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w coraz wiêkszym stopniu uznaje siê, ¿e korzystanie z informacji geoprzestrzennej skutecznie pomaga sprostaæ wspó³czesnym wyzwaniom humanitarnym,
rodowiskowym oraz zwi¹zanym z zapewnianiem pokoju, bezpieczeñstwa i rozwoju na wiecie. Wyzwania te s¹ powodowane przez zmiany klimatyczne, klêski
¿ywio³owe, pandemie, klêski g³odu, wysiedlanie ludnoci oraz kryzysy ¿ywnociowe i ekonomiczne, które maj¹ charakter transgraniczny
Ban Ki-moon,
Sekretarz Generalny ONZ
Global Geospatial Information Management,
Report E/2011/89

Wstêp
Zarz¹dzanie danymi przestrzennymi1 obejmuje wszelkie procesy zwi¹zane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, weryfikacj¹, przetwarzaniem, aktualizacj¹ i udostêpnianiem tych danych oraz wytworzonych na ich podstawie produktów. Racjonalne zarz¹dzanie danymi przestrzennymi powinno uwzglêdniaæ odnosz¹ce siê do nich aspekty prawne, organizacyjne,
technologiczne i ekonomiczne. Z³o¿onoæ problemów zarz¹dzania doprowadzi³a do powstania paradygmatu infrastruktur informacji przestrzennej (IIP), znanych równie¿ pod nazw¹
infrastruktur danych przestrzennych (spatial data infrastructure  SDI). Infrastruktury tego
1

Dane przestrzenne dotycz¹ce przestrzeni ziemskiej nazywane s¹ czêsto danymi geoprzestrzennymi.
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rodzaju budowane s¹ dla zarz¹dzania danymi dotycz¹cymi okrelonego terytorium. Ogólnie
rzecz bior¹c mo¿na wyró¿niæ piêæ poziomów zarz¹dzania danymi przestrzennymi oraz odpowiadaj¹cych tym poziomom infrastruktur (tabela).
Tabela. Poziomy zarz¹dzania danymi przestrzennymi oraz odpowiadaj¹ce im poziomy infrastruktur
danych przestrzennych w zale¿noci od hierarchicznego podzia³u terytoriów,
których to zarz¹dzanie dotyczy
Poziom zarz¹dzania/
poziom infrastruktury

Terytorium

Globalny

powierzchnia globu

Regionalny w skali globu

region jako czê æ powierzchni globu, np. kontynent lub grupa krajów (region
globalny)

K rajowy

kraj

Regionalny w skali kraju

region jako czê æ kraju lub obszar transgraniczny obejmuj¹cy przyleg³ e
czê ci wiêcej ni¿ jednego kraju (region krajowy)

Lokalny

lokalna jednostka administracyjna, np. miasto

Polska realizuje obecnie pilne zadania budowy infrastruktur informacji przestrzennej na
dwóch poziomach, a mianowicie:
m
na poziomie krajowym tworzona jest w Polsce infrastruktura informacji przestrzennej
okrelona ustaw¹ o tej infrastrukturze z dnia 4 marca 2010 r. oraz innymi aktami
polskiego prawa dotycz¹cymi informacji przestrzennej,
m
na poziomie europejskim, a wiêc regionalnym w skali globu, Polska wnosi swój wk³ad
do budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej, harmonizuj¹c
swoje zasoby informacyjne dla osi¹gniêcia niezbêdnej interoperacyjnoci w ramach
infrastruktury informacji przestrzennej w Europie (INSPIRE).
Ze wzglêdu na wielkoæ i z³o¿onoæ tych zadañ niezbêdne jest ledzenie rozwoju zarz¹dzania danymi geoprzestrzennymi na ca³ym wiecie oraz korzystanie z dowiadczeñ uzyskiwanych na ró¿nych poziomach i terytoriach. Artyku³ niniejszy powiêcony jest g³ównie dorobkowi, inicjatywom i trendom rozwojowym na pierwszych dwóch poziomach, tj. na poziomie globalnym oraz regionalnym w skali globu.

