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Wprowadzenie

Sympozja pod nazw¹ �Krakowskie Spotkania z INSPIRE� rozpoczê³y siê w 2005 roku,
czyli dwa lata przed uchwaleniem dyrektywy INSPIRE. Nie sposób dzi� wskazaæ, co by³o
g³ównym powodem ich narodzin. Czy by³a nim chêæ poszerzenia stosunkowo wówczas
skromnej wiedzy o infrastrukturze informacji przestrzennej? Czy mo¿e przeczucie, ¿e oto
rozpoczyna siê przedsiêwziêcie,  które bêdzie mia³o ogromne znaczenie dla rozwoju geoin-
formacji w Krakowie, Ma³opolsce, a mo¿e nawet w ca³ej Polsce? Czy te¿ nadzieja, ¿e roz-
wi¹zania zaproponowane w INSPIRE bêd¹ recept¹ na problemy informatyzacji polskich
zasobów danych przestrzennych? Prawdopodobnie wszystkie te elementy w jednakowym
stopniu tworz¹ genezê �Krakowskich Spotkañ z INSPIRE�.

Z dzisiejszej perspektywy nale¿y pozytywnie oceniæ pomys³ stworzenia forum wymiany
pogl¹dów na kierunki rozwoju geoinformacji, rozumianej jako dobro publiczne. Sze�æ kolej-
nych sympozjów, które mia³y miejsce w latach 2005-2010, pokaza³o jak wa¿na jest geoinfor-
macja dla obywatela i gospodarki. Ka¿de z tych sympozjów odby³o siê pod innym tytu³em
szczegó³owym, brali w nich udzia³ przedstawiciele ro¿nych dziedzin ¿ycia gospodarczego, a
wnioski zawsze by³y zbie¿ne i ogniskowa³y siê wokó³ pilnej potrzeby podniesienia efektyw-
no�ci wykorzystania geoinformacji, zw³aszcza tej, która powstaje i jest aktualizowana ze
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�rodków publicznych. Pomimo, ¿e forum �Krakowskich Spotkañ z INSPIRE� wykorzysta-
³o do tej pory aktywnie kilkaset osób, wyg³aszaj¹c referaty czy te¿ bior¹c udzia³ w dyskusji,
to ¿aden g³os nie negowa³ potrzeby sformalizowania zasad tworzenia i wykorzystywania
geoinformacji. Dotychczasowa praktyka, polegaj¹ca na spontanicznym i rozproszonym apli-
kowaniu techniki GIS w ró¿nych dziedzinach ¿ycia i gospodarki, ponios³a fiasko � powsta³o
mnóstwo autonomicznych baz danych o du¿ym stopniu redundancji informacyjnej, a nie-
zdolnych do wzajemnej korzystnej wspó³pracy. Dlatego idea budowy infrastruktury infor-
macji przestrzennej opartej na przejrzystych przepisach prawnych i zasadach formalnych
zyska³a powszechne poparcie, co by³o wyra¿ane dobitnie w trakcie obrad.

Dorobek dotychczasowych sze�ciu sympozjów, który obejmuje ok. 150 wyg³oszonych
referatów i kilka dyskusji panelowych, warty jest przypomnienia. Nie tylko dlatego aby go
uchroniæ przed zapomnieniem, ale g³ównie po to, aby wyci¹gn¹æ wnioski w procesie wdra-
¿ania INSPIRE.

Wykaz wyg³oszonych referatów  jest podany na koñcu tego artyku³u.

Tematyka �Krakowskich Spotkañ z INSPIRE�

�Krakowskie Spotkania z INSPIRE� s¹ organizowane przez Urz¹d Miasta Krakowa przy
wspó³udziale Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego Wojewódz-
twa Ma³opolskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Okrêgowego Przedsiêbior-
stwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie  jako coroczne sympozja ogólnopolskie. Z
wyj¹tkiem pierwszego, które odby³o siê w roku 2005, ka¿de nastêpne  sympozjum by³o
po�wiêcone wybranej wiod¹cej tematyce, a mianowicie:

2006 � Informacja przestrzenna w zarz¹dzaniu kryzysowym,
2007 � Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni,
2008 � Geoinformacja w kszta³towaniu przestrzeni,
2009 � Rola INSPIRE w rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego,
2010 � Polska infrastruktura informacji przestrzennej jako komponent INSPIRE.
Sta³o siê tradycj¹, ¿e pierwsza sesja ka¿dego z dorocznych sympozjów przeznaczana jest

na  zaprezentowanie  prawnej i organizacyjnej strony INSPIRE.  Na pierwszych dwóch
sympozjach przedstawiano  prace przygotowawcze i projektowe dotycz¹ce dyrektywy
INSPIRE. Informacjê o podpisaniu dyrektywy przez przewodnicz¹cych Parlamentu i Rady
Unii i o wej�ciu w ¿ycie dyrektywy INSPIRE z dniem 15 maja 2007 roku przedstawi³ na
trzecim sympozjum profesor Adam Linsenbarth. Z kolei na szóstym sympozjum pani Jolanta
Orliñska, G³ówny Geodeta Kraju, zaznajomi³a uczestników z transponuj¹c¹ dyrektywê
INSPIRE ustaw¹ o infrastrukturze informacji przestrzennej, która wesz³a w ¿ycie 6 czerwca
2010 roku. Wszystkie dotychczasowe �Spotkania� odbywa³y siê w okresie maj-czerwiec,
co szczê�liwie zbiega³o siê z wa¿nymi datami w kalendarium INSPIRE.

