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Wstêp
W niemal wszystkich województwach urzêdy marsza³kowskie prowadz¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii geoprzestrzennych zgodnie ze swoimi potrzebami. W rezultacie, od kilkunastu ju¿ lat spontanicznie powstaj¹ regionalne systemy informacji przestrzennej, z których ka¿dy pokrywa obszar jednego z 16 województw. Stan osi¹gniêty w poszczególnych regionach, czyli województwach, ró¿ni siê
znacznie pod wzglêdem treci informacyjnej, funkcjonalnoci, architektury i stopnia zaawansowania realizacji tych systemów, zwanych dalej systemami regionalnymi.
Dyrektywa INSPIRE i inne akty prawa unijnego wi¹¿¹ce siê z informacj¹ przestrzenn¹
jako informacj¹ publiczn¹ oraz informacj¹ o rodowisku, a tak¿e ustawa o infrastrukturze
informacji przestrzennej i zwi¹zane z ni¹ przepisy wykonawcze w istotny sposób wp³ywaj¹
na funkcjonowanie i doskonalenie systemów regionalnych ju¿ istniej¹cych oraz tworzenie
systemów, które znajduj¹ siê dopiero w fazie projektowania.
Nowym impulsem w tym zakresie jest strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, znana pod nazw¹ Europa 2020, która
okrela kierunki rozwoju spo³eczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Strategia ta obejmuje
Europejsk¹ agendê cyfrow¹ zmierzaj¹c¹ do maksymalnego korzystania z potencja³u technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zaplanowano konkretne dzia³ania wp³ywaj¹ce miêdzy
innymi na tworzenie, funkcjonowanie i praktyczne u¿ytkowanie informacji przestrzennej.

Cele systemu regionalnego
Podstawowym celem systemu regionalnego powinno byæ zapewnienie dogodnego dostêpu do wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie ró¿nym jej u¿ytkownikom: organom
administracji, instytucjom, przedsiêbiorstwom i mieszkañcom regionu zgodnie z ich potrzebami. Wed³ug zasad INSPIRE dostarczana informacja powinna byæ kompleksowa, pozyski-
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wana z uwzglêdnieniem wszelkich niezbêdnych róde³: systemów informacyjnych, baz danych i rejestrów, niezale¿nie od tego gdzie, przez kogo i na jakim szczeblu administracji s¹
one prowadzone. Stosowane rozwi¹zania organizacyjne i technologiczne powinny zapewniaæ mo¿liwoæ ³¹cznego korzystania z danych otrzymywanych z ró¿nych róde³ informacji.
Cele szczegó³owe zale¿¹ od regionu i jego priorytetów, np. dla Podlaskiego Systemu
Informacji Przestrzennej cele te okrelono, jak nastêpuje:
m optymalizacja procesów decyzyjnych administracji publicznej wszystkich szczebli,
m zwiêkszenie skutecznoci ochrony rodowiska,
m usprawnienie dzia³ania s³u¿b zarz¹dzania kryzysowego,
m usprawnienie procesów planistycznych na poziomie regionalnym,
m podniesienie atrakcyjnoci inwestycyjnej i turystycznej województwa,
m wsparcie polityki regionalnej i usprawnienie pracy Urzêdu Marsza³kowskiego,
m wsparcie uczestnictwa regionu w projektach i programach unijnych.
Powszechnie zwraca siê uwagê na cele wynikaj¹ce ze znacz¹cego wk³adu systemów
regionalnych do rozwoju elektronicznej administracji oraz ich udzia³u w realizacji strategii
rozwoju w skali województwa.

Integracyjna rola systemu regionalnego
System regionalny mo¿e i powinien byæ rodkiem integracji w regionie. W pierwszej
kolejnoci chodzi tu o integracjê dzia³añ organów i jednostek organizacyjnych samorz¹du
terytorialnego zarówno na szczeblu powiatowym, jak te¿ gminnym. Jak pokazuj¹ dowiadczenia mazowieckie, system regionalny stanowi dogodn¹ podstawê po¿ytecznych wspólnych przedsiêwziêæ urzêdu marsza³kowskiego oraz urzêdów powiatów i gmin realizowanych w zakresie elektronicznej administracji, szkolenia kadr i wprowadzania postêpu technicznego. Korzystaj¹c z dostêpnych rodków pomocowych aktywizowane s¹ znaczne zespo³y ludzkie, co wp³ywa pozytywnie na kszta³towanie spo³eczeñstwa informacyjnego i spo³eczeñstwa obywatelskiego w regionie.
System regionalny s³u¿y równie¿ do promowania regionu, w tym do upowszechniania
wiedzy o jego walorach geograficznych i kulturowych oraz szczególnych cechach gospodarczych i spo³ecznych, a tak¿e do udostêpniania informacji interesuj¹cych inwestorów i
turystów. Nale¿y przy tym zwracaæ uwagê na mo¿liwoci korzystania z szeroko pojêtych
funkcji edukacyjnych systemu regionalnego w szkolnictwie.