Inicjatywa ONZ
dotycz¹ca zarz¹dzania informacj¹ geoprzestrzenn¹
w skali globalnej
Zgodnie z rezolucj¹ 2011/24 Rady Spo³eczno-Gospodarczej ONZ (UN Economic and
Social Council  ECOSOC) ustanowiony zosta³ Komitet Ekspertów ONZ ds. Globalnego
Zarz¹dzania Informacj¹ Geoprzestrzenn¹ (UN Committee of Experts on Global Geospatial
Information Management  UNCE-GGIM).
Inauguracyjne posiedzenie tego komitetu, zwanego dalej Komitetem GGIM, odby³o siê w
Seulu w dniu 26 padziernika 2011 r. z udzia³em przedstawicieli oko³o 90 pañstw cz³onkow-
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skich ONZ oraz najwa¿niejszych organizacji miêdzynarodowych zajmuj¹cych siê informacj¹
geoprzestrzenn¹. Polskê reprezentowali: J. Dygaszewicz jako przedstawiciel GUS i autor
niniejszego artyku³u, wyznaczony przez Sta³e Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych oraz delegowany przez GUGiK.
Posiedzenie Komitetu GGIM pod wzglêdem czasu, miejsca i tematyki powi¹zane by³o z
Pierwszym Wysokiego Szczebla Forum ONZ nt. Globalnego Zarz¹dzania Informacj¹ Geoprzestrzenn¹ (The First High Level Forum on United Nations Global Geospatial Information Management), w którym wyst¹pili oficjalnie premier Korei Kim Hwang-Sik, podsekretarz generalny ONZ Sha Zukang oraz ministrowie reprezentuj¹cy 8 pañstw cz³onkowskich:
Koreê, Chile, Finlandiê, Indie, Malezjê, Mongoliê, Namibiê i Niger, koncentruj¹c siê na aktualnych potrzebach i zadaniach w dziedzinie informacji geoprzestrzennej. Kolejne sesje forum
powiêcone by³y nastêpuj¹cym tematom:
m
wyzwania w zakresie polityki geoprzestrzennej i uk³adu instytucjonalnego,
m
rozwój wspólnych ram i metodyk,
m
miêdzynarodowa koordynacja i kooperacja dla zaspokojenia globalnych potrzeb,
m
tworzenie mo¿liwoci rozwojowych oraz transfer wiedzy.
Na zakoñczenie przyjêto Seulsk¹ deklaracjê o zarz¹dzaniu informacj¹ geoprzestrzenn¹ w
skali globalnej, w której postanawia siê:
m
wyraziæ poparcie inicjatywie ONZ zmierzaj¹cej do rozwoju w zakresie zarz¹dzania
informacj¹ geoprzestrzenn¹ w pañstwach cz³onkowskich ONZ, organizacjach miêdzynarodowych i sektorze prywatnym,
m
podj¹æ dzia³ania popieraj¹ce i wzmacniaj¹ce krajow¹, regionaln¹ i globaln¹ wspó³pracê
pod egid¹ ONZ dla rozwoju globalnej spo³ecznoci w dziedzinie informacji geoprzestrzennej,
m
wypracowaæ efektywne procesy zgodnego promowania wspólnych ram i standardów oraz zharmonizowanej metodyki dla krajowych danych geoprzestrzennych w
celu ulepszenia zarz¹dzania informacj¹ geoprzestrzenn¹ na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym,
m
korzystaæ wspólnie z dowiadczeñ w zakresie kszta³towania polityki, wspierania legislacji i strategii finansowania w celu rozwoju najlepszych praktyk zarz¹dzania informacj¹ geoprzestrzenn¹ (m.in. w zakresie procesów pozyskiwania, przechowywania,
utrzymania i upowszechniania danych) na wszystkich poziomach, z uwzglêdnieniem
integracji danych przestrzennych z danymi tematycznymi pochodz¹cymi z innych
róde³, a tak¿e w celu promowania potencja³u rozwojowego w krajach rozwijaj¹cych
siê.
Przedstawiona tu inicjatywa dotycz¹ca zarz¹dzania danymi geoprzestrzennymi wi¹¿e siê z
wczeniejszymi inicjatywami i dzia³aniami ONZ w zakresie standaryzacji nazw geograficznych. Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (United Nations Group of Experts on
Geographical Names  UNGEGN) jest jednym z siedmiu sta³ych cia³ eksperckich Rady Spo³eczno-Gospodarczej ONZ obejmuj¹cym obecnie oko³o 400 cz³onków z ponad 100 krajów.
Istotne znaczenie maj¹ równie¿ Regionalne Konferencje Kartograficzne ONZ (United
Nations Regional Cartographic Conferences  UNRCC) regularnie organizowane dla regionu Azji i Pacyfiku oraz dla regionu obydwóch Ameryk.

