
166

ppłk mgr inż. Sławomir MURAS1

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY INSPIRE,
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Słowa kluczowe: dane geoprzestrzenne, systemy informatyczne, Infrastruktura Informacji 
Przestrzennej, dyrektywa INSPIRE

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono dyrektywę Unii Europejskiej – INSPIRE i jej implementację w naszym 
kraju. Przedstawiono główne produkty implementacji: Infrastrukturę Informacji Przestrzennej 
(IIP) oraz Georeferencyjną Bazę Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Przedstawiono 
zakres informacyjny GBDOT opisując źródła danych ją zasilających. Na wybranych przykładach 
opisano jak GBDOT pokrywa zapotrzebowanie systemów informatycznych eksploatowanych 
w Siłach Zbrojnych RP na dane geoprzestrzenne. Opisano korzyści i zagrożenia dla obronności 
państwa, jakie powoduje wdrożenie dyrektywy INSPIRE w kraju.

Wprowadzenie

W trakcie, trwających już ponad dwadzieścia lat, moich doświadczeń z użyt-
kowaniem, projektowaniem i wdrażaniem informatycznych wojskowych systemów 
wsparcia dowodzenia i systemów reagowania kryzysowego obserwuję znaczący 
deficyt wiarygodnych, aktualnych danych geoprzestrzennych. Szczególnie dotkliwie 
odczuwany jest:
• brak źródeł szybkiego pozyskiwania wiarygodnych, autoryzowanych i aktual-

nych danych;
• brak jednoznacznego zdefiniowania „właścicieli” dziedzinowych i przestrzen-

nych tych danych, odpowiedzialnych za ich zbieranie i udostępnianie;
• niezdefiniowanie procedur pozyskiwania danych na poziomie centralnym;

1 ppłk mgr inż. Stanisław Muras jest pracownikiem Resortowego Centrum Zarządza-
nia Projektami Informatycznymi.
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• nieokreślone jednoznacznie formaty pozyskiwania i wymiany danych źródło-
wych.

Powyższe problemy zwielokrotniają się w odniesieniu do danych pozyskiwa-
nych z innych krajów Unii Europejskiej, ze względu na różnorodność rozwiązań 
prawnych, organizacyjnych i technologicznych tam występujących.

Rozwiązaniem tych problemów jest, uchwalona przez Parlament Europejski, 
dyrektywa INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), której pełna 
implementacja w krajach członkowskich UE ma uczynić dane geoprzestrzenne 
dostępnymi dla wszystkich, którzy ich potrzebują.

Praktyczną weryfikacją założeń dyrektywy jest jej wdrożenie w naszym kraju, 
gdzie implementacja osiągnęła poziom zaawansowany.

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2007  r., zwana dyrektywą INSPIRE jest realizacją jej idei wyrażonej projektem 
Komisji Europejskiej zgłoszonym w roku 2004. Idea INSPIRE polega na ustanowie-
niu infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej i zapewnie-
niu dostępu do niej wszystkim, którzy potrzebują wiedzy w niej zawartej: organom 
administracji, organizacjom publicznym i prywatnym, przedsiębiorcom i obywate-
lom, działającym w skali całej Unii Europejskiej, w skali poszczególnych państw 
członkowskich oraz w skali regionalnej i lokalnej2. Istotnym założeniem jest, że 
„INSPIRE opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennej ustanowionych 
i prowadzonych przez państwa członkowskie3”.

Dyrektywa ustala podstawowe rozwiązania prawne, zakres tematyczny, zasady 
funkcjonowania oraz program tworzenia ustanawianej przez tę dyrektywę infra-
struktury. Każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do transpozycji 
dyrektywy INSPIRE do swojego porządku prawnego (rys. 1).

2 „INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretycz-
ne i aspekty praktyczne”; Główny Urząd Geodezji i Kartografii; Warszawa 2012, rozdział 
„Implementacja Dyrektywy INSPIRE w Polsce. Ustawa o infrastrukturze informacji prze-
strzennej”, s. 87.