ród³a danych udostêpnianych przez system regionalny
Zbiory danych przestrzennych udostêpnianych przez geoportal systemu regionalnego mo¿na
podzieliæ na zbiory:
m w³asne systemu, tj. zbiory danych, które s¹ gromadzone i prowadzone w ramach tego
systemu zgodnie ze szczególnymi cechami regionu i wi¹¿¹cymi siê z nimi jego specyficznymi potrzebami,
m pochodz¹ce ze róde³ ogólnokrajowych objêtych infrastruktur¹ informacji przestrzennej
(IIP) tworzon¹ na podstawie ustawy o IIP, dyrektywy INSPIRE oraz przepisów resortowych,
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pochodz¹ce ze róde³ regionalnych dzia³aj¹cych w regionie,
pochodz¹ce ze róde³ lokalnych (powiatowych, miejskich i gminnych) dzia³aj¹cych
na podstawie przepisów resortowych, zw³aszcza w zakresie geodezji i kartografii.
Zbiorom tym przyporz¹dkowywane s¹ odpowiednie standardowe us³ugi zapewniaj¹ce
mo¿liwoci korzystania z systemu przez sieæ, czyli us³ugi zwane sieciowymi, które szczegó³owo s¹ opisane w dyrektywie i odpowiednich rozporz¹dzeniach INSPIRE.
m
m

Przepisy prawne i standardy
System regionalny nale¿y traktowaæ jako uzasadnione i potrzebne rozszerzenie IIP, które
uwzglêdnia szczególne, regionalne potrzeby województwa. Jednak¿e, aby system ten realizowa³ stawiane przed nim cele i zadania, powinien on byæ dostosowany do:
m przepisów krajowych okrelonych ustaw¹ o IIP, ustaw¹ o informatyzacji dzia³alnoci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne, ustaw¹ Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innymi ustawami dotycz¹cymi informacji przestrzennej, a tak¿e do wynikaj¹cych z tych ustaw przepisów wykonawczych, zw³aszcza do rozporz¹dzeñ dotycz¹cych systemów i baz danych powi¹zanych tematycznie z systemem regionalnym,
m przepisów unijnych okrelonych dyrektyw¹ INSPIRE, dyrektyw¹ o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej oraz innymi aktami prawa unijnego dotycz¹cymi
informacji przestrzennej, a w tym do odpowiednich przepisów wykonawczych, zw³aszcza do rozporz¹dzeñ Komisji Europejskiej w sprawie danych i us³ug INSPIRE.
Poza prawem europejskim i krajowym do systemu regionalnego odnosz¹ siê, oczywicie,
odpowiednie akty prawa miejscowego, które musz¹ byæ zgodne ze wszystkimi wy¿ej wymienionymi aktami powszechnie obowi¹zuj¹cymi.
Ogólnie obowi¹zuj¹ce regulacje dotycz¹ce interoperacyjnoci wprowadza ustawa z dnia
12 lutego 2010 r. nowelizuj¹ca ustawê o informatyzacji dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Stwierdza siê tam w punkcie 11, ¿e:
Podmiot publiczny u¿ywa do realizacji zadañ publicznych systemów teleinformatycznych
spe³niaj¹cych minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniaj¹cych
interoperacyjnoæ systemów na zasadach okrelonych w Krajowych Ramach Interoperacyjnoci.
Z kolei w finalnej wersji projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2011 r.
dotycz¹cego Krajowych Ram Interperacyjnoci pisze siê wyranie (§ 4 ust.1):
Interoperacyjnoæ osi¹ga siê przez:
1) ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie tych samych norm, standardów i procedur
przez ró¿ne podmioty realizuj¹ce zadania publiczne, lub
2) wymiennoæ, rozumian¹ jako mo¿liwoæ zast¹pienia produktu, procesu lub us³ugi bez jednoczesnego zak³ócenia wymiany informacji pomiêdzy podmiotami realizuj¹cymi zadania
publiczne lub pomiêdzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spe³nieniu
wszystkich wymagañ funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych wspó³pracuj¹cych systemów,
lub
3) zgodnoæ rozumian¹ jako przydatnoæ produktów, procesów lub us³ug przeznaczonych do
wspólnego u¿ytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniaj¹cymi spe³nienie istotnych wymagañ i przy braku niepo¿¹danych oddzia³ywañ.
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W wyniku dostosowania siê do obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, które korzystaj¹ ze
wiatowego dorobku naukowego i technicznego oraz uwzglêdniaj¹ ogólnie przyjête standardy, stwarza siê niezbêdne warunki dla zapewnienia interoperacyjnoci, czyli w tym przypadku mo¿liwoci:
1) wspó³dzia³ania danego systemu regionalnego
m z infrastruktur¹ tworzon¹ na podstawie dyrektywy INSPIRE, ustawy o IIP i przepisów bran¿owych, w tym z wêz³ami infrastruktury s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej,
m z systemami funkcjonuj¹cymi na poziomie regionalnym, zw³aszcza z analogicznymi
systemami w s¹siednich województwach,
m z innymi systemami funkcjonuj¹cymi na poziomie wy¿szym (krajowym) i ni¿szym
(lokalnym),
2) ³¹cznego korzystania z ró¿nych zbiorów i us³ug w obrêbie systemu regionalnego w powi¹zaniu z us³ugami elektronicznej administracji.