W wyg³oszonym w 2005 roku referacie pt. �Implikacje dyrektywy INSPIRE� profesor
Jerzy Ga�dzicki przedstawi³ cel dyrektywy, cytuj¹c artyku³ 1 z ówczesnego projektu tego
dokumentu: Dyrektywa ustanawia ogólne zasady tworzenia infrastruktury informacji prze-
strzennej we wspólnocie dla celów wspólnotowych polityk ochrony �rodowiska oraz polityk i
dzia³añ mog¹cych mieæ bezpo�redni lub po�redni wp³yw na �rodowisko naturalne (Ga�dzicki,
2005). W powy¿szym zdaniu  ujawnia siê  g³ówny powód podjêcia prac nad INSPIRE,
którym by³ brak  zharmonizowanych danych przestrzennych niezbêdnych dla  zrównowa¿o-
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nego rozwoju w skali wspólnotowej i krajowej, zw³aszcza w zakresie ochrony �rodowiska.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e wystarczy stworzyæ standard  baz tematycznych potrzebnych dla
ochrony �rodowiska i problem bêdzie rozwi¹zany. Byæ mo¿e, ¿e takie uproszczone my�lenie
nie by³o obce pomys³odawcom INSPIRE ale tylko w pocz¹tkowym okresie prac, na d³ugo
przed ustanowieniem dyrektywy. Natomiast dog³êbna analiza potrzeb w zakresie baz danych
dotycz¹cych szeroko pojêtego �rodowiska doprowadzi³a szybko do wniosku, ¿e w bazach
tych obok danych tematycznych musz¹ znale�æ siê inne dane z nimi powi¹zane, bez których
nie mo¿na ani chroniæ, ani kszta³towaæ �rodowiska (np. zwi¹zane z prawami do dysponowa-
nia nieruchomo�ciami gruntowymi czy z przebiegiem granic podzia³u administracyjnego kra-
ju). Ponadto bazy danych o �rodowisku musz¹ byæ spójne z georeferencyjnymi bazami
danych w aspekcie pojêciowym i geometrycznym. I w ten sposób z bazy o tematyce specja-
listycznej dochodzimy do zbioru baz o szerokim spektrum tematycznym, wchodz¹cym w
kompetencje takich dziedzin gospodarki jak geodezja i kartografia, planowanie przestrzenne,
statystyka publiczna, infrastruktura wodna, drogowa, kolejowa. Dlatego dyrektywa pocz¹t-
kowo ukierunkowana na dane przestrzenne s³u¿¹ce ochronie �rodowiska przerodzi³a siê w
dokument obejmuj¹cy praktycznie wszystkie komponenty �rodowiska wraz z danymi o cha-
rakterze administracyjno-prawnym.

Podczas drugiego sympozjum profesor Adam Linsenbarth przedstawi³ referat pt. �Euro-
pejskie programy geoinformacyjne INSPIRE i GMES�, stwierdzaj¹c m.in., ¿e  programy
geoinformacyjne INSPIRE i GMES s¹  programami komplementarnymi. Pierwszy z nich ma
zagwarantowaæ utworzenie europejskiej infrastruktury dla danych przestrzennych, natomiast
drugi nastawiony jest na permanentne monitorowanie naszego kontynentu, g³ównie w celu
badania zmian zachodz¹cych w �rodowisku. W tym kontek�cie INSPIRE zmierza do zapew-
nienia powszechnego dostêpu do zbiorów danych przestrzennych, których jednym ze �róde³
ma byæ GMES. W zwi¹zku z tym nasuwa siê refleksja, ¿e INSPIRE i GMES s¹ potrzebne
Europie do wsparcie decyzji na rzecz zrównowa¿onego rozwoju (Linsenbarth, 2006).

�Krakowskie Spotkania z INSPIRE�, które odby³y siê  w latach 2006-2008, mo¿na okre-
�liæ jako sympozja dziedzinowe, na których zastanawiano siê na ile INSPIRE wp³ynie na
lepsze wykorzystanie informacji przestrzennej do zarz¹dzania kryzysowego, ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i planowania przestrzennego. S¹ to zagadnienia powi¹zane z tematyk¹
wyspecyfikowan¹ w trzech za³¹cznikach tematycznych (Dyrektywa, 2007). Podejmowanie
rozwa¿añ o informacji przestrzennej w szerokiej perspektywie zdecydowanie podnios³o �wia-
domo�æ specjalistów z ró¿nych dziedzin o potrzebie wspó³tworzenia i wspó³dzielenia siê
geoinformacj¹. A jedyn¹ drog¹ jest tworzenie infrastruktury, w której s¹ jasno okre�lone
zakresy odpowiedzialno�ci za poszczególne segmenty tematyczne, s¹ zdefiniowane standar-
dy i s¹ wskazane dane o charakterze georeferencyjnym. I w³a�nie przekonanie specjalistów
od zarz¹dzania kryzysowego, archeologów, konserwatorów sztuki, architektów, planistów
by³o warte inicjatywy wspólnych spotkañ na kanwie INSPIRE.

Znakomicie potrzebê wspó³pracy geodetów i kartografów (szerzej � geomatyków) ze
specjalistami z innych dziedzin uj¹³  w 2007 roku profesor Andrzej Tomaszewski: Spotykaj¹
siê ... dwie grupy ludzi kultury i nauki:  ludzie miary �metrum� i ludzie zabytku �monumen-
tum�. ... Cel jest wspólny, ale zale¿no�æ ró¿na. Metrum mo¿e bowiem obej�æ siê bez monu-
mentum. Natomiast monumentum sine metrum nihil est. Nowoczesne nauki miernicze mog¹
rozwijaæ siê i realizowaæ swoje zadania w wielu wa¿nych dziedzinach ¿ycia ludzkiego. Ochro-
na i konserwacja dóbr kultury opiera siê na ich dokumentacji, przede wszystkim pomiarowej.
To konserwacja pilnie i stale potrzebuje wspó³pracy nauk mierniczych, a nie odwrotnie.
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A jednak rêka zosta³a wyci¹gniêta nie przez stronê bêd¹c¹ w potrzebie, lecz przez tê, która
mo¿e i chce przyj�æ z pomoc¹. Obradujemy bowiem pod patronatem G³ównego Geodety Kra-
ju. Nale¿¹ siê wyrazy wdziêczno�ci od wszystkich konserwatorów zabytków za tê cenn¹ i
po¿yteczn¹ inicjatywê (Tomaszewski, 2007). W opinii wielu uczestników III Sympozjum,
po�wiêcone ochronie dziedzictwa kulturowego, by³o twórcze i mia³o bardzo optymistyczny
wyd�wiêk. Nowe techniki pomiarowe, jak choæby skaning laserowy,  dynamicznie rozwija-
j¹ce siê sposoby wirtualnej wizualizacji 3D da³y nadziejê, ¿e geoinformacja przyczyni siê do
utrwalenia dziedzictwa kulturowego w wymiarze regionalnym i europejskim.