3 „Dyrektywa 2007/2/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej” (INSPI-
RE), Dz.Urz. UE L 108 z 2007 r., PL, art. 1, ust. 2.
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Rysunek 1. Powiązania przepisów unijnych i krajowych
w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej4

Implementacja dyrektywy INSPIRE

W Polsce zobowiązanie to zostało wypełnione przez wprowadzenie w życie 
opublikowanej 4 marca 2010 r. Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzen-
nej (IIP)5. Głównym założeniem tej Ustawy jest, że nasza IIP będzie obejmowała 
wszystkie szczeble administracji publicznej oraz będzie służyła wszystkim użytkow-
nikom informacji przestrzennej w kraju i UE. Struktura organizacyjna IIP w kraju 
(rys. 2) ma postać trójpoziomową. Na poziomie najwyższym znajduje się minister 
do spraw administracji publicznej, który koordynuje wszystkie działania związane 
z IIP przez głównego geodetę kraju. Przy ministrze działa Rada Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej, jako organ opiniodawczy i doradczy. Na środkowym 
poziomie znajdują się tzw. organy wiodące, odpowiedzialne za koordynację prac 
i zapewnienie realizacji zapisów Ustawy w zakresie przyporządkowanego im tema-
tu6. Na poziomie najniższym znajdują się organy prowadzące rejestry publiczne, 
zawierające dane przestrzenne zasilające IIP.

4 Na podstawie „INSPIRE i krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej”, Podsta-
wy teoretyczne i aspekty praktyczne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2012.

5 Ustawa z 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, Dz.U. z 2010 r. 
Nr 76, poz. 489.

6 Ustawa z 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, art. 3, pkt 7.



169

KOMISJA
EUROPEJSKA

MINISTER WŁAŚCIWY DS.
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

RADA INFRASTRUKTURY
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ORGANY JEDNOSTEK
SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO
INNE ORGANY ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ

PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU
STATYSTYCZNEGO

GŁÓWNY KONSERWATOR
PRZYRODY

GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA

GŁÓWNY GEOOLOG KRAJU

MINISTER ZDROWIA

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

MINISTER ŚRODOWISKA

Rysunek 2. Struktura organizacyjna IIP w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Gaździcki „Druga faza rozwoju prac INSPIRE: stan 
w Europie i wyzwania dla Polski”, Roczniki Geomatyki 2009.

Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej stanowią7:
• główny geodeta kraju,
• główny geolog kraju,
• generalny dyrektor ochrony środowiska,
• generalny inspektor ochrony środowiska,
• prezes krajowego zarządu gospodarki wodnej,
• prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
• szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej,
• przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza 

lub podsekretarza stanu wyznaczanych przez prezesa rady ministrów,
• czterej przedstawiciele samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
• czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych 

powołani przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

7 Ustawa z 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, art. 22.1.
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Tematy danych przestrzennych przewidzianych do stosowania w ramach 
INSPIRE podzielono na trzy zestawy, określone w załącznikach do dyrektywy. 
Każdemu z tematów przyporządkowano „opiekuna” – organ wiodący (tabela 1). 
Stąd np. numer tematu 3.4 oznacza, że jest to czwarty temat z trzeciego zestawu 
(załącznika dyrektywy8).

Tabela 1. Organy wiodące

Lp. Organ wiodący Nr
tematu Tematy danych przestrzen nych

1 minister infrastruktury

3.4 Zagospodarowanie przestrzenne

3.15 Warunki oceanograficzno-geograficzne

3.16 Obszary morskie

2 minister kultury
i dziedzictwa narodowego 1.9 Obszary chronione

3 minister rolnictwa
i rozwoju wsi 3.9 Obiekty rolnicze oraz akwakultury

4 minister środowiska

1.9 Obszary chronione

3.12 Strefy zagrożenia naturalnego

3.13 Warunki atmosferyczne

3.14 Warunki meteorologiczno-geograficzne

3.19 Roz mieszczenie gatunków

5 minister zdrowia 3.5 Zdro wie i bezpieczeństwo ludności

8 „Dyrektywa 2007/2/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPI-
RE)”, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3.
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Lp. Organ wiodący Nr
tematu Tematy danych przestrzen nych