Cechy docelowego systemu regionalnego
Systemy regionalne bêd¹ niew¹tpliwie ewoluowa³y w kierunku regionalnych infrastruktur informacji przestrzennej, w coraz wiêkszym stopniu uwzglêdniaj¹c wymogi prawa europejskiego i polskiego oraz znacz¹ce postêpy technologii w tym zakresie. Docelowy system
regionalny powinien charakteryzowaæ siê w szczególnoci:
m powszechnym dostêpem do objêtych systemem zasobów, tj. zbiorów i us³ug danych
przestrzennych, z ograniczeniami wynikaj¹cymi z odrêbnych przepisów,
m interoperacyjnoci¹ w jej rozumieniu podanym w rozdziale Przepisy prawne i standardy,
m zastosowaniem metadanych opisuj¹cych zasoby systemu i u³atwiaj¹cych wyszukiwanie i ocenê tych zasobów zgodnie z potrzebami u¿ytkownika,
m mo¿liwoci¹ czynnego uczestnictwa w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury
przez inne podmioty zainteresowane informacj¹ przestrzenn¹ na obszarze województwa i dysponuj¹ce w³asnymi zasobami,
m architektur¹ infrastruktury zorientowan¹ na us³ugi,
m wspó³dzia³aniem us³ug danych przestrzennych z us³ugami elektronicznej administracji.

Wnioski
1. Systemy regionalne tworzone przez urzêdy marsza³kowskie w poszczególnych województwach wnosz¹ swój istotny wk³ad do rozwoju regionów, przyczyniaj¹c siê jednoczenie do rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce.
2. Systemy regionalne powinny byæ rozwijane tak, aby:
m spe³nia³y obowi¹zuj¹ce przepisy prawa w zakresie informacji przestrzennej oraz informatyzacji,
m stawa³y siê infrastrukturami regionalnymi spe³niaj¹cymi wymogi interoperacyjnoci,
m uwzglêdnia³y potrzeby elektronicznej administracji.
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3. D¹¿¹c do zapewnienia cis³ej wspó³pracy urzêdów marsza³kowskich w dziedzinie systemów regionalnych, proponuje siê utworzenie Zespo³u Porozumiewawczego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli marsza³ków
województw. Zespó³ ten powinien wspó³dzia³aæ z G³ównym Geodet¹ Kraju oraz Rad¹
Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie wynikaj¹cym z regulacji ustawowych.
Autor wyra¿a nadziejê, ¿e propozycja niniejsza zostanie przedyskutowana i skonkretyzowana podczas XXI konferencji PTIP.
Przedstawione powy¿ej wnioski, po ich odpowiednim dostosowaniu, mog¹ byæ równie¿
odniesione do lokalnych systemów informacji przestrzennej, w szczególnoci do systemów
miast metropolitalnych.
ród³a internetowe
Dyrektywa, przepisy wykonawcze i inne materia³y INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
EUROPA 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
Materia³y Komitetu Regionów UE: www.cor.europa.eu/
Materia³y dotycz¹ce systemów regionalnych: strony internetowe urzêdów marsza³kowskich oraz geoportale
systemów regionalnych
Repozytorium, leksykon i inne materia³y PTIP: www.ptip.org.pl
Ustawa, rozporz¹dzenia i inne materia³y IIP: www.radaiip.gov.pl

Streszczenie
W Polsce od kilkunastu ju¿ lat spontanicznie rozwijaj¹ siê regionalne systemy informacji przestrzennej, których pierwszoplanowym przeznaczeniem jest wspieranie dzia³añ urzêdów marsza³kowskich
w poszczególnych województwach. Rozwój tych systemów jest obecnie kszta³towany przez dyrektywê
INSPIRE, jej transpozycjê w postaci ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przez
odpowiednie przepisy wykonawcze dotycz¹ce infrastruktury informacji przestrzennej i ram interoperacyjnoci
W artykule nawietla siê konsekwencje wprowadzanych regulacji, zwracaj¹c uwagê na koniecznoæ
rozumienia systemu tego rodzaju, jako podstawy regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej.
Okrelane s¹ szeroko pojête cele systemu, ze zwróceniem uwagi na jego integracyjn¹ rolê oraz ród³a
danych. Scharakteryzowano uwarunkowania prawne, przedstawiaj¹c cechy systemu docelowego. Na
zakoñczenie podano wnioski stwierdzaj¹ce potrzebê dalszego rozwoju regionalnych systemów informacji przestrzennej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zalecaj¹ce podjêcie w tym zakresie
odpowiednio zorganizowanej wspó³pracy miêdzyregionalnej.
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