Najszerzej by³o adresowane sympozjum w 2009 roku, gdy¿ dotyczy³o wp³ywu INSPIRE
na rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego. Jakkolwiek rozwój spo³eczeñstwa informacyjne-
go nie jest bezpo�rednim celem INSPIRE, jednak powstanie infrastruktury informacji prze-
strzennej jest jednym z wa¿niejszych warunków funkcjonowania takiego spo³eczeñstwa.
INSPIRE daje gwarancjê powszechnego dostêpu do informacji przestrzennej, tworzonej
przez administracjê publiczn¹, co powinno stanowiæ interesuj¹c¹ alternatywê dla geoportali
komercyjnych, tak szybko zdobywaj¹cych najnowocze�niejsze medium komunikacji ze spo-
³eczeñstwem jakim jest Internet.

Tegoroczne �Spotkania� (2010 r.) koncentrowa³y siê wokó³ dostosowywania polskiej
infrastruktury informacji przestrzennej do wymogów INSPIRE. Jest to proces z³o¿ony, o
czym mówi³a profesor El¿bieta Bielecka w referacie pt. �Okre�lenie zasobu podstawowego
infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce� (Bielecka, 2010). Spe³nienie wymogów
zawartych w specyfikacjach danych INSPIRE wi¹¿e siê bowiem z konieczno�ci¹ dokonania
odpowiednich przekszta³ceñ tych danych ze wzglêdu na wystêpuj¹ce ró¿nice w  modelach
pojêciowych. Zauwa¿my, ¿e dotyczy to danych, które maj¹ charakter operacyjny dla wielu
procesów administracyjnych i gospodarczych, a jednocze�nie ulegaj¹ permanentnej aktuali-
zacji i okresowej modernizacji (np. ewidencja gruntów i budynków) i s¹ czêsto prowadzone
w sposób rozproszony. Te wnioski wskazuj¹ na potrzebê intensyfikacji prac nad tworzeniem
krajowej infrastruktury informacji przestrzennej jako polskiej czê�ci INSPIRE.  Nale¿y przy
tym zapewniæ ich wykonanie zgodnie z obowi¹zuj¹cym harmonogramem INSPIRE  (Ga�-
dzicki, 2009).

Metadane � jako jeden z aktualnych tematów

Jednym z czê�ciej poruszanych tematów podczas �Krakowskich Spotkañ z INSPIRE�
by³y metadane. Nie jest przesadne stwierdzenie, ¿e metadane s¹ kluczem do sukcesu INSPIRE.
Ju¿ na pierwszym sympozjum dr Adam Iwaniak wskaza³ na wagê metadanych w infrastruk-
turze informacji przestrzennej, wyg³aszaj¹c referat pt. �Metodyka opracowania i stosowania
metadanych w Polsce� (Iwaniak, 2005). Przypomnia³, ¿e w polskiej administracji geodezyj-
nej i kartograficznej stosuje siê od dawna pewne formy metadanych np. przez prowadzenie
Ksi¹g Ewidencji Robót Geodezyjnych, w których znajdziemy odpowied� na pytania kto, co
i kiedy pomierzy³. Ponadto zauwa¿y³, ¿e Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu za³o¿enia i
prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie wprowadzi³o obowi¹zek za³o¿enia bazy
metadanych obejmuj¹cych istniej¹ce bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów in-
formacji przestrzennej ju¿ funkcjonuj¹cych i danych o terenie tworzonych na obszarze kraju,
zawieraj¹c¹ informacje dotycz¹ce: nazwy systemu, administratora, zakresu tematycznego
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danych, dostêpnego formatu danych, stanu aktualno�ci, formy dostêpu i statusu prawnego
systemu.

Tematyka metadanych by³a podejmowana praktycznie na ka¿dym sympozjum, co jed-
nak¿e rzadko znajdowa³o wyraz w tytu³ach referatów. Taka sytuacja wystêpuje zawsze wte-
dy, gdy temat  wydaje siê byæ oczywisty, a jego fundamentalnego znaczenia dla infrastruktu-
ry informacji przestrzennej nikt nie podwa¿a. Natomiast bardzo czêsto w referatach przed-
stawicieli ró¿nych bran¿ wskazywano na brak informacji o danych przestrzennych, zarów-
no tych podstawowych (jakie dane s¹ dostêpne?), jak i bardziej zaawansowanych (jak je
mo¿na stosowaæ?, jaka jest ich jako�æ?). Wyczuwalne by³o powszechne oczekiwanie, ¿e
INSPIRE rozwi¹¿e problem metadanych w sposób zadowalaj¹cy wszystkich u¿ytkowni-
ków danych przestrzennych.

Pod koniec 2008 roku zosta³o wydane rozporz¹dzenie w sprawie metadanych (Rozpo-
rz¹dzenie KE, 2008). To jeden z pierwszych dokumentów jaki powsta³ po ustanowieniu
INSPIRE w maju 2007 r. Mówi³ o tym profesor Jerzy Ga�dzicki wyg³aszaj¹c w roku 2009
referat  pt. �Druga faza programu prac INSPIRE: stan w Europie i wyzwania dla Polski�
(Ga�dzicki, 2009).

Zakres informacyjny metadanych zdefiniowanych w ww. rozporz¹dzeniu obejmuje 19
pozycji dla zbiorów i serii danych, a 17 � dla us³ug danych przestrzennych. Je�li skonfrontu-
jemy te liczby z liczb¹  tematów objêtych INSPIRE (34 tematy) dojdziemy do wniosku, ¿e
metadane musz¹ mieæ do�æ wysoki poziom ogólno�ci. Dlatego �metadane INSPIRE� nie
koñcz¹ problemu charakterystyki danych i us³ug przestrzennych jaki potrzebuje rozwiniêta
infrastruktura. S¹ one jedynie rdzeniem zbioru metadanych, który powinien byæ rozwijany
w celu przekazania odpowiednich informacji dla poszczególnych bran¿. Takie wnioski poja-
wia³y siê w czasie dyskusji panelowej z udzia³em reprezentantów s³u¿by geodezyjnej i karto-
graficznej,  któr¹ na VI Sympozjum (podobnie jak i na kilku poprzednich) prowadzi³ prze-
wodnicz¹cy Rady Programowej profesor Bogdan Ney. S³u¿ba ta w Polsce jest odpowiedzial-
na za 15 z 34 tematów INSPIRE, w tym za 10 z 13 wymienionych w I i II za³¹czniku
tematycznym.