10

JERZY GADZICKI

Koordynacja dzia³añ
miêdzynarodowych organizacji pozarz¹dowych
Inicjatywa ONZ przyczyni³a siê do integracji dzia³alnoci towarzystw zajmuj¹cych siê
informacj¹ geoprzestrzenn¹ w skali globalnej (Cartwright, 2011). Powsta³ Wspólny Zarz¹d
Towarzystw Informacji Geoprzestrzennej (Joint Bord of Geospatial Information Societies 
JBGIS), który stanowi koalicjê nastêpuj¹cych wiod¹cych w swoich dziedzinach towarzystw
o znaczeniu miêdzynarodowym:
1) Asocjacja Globalnej Infrastruktury Danych Przestrzennych (Global Spatial Data Infrastructure  GSDI),
2) IEEE Towarzystwo Nauki o Ziemi i Teledetekcji (IEEE Geoscience and Remote Sensing Society  IEEE-GRSS),
3) Miêdzynarodowa Asocjacja Geodezji (International Association of Geodesy  IAG),
4) Miêdzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (International Cartographic Association
 ICA),
5) Miêdzynarodowa Federacja Geodetów (International Federation of Surveyors  FIG),
6) Miêdzynarodowa Unia Geograficzna (International Geographical Union  IGU),
7) Miêdzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (International Hydrographic Organization  IHO),
8) Miêdzynarodowa Asocjacja Handlu Mapami (International Map Trade Association 
IMTA),
9) Miêdzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (International Society of
Photogrammetry and Remote Sensing  ISPRS),
10) Miêdzynarodowy Komitet Steruj¹cy Globalnego Mapowania (International Steering
Committee for Global Mapping  ISCGM).
JBGIS zmierza do koordynacji dzia³alnoci zrzeszonych organizacji celem pe³niejszego
wykorzystania ich potencja³ów zgodnie ze wspó³czesnymi potrzebami spo³eczeñstw i rz¹dów. Jednym z kierunków dzia³añ (Williamson et al., 2010) jest rozwijanie spo³eczeñstwa
przestrzennie uaktywnionego (spatially enabled society) w rozumieniu odpowiadaj¹cym przyjêtej w Polsce definicji spo³eczeñstwa geoinformacyjnego2.

Komitet Sta³y ds. Infrastruktury GIS dla Azji i Pacyfiku


Logo PCGIAP

2

Komitet Sta³y ds. Infrastruktury GIS dla Azji i Pacyfiku
(Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the
Pacific  PCGIAP) dzia³a w powi¹zaniu z Regionalnymi Konferencjami Kartograficznymi ONZ dla Azji i Pacyfiku, które
odbywaj¹ siê co 3 lata zgodnie z odpowiednimi rezolucjami
ECOSOC.
Ogólnym celem Komitetu jest maksymalizacja korzyci gospodarczych, spo³ecznych i rodowiskowych p³yn¹cych z u¿ytkowania informacji geograficznej przez:

Termin wprowadzony do literatury polskiej przed niemal dziesiêcioma laty (Gadzicki, 2004).
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wspó³pracê na rzecz rozwoju regionalnej infrastruktury informacji geograficznej,
wnoszenie wk³adu do rozwoju globalnej infrastruktury informacji geograficznej,
wymianê dowiadczeñ i wzajemne konsultacje,
m inne formy dzia³alnoci, a w tym przez edukacjê, szkolenia i transfer technologii.
Cele szczegó³owe obejmuj¹ m.in.:
m opracowanie koncepcyjne infrastruktury regionalnej i jej powi¹zania z infrastrukturami krajowymi,
m okrelenie przepisów i procedur prawnych i administracyjnych,
m utworzenie podstaw geodezyjnych oraz podstawowych zbiorów danych topograficznych i katastralnych,
m opisanie kluczowych zbiorów danych geograficznych ze wskazaniem organów prowadz¹cych te zbiory, a tak¿e zapewnienie ram dla wymiany danych,
m opracowanie wytycznych i strategii dla zapewnienia rozwoju katastru zgodnie z indywidualnymi potrzebami krajów regionu,
m okrelenie potrzeb w zakresie badañ, szkoleñ i technologii,
m analizowanie potrzeb i mo¿liwoci finansowych w zakresie poszczególnych krajów i
ca³ego regionu.
Komitet PCGIAP reprezentuje najwiêkszy i najludniejszy region, przedstawiony na logo,
zrzeszaj¹c 56 pañstw cz³onkowskich, w tym Rosjê, Chiny i Indie. Uznaje siê, ¿e w czasie
minionych 15 lat dzia³alnoci uzyskano rezultaty pozytywne zarówno dla pañstw cz³onkowskich, jak i dla ca³ego regionu (Murakami et al., 2011). Prowadzone prace s¹ finansowane ze
rodków tych pañstw, tak¿e wówczas, gdy dotycz¹ d³ugofalowych przedsiêwziêæ o znaczeniu przekraczaj¹cym bezporednie zainteresowania finansuj¹cych.
m
m
m

Komitet Sta³y ds. Infrastruktury Danych Geoprzestrzennych
dla Ameryk
Komitet Sta³y ds. Infrastruktury Danych Geoprze- 
strzennych dla Ameryk (Comité Permanente para la
Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas  CP-IDEA) zosta³ utworzony na wzór opisanego
Logo CP-IDEA
wy¿ej Komitetu PCGIAP.
Komitet CP-IDEA powi¹zany jest z Regionalnymi Konferencjami Kartograficznymi ONZ
dla Ameryk, które zgodnie z rezolucj¹ ECOSOC odbywaj¹ siê co 4 lata. Jego cel ogólny jest
podobny do celu Komitetu PCGIAP. Cele szczegó³owe dotycz¹:
m wprowadzenia i koordynacji polityk i standardów technicznych dla rozwoju infrastruktur danych geoprzestrzennych w Amerykach,
m promowania ustanowienia i rozwoju infrastruktur danych geoprzestrzennych w pañstwach cz³onkowskich CP-IDEA,
m popierania wymiany informacji geoprzestrzennej miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tych pañstwach przepisami,
m stymulowania wspó³pracy, badañ i wymiany dowiadczeñ,
m okrelania wytycznych i strategii w dziedzinie katastru z uwzglêdnieniem szczególnych potrzeb pañstw cz³onkowskich.
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W Komitecie CP-IDEA  zgodnie z napisem na logo  reprezentowane s¹ 24 pañstwa
Ameryki Po³udniowej i Ameryki Pó³nocnej, w tym Stany Zjednoczone i Kanada. Wyniki
dotychczasowych prac i analiza stanu osi¹gniêtego w pañstwach cz³onkowskich wskazuj¹
na potrzebê wzmocnienia instytucji odpowiadaj¹cych za zarz¹dzanie informacj¹ geoprzestrzenn¹. Proponuje siê tworzenie Pañstwowych Urzêdów Informacji Geoprzestrzennej (National Geospatial Information Authority  NGIA) o szerokich kompetencjach (Fortes, 2011).

