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STANOWISKO NR 6JI 

KONWENTU MARSZAtKdW WOJEWODZTW RP 

z dnia 21 listopada 2018 roku 

w sprawie interoperacyjno^ci zbiordw danych przestrzennych 

Cyfryzacja i informatyzaqa jest jednym z dzlataii, kt6re przyczyniaj^ s i^ do wzrostu konkurencyjno^ci, zmniejszenia 

dysproporcji rozwojowych i wzrostu gospodarczego. Jej elementem jest Infrastnjktura Informacji Przestrzennej, 

ktdra odgrywa niebagateln^ rol$ w zarz^dzaniu na ka2dym poziomte administraqi: Europy, kraju, wojew6dztwa, 

powiatu i gminy. Poprawne analizy i wnioski mog^ byd oparte wyt^cznie na podstawie ztiarmonizowanych 

i interoperacyjnych bazacti danych, 

Uwzgl^dniaj^c wyniki obrad Zespoiu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemow Informacji Ptzestrzennych Zwi^zku 

Wojewddztw RP z przedslawicielami administraqi rzsidowej, urz?d6w centralnych oraz grona naukowego, uznaje 

si$, te niezb^dne jest: 

1) doprecyzowanie zasad prowadzenia rejestrdw tworz^cydi infrastaiktLir^ informacyjnq pahstwa. 

w szczegdlnosci zagadnieti tectinicznydi i prawnych zwi^zanydi z i<^ aktualizaq^ i s p o s c ^ m prowadzenia, 

jak rdwnie2 okreSlenie dopuszczalnych rozwi^art. standard6w tedinicznycti dia zarz^dzania tymi rejestrami. 

W szczegolnosci, niezmiemie istotne jest dookre&lenie sposobu systemowej identyfikaqi referencyjnych 

zbiordw danycti przestrzennych oraz zasad ich wykoizystywania do prowadzenia rejestrbw tematycznych -

tak. aby nie powielac istniejgcych juz danych i utatwi^ dost^p do zbiordw referencyjnycti; 

2) dgSenie do stosowania modelu wieiostronnych ram interoperacyjnosci oraz do budowy systemowej, centralnej 

platformy pozwalaj^cej na jego imptementacj^. W modelu wietostronnym funkcj^ wymiany danych mi^dzy 

platformami dziedzinowymi lub oddzielnymi systemami rejestrowymi powinna przej^d centralna platfonna 

integracyjna, udost^pniaj^ca warstw? uniwersalnych, jednolitych ustug rejestrowych. Zachodzi riwniei pilna 

koniecznoSfi stworzenia mechanizmu zapewnienia regulamej oceny stanu rejestrdw publicznych 

i wprowadzenia obowi^zku utrzymania po^qdanego ich stanu oraz prowadzenia, w razie takiej potrzetiy, 

koniecznych dziatah naprawczych przez dysponentbw tych rejestrow wedtug metody wskazanej na przyktad 

przez Komitet Rady Ministrdw ds. Cyfryzacji. Nale2y przy tym mtec swiadomosc, ze opublikowanie danych 

automatycznie staje s i^ elementem kontroli i poprawy jakosd danych. Tymczasem, obawa 

przed t^ weryfikaq^ staje s i ^ cz^sto barier^ b l o k u j ^ udost^pnianie danych przez ich wtascicieli; 

3) unikanie bl^nej interpretacji prawa, subiektywizmu, literalr^go traktowania przepis6w prawa, co skutituje 

brakiem dziatania np. w zakresie stosowania wymog6w ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej 

czy Krajowych Ram Interoperacyjnosci. Na przyktad, samorz^dy zawodowe nie podmnlami publicznymi 

w rozumieniu ustawy o informatyzacji dziatalnoSci pDdmiot6w realizujEicych zadania publiczne 1 cz^sto 

nie stosujq si? do przepis6w dotyczqcych interoperacyjnosci, choc realizuj^ obowiqzki rejestrowe natoione 

na nie innymi ustawami. Wobec powszechnej hiperinflacji prawa, rozwiqzania tego typu probiemdw nalezy 

jednak realizowac systemowo, unikaj^c wprowadzania przepis6w kazuistycznych, odnosz^cych s i^ 

do konkretnych rejestrow; 

4) pozostawienie pewnego marginesu swobody w implementacji rozwi^zah technicznych w zakresie 

dostosowywania oprogramowania wspomagaj^cego prowadzenie rejestrdw publicznych do obowi^zujqcych 

standarddw. tak. aby dopuszcza£ rdwnie2 rozwif^zania innowacyjne, nowatorskie, niemieszcz^ce s i^ 

wobecnie otxnvi^ujqcych standardach. Konleczne jest jednak restrykcyjne podejicie do zagadnieh 
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zwi^zanych z zachowaniem bezpieczehstwa danych (w szczegdinosci np. dotyczqcych transakcji 

nienjchomoSd); 

5) zwracanie szczegdinej uwagi na aspekt znaczeniowy, semantyczny interoperacyjno^ - przez podejmowanie 

dzialart polegajqcych m. in. na upublicznianiu dost^pu do rejestrdw w szczegolnosci zawteraj^cych 

dokumenty historyczne, publikowaniu repozytori6w i katalogdw obiektdw. weryfikowaniu istniej^cych 

repozyloridw i zbiordw danych; 