Na jeden element metadanych zwróciæ mo¿na szczególn¹ uwagê. Jest to �geograficzny
prostok¹t ograniczaj¹cy�. Obligatoryjne zamieszczanie lokalizacji geograficznej w metada-
nych jest przejawem dedykowania INSPIRE nie jednej bran¿y a ca³emu spo³eczeñstwu,
które w coraz wiêkszym stopniu zas³uguje na okre�lenie �spo³eczeñstwo informacyjne�.

Podsumowanie

Wraz z ka¿dym kolejnym �Krakowskim Spotkaniem z INSPIRE� przechodzili�my na
wy¿szy poziom zrozumienia istoty i roli infrastruktury informacji przestrzennej. Dzisiaj w
Polsce weszli�my ju¿ w fazê implementacji. �Krakowskie Spotkania z INSPIRE� towarzy-
szy³y wszystkim prowadzonym w kraju dzia³aniom, sta³y siê miejscem przekazywania infor-
macji o przygotowywanych aktach prawnych oraz podejmowanych inicjatywach. Majowe
lub czerwcowe terminy �Spotkañ� zbiega³y siê z wej�ciem w ¿ycie dyrektywy INSPIRE
oraz dalszymi wyznaczonymi terminami liczonymi od tej daty. Umo¿liwia³y ³atwe �ledzenie
postêpu prac, za� udzia³ w Sympozjum osób pe³ni¹cych kierownicze funkcje w organach
wiod¹cych, odpowiedzialnych za wdra¿anie dyrektywy INSPIRE, dawa³ mo¿liwo�æ uzy-
skania najbardziej aktualnych informacji. �Spotkania� dawa³y równie¿ szanse na zaprezento-
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wanie osi¹gniêæ ró¿nych szczebli administracji publicznej oraz przedstawicielom ró¿nych
resortów. Uczestnicy �Spotkañ�, mimo i¿ pos³ugiwali siê nieco innymi pojêciami, wyra¿ali
chêæ i gotowo�æ do nawi¹zania wspó³pracy, dzielenia siê informacjami, a s¹ to przecie¿
podstawowe warunki funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej w kraju.

Szczególnie wa¿ne by³y oferty wykorzystania informacji ju¿ zgromadzonych w pañstwo-
wym zasobie geodezyjnym i kartograficznym sk³adane przez przedstawicieli s³u¿by geode-
zyjnej i kartograficznej. Przedstawiane w referatach informacje o dostêpnych danych, wa-
runkach ich udostêpnienia i wykorzystania bardzo czêsto u�wiadamia³y s³uchaczom jak wie-
le ju¿ zosta³o zrobione w zakresie pozyskania danych. Dyskusje, komentarze i postulaty pod
adresem przedstawicieli s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej wskazywa³y na konieczno�æ
obni¿enia wysoko�ci op³at za udostêpniane dane z zasobu, tak aby nie tworzyæ finansowej
bariery dostêpu do danych. Z du¿ym zadowoleniem przyjête zosta³y postanowienia  rozdzia-
³u 5 �Wspólne korzystanie z danych przestrzennych� ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej, zgodnie z którymi objête infrastruktur¹ zbiory oraz us³ugi danych przestrzen-
nych, prowadzone przez organ administracji, podlegaj¹ nieodp³atnemu udostêpnianiu innym
organom administracji w zakresie niezbêdnym do realizacji przez nie zadañ publicznych (Usta-
wa, 2010).

Nale¿y podkre�liæ, ¿e infrastruktura informacji przestrzennej powstaje w jednorodny sposób
w skali ca³ej Unii Europejskiej. Historyczne znaczenie wprowadzenia tej zasady i podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji tego celu jest trudne do przecenienia. Zmusza ono do
zmiany �wiadomo�ci twórców, a tak¿e u¿ytkowników informacji przestrzennej. W odniesie-
niu do realizacji wa¿nych zadañ publicznych zbiory danych i us³ugi bêd¹ udostêpniane orga-
nom administracji z innych pañstw. Pierwszym zakresem stosowania tego przepisu s¹ za-
gadnienia z zakresu oddzia³ywania na �rodowisko, maj¹ce zasiêg transgraniczny. Ale tak¿e
wiele zadañ z zakresu planowania przestrzennego wymaga jednoczesnego wykorzystania
zbiorów danych obejmuj¹cych ró¿norodne dziedziny ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. W
takich przypadkach rozwi¹zywanie problemów przestrzennych wymaga dostêpu do danych
znajduj¹cych siê w ró¿nych jednostkach i prowadzonych w ró¿norodny sposób. Postêp w
tym zakresie bêdzie mo¿liwy wtedy kiedy osi¹gniêta zostanie interoperacyjno�æ zbiorów i
us³ug danych przestrzennych � rozumiana jako mo¿liwo�æ ³¹czenia zbiorów danych prze-
strzennych oraz wspó³dzia³ania us³ug danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji
manualnej, w taki sposób, aby wynik by³ spójny (Ustawa, 2010). �Krakowskie Spotkania z
INSPIRE� przyczyni³y siê do prze³amywania oporów sektorowych, tworz¹c p³aszczyznê
otwartej dyskusji, identyfikuj¹c problemy i poszukuj¹c sposobów ich rozwi¹zania.

Rodzi siê pytanie, czy dotychczasowe skutki dyrektywy INSPIRE s¹ zgodne z oczeki-
waniami sprzed sze�ciu lat, kiedy to rozpoczê³y siê �Krakowskie Spotkania�. Wydaje siê, ¿e
jest jeszcze za wcze�nie na dokonywanie ocen. Jednak¿e, bogatsi o kilkuletnie do�wiadcze-
nie, mo¿emy przeanalizowaæ wystêpuj¹ce trudno�ci. Z pokor¹ nale¿y przyznaæ, ¿e  budowa
infrastruktury informacji przestrzennej obejmuj¹cej wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Euro-
pejskiej jest procesem skomplikowanym.  Ale prace, które musz¹ byæ  wykonane na rzecz tej
infrastruktury  przynios¹  w ka¿dym z tych krajów, równie¿ w Polsce, trudne do przecenie-
nia efekty o charakterze synergicznym.
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Abstract