Inne inicjatywy o znaczeniu miêdzynarodowym


Arktyka. Arktyczna Infrastruktura Danych Przestrzennych (Arctic Spatial Data Infrastructure  Arctic SDI)
powstaje w wyniku wspó³pracy organizacji geodezyjnokartograficznych reprezentuj¹cych rz¹dy 9 pañstw: Finlandii, Grenlandii, Islandii, Kanady, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wysp Owczych, a tak¿e
Rady Arktyki. Arctic SDI pokrywa obszar ponad 30 milionów km2, na którym u¿ywa siê ponad 100 jêzyków (Gudmundsson, 2011). Prace nad Arctic SDI finansowane s¹
przez Nordyck¹ Radê Ministrów (Nordic Council of Minister) oraz Grenlandiê. Faza operacyjna zostanie osi¹gniêta
Arctic SDI
w latach 2012-2013.
Afryka. Problematyk¹ zarz¹dzania informacj¹ geoprzestrzenn¹ na kontynencie afrykañskim zajmuje siê Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Afryki (United Nations
Economic Commission for Africa  UNECA)  powo³ana przez ECOSOC. Celem UNECA
jest wspieranie rozwoju gospodarczego i spo³ecznego oraz integracji krajów afrykañskich.
Do Komisji tej nale¿¹ wszystkie pañstwa afrykañskie (³¹cznie 53). W jej strukturze funkcjonuje Podkomitet ds. Geoinformacji (Sub-committee on Geoinformation), zajmuj¹cy siê m.in.
strategi¹ rozwoju w tej dziedzinie uwzglêdniaj¹c¹ dotychczasowe dowiadczenia i istniej¹ce
potrzeby krajów afrykañskich (Gyamfi-Aidoo, 2011). Jednym z celów tego Podkomitetu jest
tworzenie i rozwijanie krajowych, regionalnych i globalnych infrastruktur geoprzestrzennych dla integracji danych oraz optymalizacji korzystania z zasobów.
Kluczow¹ rolê we wszystkich opisanych przedsiêwziêciach odgrywaj¹ dwie cile i owocnie wspó³pracuj¹ce miêdzynarodowe organizacje standaryzacyjne, tj. ISO/TC211 oraz Open
Geospatial Consortium (OGC).

Stany Zjednoczone  u róde³ SDI
Sporód krajów wchodz¹cych w sk³ad opisanych infrastruktur na wyró¿nienie zas³uguj¹
Stany Zjednoczone jako wielki kraj, w którym ju¿ 18 lat temu3 ustanowiona zosta³a pañstwowa (federalna) infrastruktura danych przestrzennych (National Spatial Data Infrastructure
 NSDI) jako pionierskie przedsiêwziêcie w skali wiatowej. W jednym z najwa¿niejszych
3