6) zobligowanie doslawc6w danych, wladcicieli i tw6rc6w rejestrdw do referowania na juz Istniej^ce rejestry 

r dane, przez rozszerzanie tych zbiorow o wlasne atrybuty — zamiast tworzenia wlasnych wersji duplikujqcych 

te dane; 

7) uregulowanie kwestii iniqalnego pobierania danych - powinno ono odbywad si^ poprzez pot^czenie serwjs6w, 

a nie ich kopiowanie. Ze wzgl^ddw funkcjonalnych, np. zapewnienia ciqgtosci funkcfonowania senwisu 

wprzypadku awarii, zasadne jest jednak magazynowanie zintegrowanych kc^ii zbiorow i przyrostowe 

ich aktualizowanie bezpo6rednio ze 2r6dla; 

8) zastosowanie podejScia procesowego do budowania modelu przeptywu danych, gdyz m.in. zabezpiecza ono 

potrzeby informacyjne interesariuszy, zrdwnuje sfer^ realn^ i prawn^, pozwala na identyfikowanie 

mechanizmdw stabilizacyjnyd} i wzmacnia transparentno6£ decyzji; 

9) stosowanie w rejestrach publicznych identyfrkatordw charakteryzujqcych si^ dwrema podstawowymi cechami: 

urrikainoici^ i stafofeci^. Mo4liwo66 wersjonowania obiektdw bytaby dodatkowym atutem. Nalezatoby dodac 

informacj^ o cyklu 2ycia lub wersji obiektdw referencyjnych. na ktdre powotuje s i^ w rejestrach publicznych; 

10) nowelizacja przepisdw obowi^zujqcych przy opracowaniu dokumentdw planistycznych. Nalezy wyraznie 

oddzielid treSd planistycznq od treSci referencyjnych, pozostaj^cych w kompetencji innych organow - obecnie 

obowicizuj^ce przepisy obliguj^ pianist^ do okreSlania tych danych niejako od nowa; 

11) podj^cie dziatari majqcych na celu usuni^cie problemdw z jakoSciq danych po stronie ich dostawcdw. 

Bydmoie odpowiednie zaprojektowanie interfejsdw do prowadzenia rejestrdw publicznych, zapewniaj^ce 

spdjnoSd ze zbiorami referencyjnymi, mogtoby pomdc rozwi^a6 ten problem; 

12) zwi^kszanie dwiadomo^ci w jednostkach samorz^dowych, edukowanie w zakreste interoperacyjnosci zbiorow 

i ustug danych przestrzennych, cyfryzowanie rejestrdw publicznych; 

13) w ustawie o Infrastrukturze Informacji Przeslrzennej - okreSlenie i uwypuklenie kompetencji Jednostek 

Samorz^du Terytorialnego oraz kwestii finansowania zadart w zakresie IIP wpowiqzaniu z tworzeniem, 

rozwojem i utrzymaniem systemdw i tnfrastruktur, w szczegolnosci regionalnych; 

14) podtrzymanie roll koordynacyjnej, doradczej Rady lnfrastr\jktury Informacji Przestrzennej w zakresie 

definiowania przez rd2ne organy administracji partstwa zbiordw danych odpowiadaj^cydi rejestrom 

publicznym i idi struktur tak, aby efekt interoperacyjnosci byl oslqgni^ty; 

15) zapewnienie systemowego, wiarygodnego walidatora nie tyiko zbiorow, ale i ustug danych przestrzennydi; 

16) prawne umozliwienie administratorowi systemu centralnego, w ktdrym osadzony Jest rejestr, poprawiania 

danych oczywi^e bl^nych. mimo, te nie jest on twdrc^ danych ani wtaSdcielem rejestru - w celu 

usprawnienia procesu korygowania bt^ddw i zapewiienia wiarygodnoSci i rzetelnoSd rejestm publicznego. 

Warunkiem tu mogtoby byd odpowiednie udokumentowanie zmiany i jej zrddet, umozliwiaj^ce pdzniejsz^ 

kontrol^, jak rdwnie2 powiadomienie jednostkl odpowiedzialnej za te dane. Kwestie te powinny byd 

doprecyzowane w zasadadi prowadzenia rejestrdw tworz^cych in^s&uktur^ informacyjnq pai^stwa 

oraz uwzgl^dnione w mechanizmie zapewnienia regulamej oceny stanu rejestrdw publicznych; 

17) zwracanie uwagi dostawcdw danych na fakt, 2e dost^pnoSd danych, w tym rejestrdw publicznych, stanowi 

korzySd zardwno dia samych tych instytucjl, jak i dia obywateli; 
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18) zwi^kszanie dost^pnoSci i utatwianie wyszukania zbiorow przez potencjalnych uzytkownikow poprzez 

publikowanie danych o rejestrach w serwisie danepubliczne.gov.pl, publikowanie danych w geoportalach 

z a pomocq sieciowych ustug w standardach O G C oraz wprowadzanie etementow Linked Open Data. 

Przewodnicz^y 

Konwentu Marszstiko^ j]jojew6dztw RP 

ADAM^RUZIK 

Stanowisko kreruje si§ do: 

1) Pana Pawta Pudtowskiego - Przewodnicz^cego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjnosci i Nowoczesnych 

Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polekiej. 

2) Pana Jerzego Kwieciriskiego - Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

3) Pana Ai lura Sobonia - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. 

4) Pana Marka Zag6rskiego - Ministra Cyfryzacji. 

5) Pana Waldemara Izdebskiego - Gfawnego Geodety Kraju. 
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