jakie zosta³y wytyczone przez
Komisjê Unii Europejskiej. S¹ to przede wszystkim cele zwi¹zane z walk¹ ze zmianami klimatycznymi, racjonalnym zagospodarowaniem przestrzeni oraz rozwojem ekonomicznym ca³ej
Europy.
Jury konkursu sk³ada³o siê z nastêpuj¹cych osób: Ian Master (przewodnicz¹cy), Franco
Vico, François Salge, Danny Vanderbrockue, Bastiaan van Loenen. Jury rozpoczê³o pracê
oceny wszystkich serwisów SDI we wrzeniu w Krakowie i ostatecznie nie zdecydowa³o
siê wybraæ 3 najlepszych serwisów SDI, traktuj¹c tym samym ca³¹ wyselekcjonowan¹ grupê 12 serwisów jako finalistów konkursu The SDI Best Practice Award 2009. Zwyciêzcy
pogrupowani zostali w 4 kategorie, w których te serwisy szczególnie siê wyró¿ni³y. By³y to
kategorie: organizacyjna, u¿ytkowników, techniczna oraz tematyczna. W poszczególnych
kategoriach najlepsze by³y serwisy:
Aspekty organizacyjne
m
m
m

Centre Régional de lInformation Geographique (CRIGE) (Francja)
GDI Nordrhein-Westfalen (Niemcy)
Infrastruttura per lInformazione Territoriale (IIT) della Lombardia (W³ochy)

U¿ytkownicy
m
m

IDEC Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (Hiszpania)
X BORDER GDI (Holandia)

Aspekty technologiczne
m
m
m

Forth Valley GIS (Wielka Brytania)
SNIG  Sistema Nacional de Informação Geográfica (Portugalia)
IDERIOJA: Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno de La Rioja (Hiszpania)

Aspekty tematyczne (tematy aneksów dyrektywy INSPIRE)
m
m
m
m

Norway Digital-ND (Norwegia)
National Land & Property Gazetteer and National Street Gazetteer (Wielka Brytania)
SIG Pyrénes (Francja)
Plansystem.dk (Dania)

Najwy¿ej sklasyfikowanym serwisem SDI z Polski zosta³ portal IKAR Pañstwowego
Instytutu Geologicznego, zaj¹³ on w klasyfikacji generalnej 32 miejsce. Warto podkreliæ, ¿e
w klasyfikacji aspektów technicznych serwis ten osi¹gn¹³ znacznie lepsze 22 miejsce.
Trudno wskazaæ jednoznaczn¹ przyczynê braku polskich serwisów na wy¿szych miejscach. Warto jednak uwiadomiæ sobie fakt, ¿e wiêkszoæ zwyciêskich serwisów SDI
siêga korzeniami lat 80. ubieg³ego wieku, a na pocz¹tku lat 90. zasób danych cyfrowych
by³ ju¿ w pe³ni kompletnym zasobem danych. Ponadto sprawna implementacja przepisów
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dyrektywy INSPIRE oraz nowoczenie zarz¹dzana i dofinansowana administracja, spowodowa³y powstanie warunków, które umo¿liwi³y powstanie bardziej zaawansowanych
serwisów SDI zagranic¹ ni¿ w Polsce. Warto podkreliæ du¿y udzia³ oprogramowania
Open Source, wykorzystanego przez zwyciêskie serwisy do realizacji ich geoportali.