W roku 1994 dekretem prezydenta Clintona (Executive Order 12906).
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dokumentów okrelaj¹cych NSDI (The US Office of Management and Bud¿et Circular A-16
on Coordination of Geographic Information and Related Spatial Data Activities, revision
2001) stwierdza siê:
Dane przestrzenne stanowi¹ kapita³ narodowy. NSDI usprawnia pozyskiwanie, wspó³u¿ytkowanie i upowszechnianie danych przestrzennych pomiêdzy organami rz¹dowymi
oraz instytucjami sektorów publicznych i prywatnych w zakresie dotycz¹cym narodowego dobrobytu pod wzglêdem fizycznym, gospodarczym i spo³ecznym. Skoordynowane podejcie do standardów danych przestrzennych oraz pozyskiwania, utrzymania,
technologii, dystrybucji, u¿ytkowania i archiwizowania tych danych podnosi ich jakoæ oraz zmniejsza koszt produktów pochodnych tworzonych przez u¿ytkowników federalnych i innych
Cech¹ szczególn¹ NSDI jest wielka liczba organów i instytucji produkuj¹cych dane przestrzenne i zarz¹dzaj¹cych nimi w 50 stanach o znacznym stopniu samorz¹dnoci utrudniaj¹cym dzia³ania koordynacyjne. Przez minione lata intensywnej implementacji NSDI zgromadzone zosta³y bogate dowiadczenia (Folger, 2011), które mog¹ byæ obecnie wykorzystywane w
pracach wdro¿eniowych na ró¿nym poziomie zarz¹dzania danymi przestrzennymi. Wyrazem
tych dowiadczeñ s¹ wydane w roku 2010 wytyczne pod nazw¹ OMB Circular A-16 Supplemental Guidance stanowi¹ce uzupe³nienie cytowanego wy¿ej dokumentu. Poni¿ej przedstawione s¹ elementy nowych wytycznych, które, zdaniem autora, s¹ szczególnie interesuj¹ce,
m.in. z polskiego punktu widzenia.
Dane geoprzestrzenne zasobem kapita³owym. Okrela siê Pañstwowy Zasób Danych
Geoprzestrzennych (National Geospatial Data Asset  NGDI) oraz Portfolio Pañstwowego
Zasobu Danych Geoprzestrzennych (Portfolio NGDI), które sk³ada siê z tematów (themes)
oraz zwi¹zanych z nimi zbiorów danych (datasets). Istot¹ jest optymalizacja odpowiednio
rozumianej wartoci tego portfolio (portfela) przez zarz¹dzanie oddzielnie ka¿dym z tematów
oraz ³¹cznie wszystkimi. Stosuje siê zarz¹dzanie portfolio (portfolio management) stanowi¹ce proces monitorowania, utrzymywania, rozszerzania i ukierunkowywania zasobów obejmuj¹cy szereg komponentów (OMB, 2010):
m strategiczne planowanie portfolio,
m skoordynowane rozszerzanie i ³¹czenie zasobów,
m okrelenie celów i miar wykonania, wskazuj¹cych na korzyci p³yn¹ce z ka¿dej inwestycji,
m okrelenie kryteriów wyboru inwestycji,
m wprowadzenie procedur oceny wyników i oszacowania ryzyka.
Komponenty NSDI. Wymienia siê piêæ podstawowych komponentów NSDI:
m tematy danych (data themes),
m metadane (metadata),
m us³ugi elektroniczne (National Spatial Data Clearinghouse),
m standardy (standards),
m partnerstwa (partnerships).
Zakres tematyczny NSDI. W NSDI wystêpuj¹ 34 tematy nale¿¹ce do NGDI, w tym 7,
którym przyporz¹dkowane s¹ dane ramowe (framework data), w Polsce nazywane georeferencyjnymi:
m osnowa geodezyjna (geodetic control),
m ortoobrazy (orthoimagery),
m ukszta³towanie terenu (elevation and batymetry),
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transport (transportation),
hydrografia (hydrography),
kataster (cadastre),
m jednostki administracyjne (governmental units).
Wystêpuje tu daleko id¹ce podobieñstwo do tematów INSPIRE, z tym, ¿e tematy NSDI
zawieraj¹ wiêcej treci spo³ecznych i gospodarczych, np. dotycz¹cych zasobów kulturowych, rejestrów katastralnych, gruntów pañstwowych i statystyki przestêpczoci.
Ka¿dym tematem zarz¹dza odpowiedni organ pañstwowy nazywany federalnym organem wiod¹cym (lead federal agency).
Struktura koordynacyjna. Funkcje koordynacyjne pe³ni miêdzyresortowy Federalny
Komitet Danych Geograficznych (Federal Geographic Data Committee  FGDC). Reprezentowanych jest w nim 19 organów, w tym:
m 10 departamentów (ministerstw): rolnictwa, handlu, obrony, energii, zdrowia, mieszkalnictwa i rozwoju miast, spraw wewnêtrznych4, sprawiedliwoci, spraw zagranicznych i transportu, a tak¿e
m 9 innych urzêdów i instytucji na poziomie federalnym: ochrony rodowiska, zarz¹dzania kryzysowego, us³ug ogólnych, biblioteki Kongresu, aeronautyki i przestrzeni kosmicznej, archiwów pañstwowych, fundacji nauki, Tennessee Valley, zarz¹dzania i
bud¿etu.
Przewodnictwo FGDC nale¿y do Sekretarza Spraw Wewnêtrznych (Secretary of the Interior), a wiceprzewodnictwo do przedstawiciela Urzêdu Zarz¹dzania i Bud¿etu (Office of
Management and Bud¿et  OMB). W ramach FGDC dzia³a Komitet Wykonawczy, Komitet
Steruj¹cy, Grupa Koordynacyjna, Grupy Robocze oraz Podkomitety Tematyczne. Funkcje
czysto doradcze pe³ni Pañstwowy Geoprzestrzenny Komitet Doradczy (National Geospatial
Advisory Committee  NGAC).
m
m
m