Authors have attempted to make short recapitulation of six all-Polish symposiums organized in the
framework of: �Krakow meetings with INSPIRE�. There  were around 150 lectures delivered during
conferences, many conclusions of panel discussions included in resolutions or sent directly to  mini-
stries and institutions responsible for implementation of the INSPIRE  directive in Poland. Subject
matter of all �Meetings �� was presented and interdisciplinary character of presentations and
discussions supporting in overcoming separation of sectors was underlined as well. The attention was
put also on � many times discussed � issues of metadata concerning geodetic and cartographic
resources. The titles of lectures delivered during all �Meetings �� so far are listed in the appendix.
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Wykaz referatów wyg³oszonych podczas sympozjów
�Krakowskie Spotkania z INSPIRE�

w latach 2005-2010

W wykazie zachowano podzia³ referatów na sesje tematyczne. Wybrane referaty zosta³y opu-
blikowane w zeszytach specjalnych Roczników Geomatyki po�wiêconych tym sympozjom.

2005

Problematyka INSPIRE

Jerzy Albin: Polityka rz¹du w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
Bogdan Ney: Geoinformacja w spo³eczeñstwie informacyjnym 1

Jerzy Ga�dzicki: Implikacje dyrektywy INSPIRE 1

Miejsce geodezji w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej

Tadeusz Chrobak: Krakowskie do�wiadczenia w zakresie systemów informacji  przestrzennej 1

Wojciech Pachelski: Problematyka normalizacji w dziedzinie informacji geograficznej 1

Adam Iwaniak: Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce 1

Zdzis³aw Kurczyñski: Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi 1

Francis Harvey: SDI Development in Poland � First Results from a National Survey 1

Modelowanie �rodowiska w kontek�cie wymagañ INSPIRE
Marek Baranowski: Mo¿liwo�ci wykorzystania BDO na potrzeby INSPIRE 1

Maria Andrzejewska: Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w
Europie 1

El¿bieta Nachlik z zespo³em: Wykorzystanie danych przestrzennych w kszta³towaniu zasobów wod-
nych 1

Maciej Maciejewski z zespo³em: Zastosowanie GIS w procesie wdra¿ania ramowej dyrektywy wod-
nej UE1

Izabela Dyras z zespo³em: Wykorzystanie GIS w klimatologii, meteorologii i hydrologii 1

Piotr Wê¿yk, Maciej Antosiewicz: GPS w zarz¹dzaniu informacj¹ o �rodowisku 1

Janusz Michalak: Dziedzinowe modele pojêciowe dotycz¹ce informacji przestrzennej na przyk³adzie
geologii1

Integracja danych przestrzennych w systemach bran¿owych

Eugeniusz Sobczyñski: Wojskowe bazy danych przestrzennych a wymogi INSPIRE
Janusz Dygaszewicz: Zintegrowany system katastralny jako element krajowej infrastruktury da-

nych przestrzennych

Integracja danych przestrzennych w systemach regionalnych
i lokalnych

Krzysztof M¹czewski: Problemy integracji organizacyjnej w Mazowieckim Systemie Informacji Prze-
strzennej 1

Andrzej Sambura, Marcin Bajorski: Integracja danych przestrzennych na przyk³adach  systemów
województw: �l¹skiego i zachodniopomorskiego 1
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Lech Nowogrodzki z zespo³em: Koncepcja portalu regionalnego
Krystian Pyka: KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych  przestrzennych o znaczeniu

regionalnym 1

S³awomir Piróg: Ma³opolski projekt infrastruktury informacji przestrzennej 1

Maria Koliñska, Tadeusz Chrobak: Zintegrowany system do zarz¹dzania Powiatowym Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym 1

1 Materia³y sympozjum, które odby³o siê w roku 2005 opublikowano w Rocznikach Geo-
matyki t. 3, z. 3.

2006 � Informacja przestrzenna w zarz¹dzaniu kryzysowym

Problematyka INSPIRE a zarz¹dzanie kryzysowe

Bogdan Ney: �ród³a i rodzaje zdarzeñ nadzwyczajnych
Jerzy Albin: Mo¿liwo�ci wykorzystania Krajowego Systemu Informacji Geograficznej  do zarz¹dza-

nia kryzysowego
Adam Linsenbarth : Aktualne informacje o projektach INSPIRE i GMES 2

Jerzy Ga�dzicki: Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarz¹dza-
nia kryzysowego 2

Zbigniew Kwiasowski: Organy samorz¹du terytorialnego w zarz¹dzaniu kryzysowym 2

Zarz¹dzanie kryzysowe

Andrzej Marciniak: Aspekty prawne zarz¹dzania kryzysowego na przyk³adzie woj. ma³opolskiego
Mariusz D¹bek: Zintegrowany system dzia³ania s³u¿b i instytucji do zarz¹dzania kryzysowego na

przyk³adzie woj. ma³opolskiego
Andrzej £abuz: Funkcjonowanie systemu ratowniczo-ga�niczego w woj. ma³opolskim 2

Bogdan Kosowski, Aleksander Kotulecki: Praktyczne aspekty wykorzystania informacji przestrzennej
w zarz¹dzaniu kryzysowym 2

Geoinformacja dla zarz¹dzania kryzysowego

Janusz Dygaszewicz: GEOPORTAL.GOV.PL jako system udostêpniania danych Pañstwowego Za-
sobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2

Piotr Przybyliñski: Wielonarodowe programy produkcji danych geoprzestrzennych do celów obron-
nych 2

Dariusz Gotlib: Wykorzystanie Bazy Danych Topograficznych w zarz¹dzaniu kryzysowym 2

Renata Graf, Robert Olszewski: Wykorzystanie bazy danych HYDRO dla potrzeb zarz¹dzania zaso-
bami wodnymi w sytuacjach kryzysowych 2

Krzysztof M¹czewski: Do�wiadczenia województwa mazowieckiego w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej dla zarz¹dzania kryzysowego

Ma³gorzata Sikorska-Maykowska: Przydatno�æ map tematycznych Pañstwowego Instytutu Geolo-
gicznego dla zarz¹dzania kryzysowego 2

Robert Szczepanek: Rola lokalnych systemów monitoringu w zarz¹dzaniu kryzysowym 2

