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Wprowadzenie
Zdecydowana wiêkszoæ innowacyjnych projektów w naszym kraju, zwi¹zanych z
wdra¿aniem technologii geoinformacyjnych w administracji publicznej, zosta³a zrealizowana
przez ma³e i rednie firmy geodezyjne i geoinformatyczne, a nie du¿e firmy IT. Projekty
zrealizowane przez Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA (ISPiK) w okresie
ostatnich kilkunastu lat stanowi¹ przyk³ad wdro¿eñ w tej dziedzinie.
Dowiadczenia ISPiK obejmuj¹ kilkadziesi¹t wdro¿eñ systemów geoinformacyjnych, wiêkszoæ w jednostkach samorz¹du terytorialnego (JST), wspieraj¹cych zarówno pracê urzêdników (systemy back end) jak i obs³ugê mieszkañców, inwestorów i innych u¿ytkowników
zewnêtrznych (systemy front end). Wiêkszoæ tych systemów zosta³a wdro¿ona przed wejciem w ¿ycie dyrektywy UE INSPIRE (Dyrektywa UE, 2007) i polskiej ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa, 2010).
Nowa sytuacja prawna administracji publicznej (Ustawa, 2010), któr¹ mo¿na nazwaæ
er¹ INSPIRE, sprawi³a, i¿ konieczne sta³o siê spe³nienie przez ju¿ wdro¿one systemy wielu
nowych wymagañ o charakterze prawnym, technologicznym czy te¿ czysto u¿ytkowym, a
tak¿e budowa nowych systemów wykorzystuj¹cych informacje przestrzenne (IP), ale z
za³o¿enia nastawionych na e-us³ugi w administracji. Albowiem mówi¹c o nowej sytuacji
prawnej administracji nale¿y wymieniæ wymagania ustawy o informatyzacji dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne (Ustawa, 2005) oraz innej, mniej znanej dyrektywy
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UE Re-use of PSI (Dyrektywa UE, 2003) z której wprowadzeniem pañstwo polskie ma
spore k³opoty.
Wspomniane nowe wymagania, zarówno prawne jak i odzwierciedlaj¹ce rzeczywiste
potrzeby u¿ytkowników, sta³y siê mo¿liwe do zaspokojenia dziêki szybkiemu rozwojowi
technologii geoinformacyjnych.

Wymagania ery INSPIRE
Ca³oæ nowych wymagañ ery INSPIRE mo¿na okreliæ jako potrzebê przekszta³cenia
systemów informacji przestrzennej (IP) funkcjonuj¹cych w JST w wêz³y samorz¹dowej
infrastruktury us³ug informacji przestrzennej (IUIP) oraz budowy nowych systemów spe³niaj¹cych te same wymagania. To przekszta³cenie oznacza przejcie na wy¿szy poziom i
znacznie szerszy zakres wiadczonych us³ug: typowe us³ugi o charakterze informacyjnym,
takie jak np. dostêp do informacji przestrzennej (IP), musz¹ zostaæ poszerzone o szeroko
rozumiane us³ugi dla spo³eczeñstwa informacyjnego, w tym wdro¿enie zdalnej obs³ugi interesantów administracji samorz¹dowej.
O tym, ¿e s¹ to rzeczywiste wymagania, najlepiej wiadcz¹ przyk³ady wielu projektów
realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach 20072013, w których jednym z kluczowych komponentów, ale nie jedynym, jest system informacji przestrzennej. Niektóre z nich warto wymieniæ jako ilustracjê powy¿szej tezy:
m Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie olenickim poprzez zwiêkszenie zakresu i dostêpnoci us³ug wiadczonych drog¹ elektroniczn¹,
m Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jednostk¹ Samorz¹du Terytorialnego Miasta Be³chatów,
m Wsparcie rozwoju spo³eczno-gospodarczego przez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno-us³ugowej na terenie miasta Mielca,
m E-us³ugi dla mieszkañców Czêstochowy,
m Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyñskiego,
m Innowacyjne J@worzno  utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarz¹dzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem wiadczenia us³ug drog¹ elektroniczn¹.