Wnioski z polskiej czêci konkursu geoserwisów
i geoportali w aspekcie oceny rozwoju SDI
1. Istotnym hamulcem rozwoju projektów SDI w Polsce by³o zdezaktualizowane Prawo geodezyjne i kartograficzne z 1989 r., nieprzystaj¹ce do rzeczywistoci g³ównie z powodu
du¿ej restrykcyjnoci w dostêpie do danych. Ci¹gle panuje strach przed publikowaniem
danych, mimo ¿e strach ten ewidentnie zmala³ w porównaniu z sytuacj¹ sprzed 5 lat. W
niespe³na rok po konkursie zosta³a w Polsce uchwalona ustawa o infrastrukturze informacji
przestrzennej, która w istotny sposób wp³ynie na serwisy SDI w nastêpnych latach.
2. Brakuje spójnego programu budowy NSDI w Polsce. Urzêdy marsza³kowskie, powiatowe i miejskie, tworz¹c internetowe serwisy geoinformacyjne, dzia³aj¹ bez koordynacji i
uzgodnionych standardów. W efekcie powstaje du¿o rozwi¹zañ, oferuj¹cych u¿ytkownikom geoportale o ró¿nej funkcjonalnoci i zró¿nicowanym zakresie tematycznym.
3. Powoli ronie wiadomoæ koniecznoci przygotowania i opublikowania metadanych.
Istnieje obawa przed publikacj¹ i wziêciem odpowiedzialnoci za metadane, wynikaj¹ca
g³ównie ze zró¿nicowanej jakoci danych, które opisuj¹. S³aboci¹ jest fakt, ¿e w styczniu 2009 r., na 18 zg³oszonych do konkursu portali, zosta³ uruchomiony jeden serwer
katalogowy zawieraj¹cy 10 rekordów metadanych.
4. Ci¹gle brakuje standardu definiuj¹cego zakres i sposób wizualizacji danych referencyjnych.
Prawie wszystkie portale staraj¹ siê je publikowaæ, ale w ka¿dym wygl¹da to inaczej.
5. Coraz czêciej wykorzystywane s¹ standardy WMS, WFS. Niestety wiele projektów
posiada w³asn¹ interpretacjê oraz stosuje czêsto niekompatybilne oprogramowanie do
jego obs³ugi. Jednorodnoæ wystêpuje tylko w przypadku danych ewidencyjnych, do
publikacji których wykorzystywana jest propozycja standardu opracowanego w 2007 r.
przez GUGiK.
6. Wystêpuje pozytywne pobudzenie w zakresie tworzenia geoportali, wynikaj¹ce z oddzia³ywania dyrektywy INSPIRE.
7. Pozytywnym przejawem budowy serwisów jest wyrane pojawienie siê rozwi¹zañ opartych na wolnym oprogramowaniu (Open Source).

Wnioski dotycz¹ce przysz³ych konkursów
The SDI Best Practice Award
W dniu 8 wrzenia 2010 r. projekt eSD-INET+ zosta³ zakoñczony. Jednak zawi¹zana sieæ
uczestników tego projektu nie zakoñczy swego dzia³ania. Dorobek projektu zostanie przejêty i
bêdzie kontynuowany przez organizacjê EUROGI. Pojawia siê wiêc mo¿liwoæ kontynuowania
konkursów w kolejnych latach. Nastêpne edycje tego typu konkursu musz¹ jednak uwzglêdniaæ:
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zwiêkszenie reklamy warsztatów, aby do konkursu przyst¹pi³o wiêcej portali (serwisów),
zaproszenie do konkursu ró¿nych serwisów, tak aby nie dominowa³y zastosowania
geodezyjne,
fakt, ¿e w przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ konkurs mo¿e mieæ charakter dwuetapowy, gdzie w pierwszym etapie komisja ekspertów wybiera ok. 4 najlepszych serwisów dla ka¿dej ocenianej kategorii, a w drugim etapie, w trakcie otwartych warsztatów, oceniane bêd¹ wstêpnie wybrane serwisy,
dodanie nowej kategorii do oceny  jakoci wizualizacji kartograficznej portali,
ustalenie znaku (logo), z którego portal móg³by korzystaæ, wraz z informacj¹ o przyznanej nagrodzie lub nominacji.
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Abstract
The paper presents findings and conclusions of experts invited to assess the projects submitted to the
European competition for The Best SDI Service in 2009. The conditions for participation in the
competition were discussed and evaluating criteria were presented. All reported services were presented in the form of a table. On the basis of accepted criteria 7 best services in four categories were
selected. Reported services can be grouped into three categories: public administration, environmental and social. Then individual service groups were discussed in detail. The international final of the
competition organized in Turin was also briefly discussed, where 12 SDI from 137 were selected.
Conclusions concerning the state of geoportals in Poland as in January 2009 were presented and
proposals concerning the organization of next workshops were put forward.
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