Rados³aw Radoñ: Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi 2
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Maciej Antosiewicz, Sebastian Podlasek: Do�wiadczenia w zakresie udostêpniania danych prze-
strzennych dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego, TOPR/GOPR  2

Tadeusz Chrobak: Wykorzystanie georeferencyjnych baz danych do zarz¹dzania kryzysowego na
przyk³adzie m. Krakowa 2

Technologiczne wspomaganie zarz¹dzania kryzysowego � do�wiadczenia

Roman Kulczycki: Model systemu bezpieczeñstwa na przyk³adzie m. Warszawy
Dariusz Dymek: Wdro¿enie systemu zarz¹dzania kryzysowego w woj. wielkopolskim
Pawe³ ̄ urek: Do�wiadczenia w zakresie zarz¹dzania kryzysowego w województwie mazowieckim
Piotr Murawski: Do�wiadczenia w zakresie zarz¹dzania kryzysowego w woj. kujawsko-pomorskim
Tomasz Wójcik: Organizacja ratownictwa z wykorzystaniem rozwi¹zañ teleinformatycznych i da-

nych przestrzennych na przyk³adzie CR Gliwice

Modelowanie zagro¿eñ

El¿bieta Nachlik: Modelowanie scenariuszy zagro¿enia powodziowego
Piotr Struzik: Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagro¿eñ naturalnych 2

Beata Hejmanowska: Wp³yw jako�ci danych na modelowanie stref zagro¿enia powodziowego 2

Jerzy Zieliñski: Baza danych obiektów topograficznych dla woj. �l¹skiego i jej przydatno�æ w
modelowaniu zagro¿eñ 2

2 Materia³y sympozjum, które odby³o siê w roku 2006 opublikowano w Rocznikach Geo-
matyki t. 4, z. 1.

2007 � Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni

Dziedzictwo kulturowe i jego miejsce w informacji przestrzennej

Tomasz Merta: Rola pañstwa w zachowaniu dziedzictwa narodowego
Andrzej Tomaszewski: Rola dziedzictwa kulturowego dla wspó³czesnej cywilizacji. Przestrzeñ dzie-

dzictwa 3

Bogdan Ney: Rola geodezji i kartografii w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego
Adam Linsenbarth: INSPIRE � od inicjatywy do dyrektywy 3

Jerzy Ga�dzicki: Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje wzglêdem dziedzictwa kultu-
rowego 3

Wies³aw Potrapeluk: Inicjatywy s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej w zakresie budowy infrastruk-
tury informacyjnej pañstwa

Zarz¹dzanie dziedzictwem kulturowym

Jacek Purchla: Dziedzictwo kulturowe a rozwój
Jacek Rulewicz: Zadania i cele regionalnych o�rodków badañ i dokumentacji zabytków w Polsce
Jan Janczykowski: Zabytki Ma³opolski, zasób, problemy ochrony i konserwacji
Monika Smoleñ: Rola funduszy europejskich w zarz¹dzaniu kulturowym. Polskie do�wiadczenia
Andrzej Siwek: Problemy koordynacji dzia³añ w zakresie ewidencji dziedzictwa kulturowego Krakowa
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Magdalena Ja�kiewicz: Rola planowania przestrzennego w zarz¹dzaniu dziedzictwem kulturowym
na przyk³adzie Krakowa

Marcin Gawlicki, Krzysztof M¹czewski: Wspó³dzia³anie instytucjonalne w dokumentowaniu i pro-
mocji zabytków na Mazowszu

�rodowisko naturalne i krajobraz jako element
dziedzictwa kulturowego

Aleksander Böhm: Rola krajobrazu w budowie ³adu przestrzennego
Pawe³ Skawiñski: Parki narodowe jako element dziedzictwa kulturowego na przyk³adzie TPN
Zbigniew Myczkowski: Parki krajobrazowe i kulturowe
Agata Zachariasz: Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie 3

Adam Linsenbarth: Geoprzestrzeñ a wydarzenia biblijne 3

Stanis³aw Mularz, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski: Wspó³czesne metody rejestracji krajo-
brazu 3

Wanda Osikowska: Percepcja krajobrazu Krakowa 3

Bogus³aw Krasnowolski: Rozwój osadnictwa i jego wp³yw na krajobraz na przyk³adzie ziemi kra-
kowskiej 3

Krystyna Paw³owska: Rola spo³eczno�ci lokalnych w ochronie i kszta³towaniu krajobrazu

Inwentaryzacja zabytków architektury

Maria E. Brykowska: Dokumentacja zabytków architektury � ewidencja, studia, badania naukowe,
projekt konserwatorski 3

Roman Marcinek, Andrzej Siwek: Monitoring miejsc o szczególnym znaczeniu dla polskiego dzie-
dzictwa kulturowego

Adam Boroñ, Antoni Rzonca, Andrzej Wróbel: Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania lasero-
wego w inwentaryzacji zabytków 3

Magdalena Kaliciñska: Problematyka dokumentacji konserwatorskiej na przyk³adzie ko�cio³a Pija-
rów w Krakowie

Ireneusz P³uska: Wspó³czesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy
Zygmuntowskiej 3

Stanis³aw Bia³ousz, Krystyna Lady-Dru¿ycka, Anna Fija³kowska, Krzysztof M¹czewski: Baza da-
nych � dziedzictwo kulturowe dla województwa mazowieckiego

S³awomir Piróg: Przestrzenna baza danych obiektów zabytkowych województwa ma³opolskiego 3

Pawe³ Podmok³y: Baza danych zabytków miasta Krakowa

Trójwymiarowe modelowanie i wizualizacja obiektów dziedzictwa kulturowego

W³adys³aw Mierzwa: Technologie pozyskiwania danych
Marcin Orkisz, Zbigniew Pianowski: Trójwymiarowa wizualizacja w archeologii na przyk³adzie wir-

tualnej rekonstrukcji Krakowa przedlokacyjnego
Józef Jachimski, W³adys³aw Mierzwa, Regina Tokarczyk: Wykorzystanie wizualizacji 3D w promocji

dziedzictwa kulturowego 3

Pawe³ Ozimek: Rekonstrukcja wirtualna obiektów architektonicznych 3

Urszula Cis³o: Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennej 3

Ireneusz Jêdrychowski: Numeryczny model zespo³ów urbanistycznych w Krakowie 3
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Dokumentowanie i monitorowanie �wiatowego dziedzictwa kulturowego