W wymienionych projektach g³ównym celem by³a budowa i wdra¿anie e-us³ug JST dla
spo³eczeñstwa informacyjnego, a systemy informacji przestrzennej (SIP) stanowi¹ jedynie
komponent ca³ego budowanego systemu. Jest to oczywicie komponent krytyczny choæby
dlatego, ¿e IP jest niezbêdnym sk³adnikiem e-us³ug, takich jak np. zdalna obs³uga wniosków
administracyjnych, dotycz¹cych pozwoleñ na budowê czy te¿ analiz rodowiskowych.
Typowa architektura systemów e-us³ug JST wykorzystuj¹cych IP, przedstawiona jest na
rysunku 1. Przedstawia on architekturê opart¹ o koncepcjê wykorzystania wêz³a IUIP, wspó³pracuj¹cego poprzez szynê us³ug i us³ugi sieciowe (Web services) z pozosta³ymi komponentami systemu.
Wród us³ug sieciowych, zapewniaj¹cych interoperacyjnoæ systemów informacji przestrzennej, niezbêdne s¹ co najmniej trzy us³ugi zdefiniowane przez Open GIS Consortium
(OGC), tj.: Web Map service (WMS), Web Feature Service (WFS) i Web Catalogue Service
(WCS).
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Rys. 1. Architektura
wêz³a IUIP.
Objanienia:
SEKAP  System
Komunikacji
Administracji Publicznej
w województwie l¹skim,
ePUAP  Elektroniczna
Platforma Us³ug
Administracji Publicznej
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Szczególnie istotne w wietle powy¿szych uwarunkowañ sta³o siê powszechne wdro¿enie tzw. us³ug sieciowych INSPIRE, wymaganych równie¿ przez ustawê o IIP, które po
pierwsze zapewniaj¹ spe³nienie aktualnych wymagañ u¿ytkowników, a po drugie umo¿liwiaj¹ interoperacyjnoæ systemów geoinformacyjnych.
Zgodnie z definicj¹ us³ug sieciowych INSPIRE (PTIP, 2005), us³ugi te obejmuj¹:
m wyszukiwanie danych i us³ug na podstawie metadanych,
m przegl¹danie danych przestrzennych,
m pobieranie zbiorów danych przestrzennych,
m transformacjê, zw³aszcza dla uzyskania interoperacyjnoci,
m wywo³ywanie us³ug danych przestrzennych.
Warto zauwa¿yæ, i¿ us³ugi wyszukiwania i przegl¹dania maj¹ byæ, zgodnie z ustaw¹ o IIP,
udostêpniane nieodp³atnie.
Podsumowuj¹c, konkretne wymagania, które musz¹ spe³niaæ wêz³y IUIP, obejmuj¹ obok
zapewnienia typowych us³ug INSPIRE, zapewnienie znacznie bardziej kompleksowych us³ug
e-urzêdu wykorzystuj¹cych IP.
Wdro¿enie wy¿ej wymienionych us³ug, w ramach istniej¹cych systemów, musi zostaæ
poprzedzone implementacj¹ wielu funkcji lokalnych i regionalnych wêz³ów infrastruktury
informacji przestrzennej, takich jak obs³uga odpowiednich standardów danych i us³ug czy
te¿ interfejsów interoperacyjnoci systemów.
Realizacja omawianych wymagañ oznacza de facto tworzenie podwalin krajowej samorz¹dowej infrastruktury us³ug informacji przestrzennej (IUIP), która bêdzie spe³nia³a podstawowe wymagania dyrektywy INSPIRE, czyli gromadzenie danych raz tylko, tam gdzie s¹
one tworzone oraz ich udostêpnianie wszystkim, którzy ich potrzebuj¹ poprzez wykorzystanie mechanizmów interoperacyjnoci.
Innym niezbêdnym warunkiem wdro¿enia us³ug sieciowych INSPIRE, a przede wszystkim us³ugi wyszukiwania danych i us³ug, jest opracowania metadanych dla zbiorów danych
wymienionych w aneksach do dyrektywy INSPIRE. Jednoczenie uruchomienie tej us³ugi
wymaga implementacji katalogu metadanych w ka¿dym wêle IUIP, który gromadzi i udostêpnia metadane dla prowadzonych przez siebie baz danych.
Wêz³y IUIP mo¿na ³¹czyæ w wiêksze struktury, zarówno poprzez tworzenie portali katalogowych s³u¿¹cych jako punkt dostêpu (wejcia) do ca³ej np. regionalnej samorz¹dowej
infrastruktury us³ug informacji przestrzennej, jak i przez ³¹czenie ze sob¹ innych wêz³ów
regionalnych lub lokalnych.