Wnioski
1. Na ca³ym wiecie powstaj¹ obecnie inicjatywy i prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do
usprawnienia zarz¹dzania danymi geoprzestrzennymi przez budowê infrastruktur tych
danych na ró¿nych poziomach i terytoriach, przy uwzglêdnieniu dynamicznego rozwoju
technologicznego oraz w³aciwych dla tych terytoriów, stale rosn¹cych potrzeb przyrodniczych, gospodarczych i spo³ecznych.
2. Prace prowadzone w Polsce koncentruj¹ siê na poziomie kraju (IIP) i regionu europejskiego (INSPIRE), ale przyczyniaj¹ siê równie¿ do zarz¹dzania danymi geoprzestrzennymi w skali globalnej, zgodnie z inicjatyw¹ GGIM podjêt¹ przez ONZ.
3. Z dokonanego w tym artykule przegl¹du aktualnego stanu i dowiadczeñ w dziedzinie
zarz¹dzania danymi geoprzestrzennymi wynika koniecznoæ ukierunkowania dalszych
prac na osi¹ganie rzeczywistego postêpu w budowie spo³eczeñstwa geoinformacyjnego,
jako spo³eczeñstwa szeroko korzystaj¹cego z geoinformacji uzyskiwanej za pomoc¹ powszechnie dostêpnych us³ug infrastruktury danych geoprzestrzennych oraz innych us³ug
oferowanych przez elektroniczn¹ administracjê.
4

Departament ten zajmuje siê m.in. sprawami ochrony rodowiska.
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4. Wyrana jest tendencja do szerokiego stosowania danych geoprzestrzennych w zarz¹dzaniu wszelkimi danymi administracji. Tendencja ta wyra¿a siê w s³owach od zarz¹dzania danymi geoprzestrzennymi do przestrzennego zarz¹dzania danymi zas³yszanych podczas konferencji GGIM w Seulu.
5. Godne uwagi jest podobieñstwo podstawowych zasad NSDI, ukszta³towanych w Stanach Zjednoczonych przez niemal 20 lat, do niezale¿nie wypracowanych w Polsce przepisów zawartych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej. W obydwóch
krajach przyjêto ogólne ukierunkowanie na zasób danych, wprowadzono koncepcjê organu wiod¹cego, a tak¿e ustanowiono miêdzyresortowe cia³a doradcze i koordynacyjne.
Wynika st¹d wniosek, ¿e dowiadczenia uzyskiwane w Stanach Zjednoczonych mog¹
byæ przydatne w Polsce.
6. W zwi¹zku z poprzednim wnioskiem warto rozwa¿yæ:
m zastosowanie przez polskie organy wiod¹ce tematów IIP metodyki zarz¹dzania finansowego wprowadzonej przez OMB dla NSDI, która mo¿e byæ u¿yteczna przy planowaniu i realizacji przedsiêwziêæ w ramach tych tematów,
m rozszerzenie funkcjonalnoci polskiego geoportalu o us³ugi nowego geoportalu FGDC
(New Geospatial Website), które m.in. umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikom tworzenie w³asnych map tematycznych z wykorzystaniem udostêpnianych map o charakterze podk³adowym.
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Abstract
The paper is devoted to the problems of global and regional geospatial information management. The
following issues are presented:
m the UN initiative on global geospatial information management (GGIM),
m coordination of activities of international geospatial organizations,
m development of GIS infrastructure for Asia and Pacific,
m development of geospatial information infrastructure for Americas,
m other geospatial initiatives of international importance,
m long standing experience of the United States in building NSDI.
This review of initiatives, actions and experiences allows to formulate conclusions interesting from the
point of view of Poland building national spatial information infrastructure (IIP) as a part of the
European region infrastructure (INSPIRE), and in this way contributing also to global geospatial
information management.
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