Adam Boroñ: Fotogrametryczna inwentaryzacja ruin monumentalnych obiektów zabytkowych
Ma³gorzata Brzeziñska, Albina Mo�cicka, Anna Wrochna: System informacji przestrzennej o wyda-

rzeniach biblijnych jako narzêdzie dokumentowania �wiatowego dziedzictwa kulturowego 3

Konrad Eckes: Dokumentowanie obiektów �wiatowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu
wypraw naukowych studentów Wydzia³u Geodezji AGH 3

Edward Kosakowski, Pawe³ Boliñski: Do�wiadczenia Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie w doku-
mentowaniu i archiwizowaniu dzie³ sztuki 3

Maciej Borsa, Leszek Litwin: Zarz¹dzanie dziedzictwem kulturowym � zastosowanie Geoportalu dla
wdra¿ania Konwencji Karpackiej 3

Marta Wardas, Emil Zaitz, Maciej Pawlikowski: Rozpoznanie historycznych nawarstwieñ i podziem-
nej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmie�æ 3

3 Materia³y sympozjum, które odby³o siê w roku 2007 opublikowano w Rocznikach Geo-
matyki t. 5, z. 8.

2008 � Geoinformacja w kszta³towaniu przestrzeni

Implementacja INSPIRE

Jerzy Ga�dzicki: Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania 4

Jolanta Orliñska, Adam Iwaniak: Przygotowania s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej do wdro¿enia
dyrektywy INSPIRE

Andrzej Jagusiewicz: Informacja przestrzenna w Pañstwowym Monitoringu �rodowiska w �wietle
dyrektywy INSPIRE

Marek Baranowski, Dariusz Gotlib, Pawe³ Soczewski: Krajowy profil metadanych

Zmiany przestrzeni geograficznej a rozwój

Bogdan Ney: Instrumenty przekszta³ceñ przestrzennych
Kazimierz Bujakowski: Przekszta³cenia przestrzeni geograficznej a rozwój miasta na przyk³adzie

Krakowa 4

Aleksander Böhm, Zygmunt Ziobrowski: Geoinformacja jako instrument diagnozowania prognozo-
wania i monitorowania zmian przestrzeni 4

Jadwiga Brzuchowska, Tomasz Ossowicz: Wykorzystanie systemów geoinformacyjnych do po-
trzeb symulacji i optymalizacji  przekszta³ceñ zagospodarowania przestrzennego 4

Potrzeby i oczekiwania wobec systemów geoinformacyjnych

S³awomir Anusz: GIS a Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 4

Magdalena Ja�kiewicz, Ireneusz Jêdrychowski: Oczekiwania urbanistów wobec systemów geoin-
formacyjnych

Andrzej Hopfer, Marek Naglewski, Adam Polanowski: Systemy geoinformacyjne a potrzeby rynku
nieruchomo�ci
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Technologie informacyjne jako wsparcie procesu kszta³towania przestrzeni

Jadwiga Brzuchowska: Do�wiadczenia dotycz¹ce wykorzystania technik komputerowych do wspo-
magania realizacji zadañ gminy zwi¹zanych z instrumentem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego na przyk³adzie Wroc³awia 4

Jadwiga Reczek-P³udowska: Do�wiadczenia dotycz¹ce wykorzystania systemów CAD i GIS do
wspomagania procesu planowania przestrzennego na przyk³adzie Krakowa 4

Piotr Fogel: Rola GIS w równowa¿eniu rozwoju przestrzennego gmin podwarszawskich
Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka: Zastosowanie technik geowizualizacji

w procesie partycypacji spo³ecznej
Ma³gorzata Hanzl: Technologie informacyjne jako narzêdzie udzia³u spo³ecznego w kszta³towaniu

przestrzeni 4

Rola geodezji i kartografii w kszta³towaniu przestrzeni

Kazimierz Bujakowski, Maria Koliñska, Andrzej Karpierz: Geodezja a planowanie przestrzenne 4

Joanna Bac-Bronowicz, Teresa Dzikowska: Mo¿liwo�æ wykorzystania informacji z topograficznych
baz danych w gospodarce przestrzennej 4

Krzysztof M¹czewski, Aneta Staniewska, Zbigniew Strzelecki, Pawe³ Strzelecki: Do�wiadczenia z
wykorzystania regionalnych systemów geoinformacyjnych dla potrzeb gospodarki przestrzen-
nej na przyk³adzie województwa mazowieckiego

Maciej Antosiewicz, Artur Apryjas, Justyna Bachowska, Katarzyna Mikrut, S³awomir Piróg: Oferta
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla potrzeb gospodarki przestrzennej
na przyk³adzie województwa ma³opolskiego

Wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego

Zbigniew Strzelecki, Tomasz S³awiñski: Planowanie przestrzenne obszarów metropolitalnych na
przyk³adzie Warszawy

Gra¿yna Korzeniak: Planowanie przestrzenne obszarów metropolitarnych w kontek�cie tendencji
UE na przyk³adzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Wojciech Jarczewski: Informacja przestrzenna w administracji publicznej � instrumenty wspomaga-
j¹ce gospodarowanie przestrzeni¹

El¿bieta Bielecka: Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie. Pierwszy produkt serwisu
szybkiej �cie¿ki GMES 4

Wojciech Drzewiecki: Monitoring zmian pokrycia i u¿ytkowania terenu na podstawie wieloczaso-
wych obrazów teledetekcyjnych 4

Jacek Sobotka: Opracowanie i wdro¿enie metod oraz technologii zarz¹dzania informacj¹ przestrzenn¹
w procesach decyzyjnych administracji publicznej

4 Materia³y sympozjum, które odby³o siê w roku 2008 opublikowano w Rocznikach Geo-
matyki t. 6, z. 3.
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2009 � Rola INSPIRE w rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego

Stan INSPIRE w Europie i w Polsce

Jerzy Ga�dzicki: Druga faza programu prac INSPIRE: wyzwania i rezultaty w Polsce 5

Jolanta Orliñska: Implementacja INSPIRE w zakresie geodezji i kartografii
Andrzej Jagusiewicz: Implementacja INSPIRE w zakresie �rodowiska i krok dalej
Mike Bell: Zainspirowany Urz¹d w Edynburgu
Mateusz Badowski: Implementacja dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec 5