Przyk³ad takiej architektury zosta³ zastosowany w Strategii Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego w woj. l¹skim, w której jednym z zadañ jest budowa Otwartego Regionalne-

100

ANDRZEJ SAMBURA, LESZEK LITWIN

go Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) dla Województwa l¹skiego. Architekturê
ca³ego systemu SILESIA INFO zaprojektowanego jako klaster wêz³ów infrastruktury us³ug
ilustruje rysunek 2.
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Rys. 2. Wêz³y infrastruktury us³ug dla spo³eczeñstwa informacyjnego

Przyk³ady budowy wêz³ów IUIP w administracji publicznej
Modyfikacje istniej¹cych systemów lub budowa nowych spe³niaj¹cych omawiane wymagania, sta³y siê mo¿liwe w kilku ostatnich latach dziêki dostêpnoci rodków finansowych z funduszy UE, a przede wszystkim z Regionalnych Programów Operacyjnych.
Na zlecenie JST korzystaj¹cych z tych funduszy, ISPiK zrealizowa³ wiele projektów, w
wyniku których powsta³a sieæ wêz³ów IUIP mog¹cych wspó³pracowaæ ze sob¹, innymi
wêz³ami IIP czy Geoportalem GUGiK-u. Wêz³y te powsta³y lub powstaj¹ w takich powiatach
grodzkich jak: Bytom, Czêstochowa, Gliwice i Kielce oraz w powiatach ziemskich, takich
jak: Bêdzin, Olenica, Olkusz i ¯ywiec.
Budowa wêz³ów IUIP we wspomnianych JST wymaga³a przede wszystkim wzbogacenia funkcji systemów informacji przestrzennej, ³¹cznie z geoportalami, o us³ugi sieciowe
INSPIRE, takie jak np. WMS i WCS oraz wdro¿enia standardów danych niezbêdnych dla
funkcjonowania tych us³ug, takich jak np. XML/GML. Przyk³ady dzia³aj¹cych wêz³ów ilustruj¹ rysunki 3-8 stanowi¹ce zrzuty ekranów z wybranych portali WWW.
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Rys. 3. Serwis WMS geoportalu powiatu olenickiego
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Rys. 4. Serwis metadanych geoportalu powiatu olenickiego
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Rys. 5. Portal metadanych w geoportalu powiatu olenickiego
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Rys. 6. Serwis WMS geoportalu miasta Jaworzna
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Rys. 7. Wywo³anie serwisu katalogu metadanych geoportalu powiatu cieszyñskiego
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Rys. 8. Serwis katalogu metadanych geoportalu powiatu cieszyñskiego
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Przyk³adem innego typu wêz³a IUIP, powstaj¹cego obecnie, jest regionalny wêze³ katalogów metadanych dla województwa wielkopolskiego. Idea budowy wêz³a metadanych jako
etapu wstêpnego budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), wywodzi siê wprost
z idei budowy Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (EIIP)  INSPIRE. Wed³ug za³o¿eñ EIIP, metadane stanowi¹ pierwszy etap tworzenia EIIP. Regionalny charakter
wêz³a nawi¹zuje z kolei do dobrych praktyk tworzenia EIIP, gdzie jak do tej pory jedynymi
istniej¹cymi s¹ regionalne IIP (np. region Navarry).
Wielkopolska infrastruktura metadanych obejmuje serwer centralny, na którym zlokalizowane jest Centralne Repozytorium Metadanych  stanowi¹ce Wêze³ Regionalny IIP  oraz
szereg serwerów powiatowych (równie¿ dla miast na prawach powiatu), na których umiejscowione s¹ Powiatowe Bazy Metadanych (MD)  stanowi¹ce Powiatowe Wêz³y IUIP. Na
rysunku 9 przedstawiony jest pogl¹dowy schemat powstaj¹cej IUIP w zakresie metadanych.

Rys. 9. Pogl¹dowy schemat powstaj¹cej wielkopolskiej IUIP
w zakresie metadanych
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Komunikacja pomiêdzy wêz³ami odbywa siê poprzez Web Services, jako ¿e katalogi metadanych musz¹ byæ ³atwo dostêpne zarówno dla u¿ytkowników Internetu, jak równie¿
³atwo komunikowaæ siê ze sob¹ dla umo¿liwienia danobrania (harvestingu).