Krajowe i regionalne geoportale

Jacek Jarz¹bek: Realizacja projektu GEOPORTAL2
Krzysztof M¹czewski, Aneta Staniewska: Geoportal województwa mazowieckiego
Waldemar Gogo³ek, Aleksandra £ukasiewicz, Maciej Rossa: IKAR Geoportal Pañstwowego Insty-

tutu Geologicznego
Jan Schnerch, Zygmunt Szumski, Jacek Przepiórkiewicz: Miejski System Informacji o Terenie w

£odzi
Kajetan Wojsyk, Marcin Bajorski, Maciej Bednarski: Geoportale miejskie i turystyczne na przyk³a-

dzie Czêstochowy 5

Dariusz Dukaczewski, El¿bieta Bielecka: Studium porównawcze wybranych geoportali 5

Janusz Michalak: Wolne i otwarte oprogramowanie w infrastrukturach geoinformacyjnych

Istota i miary spo³eczeñstwa informacyjnego

Wojciech Rafa³ Wiewiórowski: Dane przestrzenne jako dane referencyjne w infrastrukturze informa-
cyjnej pañstwa. Spojrzenie na implementacjê dyrektywy INSPIRE z punktu widzenia ustawy o
informatyzacji

El¿bieta B. Kozubek, Bogdan Ney: Wska�niki spo³eczeñstwa informacyjnego 5

Gra¿yna Szpor: Prawo dostêpu do informacji publicznej jako istotny czynnik rozwoju spo³eczeñ-
stwa informacyjnego 5

El¿bieta B. Kozubek, Piotr Werner: Ocena portali internetowych wybranych gmin i powiatów

Technologie cyfrowe a spo³eczeñstwo informacyjne

Ryszard Tadeusiewicz: Technologie cyfrowe a spo³eczeñstwo informacyjne
Tadeusz Szuba: Mo¿liwo�ci wspó³czesnej grafiki komputerowej 5

Bohdan J. Naumienko: Podstawy i rozwój strategii lizboñskiej: GALILEO, INSPIRE i euroazjatyckie
inteligentne systemy transportowe

Nauczanie na odleg³o�æ

Jan Madey: Dekalog e-nauczania
Jacek Kozak, Aneta Szablowska-Midor: Po¿¹dane kompetencje absolwentów studiów geoinforma-

tycznych: do�wiadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego 5

Dariusz Jaszczuk: Do�wiadczenia gminy Mrozy w budowaniu spo³eczeñstwa informacyjnego
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Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka: Edukacja w zakresie geoinformacji w dzia³alno�ci Centrum
UNEP/GRID-Warszawa

Projekty geoinformacyjne na rzecz spo³eczeñstwa informacyjnego

Marek Baranowski: Modelowanie danych w INSPIRE a modele w wybranych rejestrach publicz-
nych

Jerzy Zieliñski: Baza danych obiektów topograficznych jako jeden z podstawowych rejestrów refe-
rencyjnych w infrastrukturze informacji przestrzennej

El¿bieta Bielecka: Projektowanie i implementacja systemów geoinformacyjnych � Wszechnica GIS 5

Rados³aw Radoñ: Dzia³ania przygotowawcze do wdra¿ania dyrektywy powodziowej na przyk³adzie
do�wiadczeñ polskich i bawarskich

Projekty geoinformacyjne Urzêdu Miasta Krakowa

Piotr Wê¿yk, Ma³gorzata Mruga³a, Robert Wañczyk, Przemys³aw Szwa³ko: Portal mapowy �Zielony
Kraków� jako element realizacji INSPIRE 5

Ireneusz Jêdrychowski: Internetowa przegl¹darka opracowañ kartograficznych
Piotr Malcharek, Andrzej Nowicki, Rados³aw Lisak: Internetowy plan miasta Krakowa � wykorzy-

stanie baz danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

5 Materia³y sympozjum, które odby³o siê w roku 2009 opublikowano w Rocznikach Geo-
matyki t. 7, z. 6.

2010 � Polska infrastruktura informacji przestrzennej
jako komponent INSPIRE

Implementacja INSPIRE � stan obecny i kolejne wyzwania

Jolanta Orliñska: Implementacja INSPIRE � stan obecny i kolejne wyzwania
Jerzy Ga�dzicki: Wyzwania wynikaj¹ce z interdyscyplinarno�ci INSPIRE 6

INSPIRE w wybranych resortach

Józef Oleñski: Zadania statystyki publicznej w rozwoju informacji przestrzennej
Micha³ Kie³sznia, Maciej Rossa: Wdra¿anie Dyrektywy INSPIRE w resorcie �rodowiska � koordy-

nacja dzia³añ, harmonizacja zasobów i standaryzacja us³ug, monitorowanie postêpów
Maciej Maciejewski, Tomasz Walczykiewicz: Identyfikacja problemów wi¹¿¹cych dyrektywy �wodn¹�

i �powodziow¹� z INSPIRE

Aspekty prawne i organizacyjne

Jacek Jarz¹bek: Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Jerzy Zieliñski: G³ówne kierunki zmian prawnych, organizacyjnych i technicznych w wybranych

projektach rozporz¹dzeñ, bêd¹cych aktami wykonawczymi do ustawy Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne
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Alicja Kulka: Kierunki zmian standardów technicznych dotycz¹cych wykonywania prac geodezyj-
nych wynikaj¹cych z nowelizacji przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Ewa Surma: Obowi¹zuj¹ce w Polsce akty prawa wspólnotowego dotycz¹ce INSPIRE 6

Aspekty metodyczne i techniczne

Marek Baranowski: Tworzenie metadanych Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II
grupy tematycznej

El¿bieta Bielecka: Okre�lenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w za-
kresie I i II grupy tematycznej 6

Adam Iwaniak: Metadane a ontologia
Krzysztof M¹czewski, Ewa Janczar: Wyniki projektu norweskiego w zakresie harmonizacji zbiorów

danych przestrzennych
Justyna Bachowska, S³awomir Piróg, £ukasz Wojnowski: Wykorzystanie us³ug sieciowych do

aktualizacji bazy danych budynków i punktów adresowych województwa ma³opolskiego 6

6 Materia³y sympozjum, które odby³o siê w roku 2010 opublikowano w Rocznikach Geo-
matyki t. 7, z. 8.