Wêze³ Regionalny Wielkopolskiej IUIP (WIUIP) oraz Wêz³y Powiatowe zosta³y zbudowane z zastosowaniem katalogu metadanych Aquarius, udostêpniaj¹cego wymagane przez
INSPIRE us³ugi: wyszukiwania (CSW 2.0.2) i podgl¹du (WMS 1.3). Przesy³anie dokumentów metadanych pomiêdzy wêz³ami odbywa siê za porednictwem danobrania (harvestingu), a wyszukiwanie metadanych w ramach regionalnej IUIP oraz generalnie w Internecie,
odbywa siê za porednictwem wyszukiwania rozproszonego. Dostêp do regionalnego katalogu metadanych zapewnia u¿ytkownikom Portal Metadanych Wielkopolskiej Infrastruktury
Us³ug Informacji Przestrzennej.
Wdra¿anie wojewódzkiego i powiatowych wêz³ów IUIP w Wielkopolsce poprzedzone
zosta³o dok³adnym rozpoznaniem zgromadzonych w powiatach zasobów danych przestrzennych, równie¿ poza geodezyjnych. W wyniku przeprowadzanych, zawsze na miejscu, audytów zasobów danych przestrzennych zosta³y opracowane dokumenty metadanych, które po
szczegó³owej weryfikacji i walidacji, zosta³y zapisane w obowi¹zuj¹cym formacie XML.
W kolejnym etapie dokumenty metadanych zosta³y zapisane w bazach (repozytoriach)
powiatowych wêz³ów IUIP i za porednictwem danobrania pobrane i zapisane w bazie
(repozytorium) regionalnym Wielkopolskiej IUIP. Centralny serwer zosta³ udostêpniony (i
bêdzie utrzymywany w ruchu) na potrzeby budowy WIUIP przez WINGiK w Poznaniu,
dziêki czemu koszty budowy infrastruktury metadanych uleg³y znacznemu obni¿eniu.
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Abstract
Paper describes contribution of small and medium enterprises (SME) to implementation of geoinformation technology in public administration based on examples of typical projects carried out by
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych SA (ISPiK).
The projects mentioned above include more than thirty implementations of geoinformation systems,
majority of them in Local Government, over the last ten years. These systems support local council
clerks conducting their duties (back end systems) as well as providing services for citizens, real
estate developers and other users (front end systems). Many of the systems were implemented
before the Polish Act on Spatial Information Infrastructure came into power.
The new legal situation resulting from the INSPIRE Directive, as well as real user needs reflected in the
Directive, made it necessary to modify and extend the existing systems to enable them to fulfil many new
requirements of legal, technical or simply useful character. All these requirements can be defined as a
need of transformation of the existing systems into nodes of local government infrastructure for spatial
information services (ISIS). This means moving into a higher level and wider scope of services ie.
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extending the pure information delivery services into the realm of services for information society,
including in the first place remote service for citizens (e-services using spatial information). Total
requirements mentioned above must include implementation of INSPIRE services, data standards and
system interoperability standards as well as preparation and provision of access to metadata for data
sets defined in the Annexes to the INSPIRE Directive.
Modification of existing systems or development of new ones fulfilling all the requirements became
possible in the last few years due to availability of EU funds, especially from the Regional Operational
Programmes. Institute of Spatial and Cadastral Systems (ISPiK) was retained by several Local
Councils to modify or develop such projects. As a result, a network of nodes of infrastructure for
spatial information services (ISIS) have been created.
The nodes can cooperate with each other, other nodes of Polish and European INSPIRE network or,
for example, with GUGiKs Geoportal. The have already been build or are being currently implemented in such city County Councils as Bytom, Czêstochowa, Gliwice or Jaworzno, and rural County
Councils such as Bêdzin, Olenica, Olkusz or ¯ywiec. The implementation of such nodes means in fact
creation of foundations for national Infrastructure for Spatial Information Services (ISIS) which fulfils
the basic requirements of the INSPIRE Directive, ie. collecting data once only in places where they are
created and providing access to the data for all who requires them using the interoperability mechanisms and standards.
The paper describes both the requirements for ISIS nodes and provides examples of the solutions and
their usage within public administration.
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