 6 główny geodeta kraju

1.1 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych

1.2 Systemy siatek georeferencyjnych

1.3
1.4

Nazwy geograficzne
Jednostki administracyjne

1.5 Adresy

1.6 Działki ewidencyjne

1.7 Sieci transportowe

2.1 Ukształtowanie terenu

2.2 Użytkowanie ziemi

2.3 Ortoobrazy

3.2 Budynki

3.3 Gleby

3.6 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe

3.8 Obiekty produkcyjne i przemysłowe

3.11 Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone

 7 główny geolog kraju
2.4 Geologia

3.20 Zasoby energetyczne

 8 główny inspektor ochrony 
środowiska 3.7 Urządzenia do monitoringu środowiska

 9 główny konserwator 
przyrody

3.17 Regiony biogeograficzne

3.18 Siedliska i obszary jednorodne

10 prezes GUS
3.1 Jednostki statystyczne

3.10 Rozmieszczenie ludności

Źródło: opracowano na podstawie ustawy z 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji 
Przestrzennej, art. 3, ust. 7.

Od czasu uchwalenia ustawy, zostały zintensyfikowane prace legislacyjne 
i technologiczne zmierzające do budowy krajowej IIP. Głównym produktem imple-
mentacji dyrektywy INSPIRE jest projekt Georeferencyjnej Bazy Danych Obiek-
tów Topograficznych (GBDOT). Jego celem było stworzenie zasobu informacji 
przestrzennej o Polsce i jego udostępnienie (tab. 2).

cd. tabeli 1
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Tabela 2. Cele szczegółowe projektu Georeferyncejnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych

Budowa bazy danych obiektów topograficznych 
(BDOT10k), czyli spójnego pojęciowo
w skali kraju zasobu danych topograficznych
i geograficznych

BAZA DANYCH OBIEKTÓW 
TOPOGRAFICZNYCH (BDOT)

Zasilanie bazy danych obiektów topograficznych 
danymi z innych rejestrów referencyjnych ZASILANIE BDOT

Integracja i standaryzacja istniejących baz 
danych oraz rozproszonych systemów INTEGRACJA I STANDARYZACJA

Budowa Krajowego Systemu Zarządzania 
Bazą Danych Obiektów Topograficznych 
stanowiącego informatyczny system 
gromadzenia, zarządzania oraz udostępniania 
danych topograficznych

KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA 
BDOT (KSZBDOT)

Utworzenie Centrum Zapasowego danych 
topograficznych, ogólnogeograficznych oraz 
standardowych opracowań kartograficznych

CENTRUM ZAPASOWE KSZBDOT

Udostępnianie zasobów baz danych obiektów 
topograficznych i ogólnogeograficznych przez 
portal internetowy geoportal.gov.pl

UDOSTĘPNAINIE ZASOBÓW DANYCH
TOPOGRAFICZNYCH
I GEOGRAFICZNYCH

Źródło: opracowano na podstawie portal internetowy GUGiK, http://www.gugik.gov.pl/projekty/
gbdot (12/05.2016).

Głównymi elementami ar chitektury GBDOT są magazyny baz danych topo-
graficznych (główny i zapasowy) oraz Krajowy System Zarządzania Bazą Danych 
Obiektów Topograficznych (KSZBDOT), który je obsługuje (rys. 3).

Źródłem dla magazynów danych, a tym samym dla projektu GBDOT, jest 
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (PZGiK) oraz bazy publicznych 
rejestrów resortowych. Dane przez nie dostarczane są przetwarzane przez pod-
systemy kontroli i jakości KSZBDOT, a następnie wprowadzane do magazynów 
baz danych. Dane już znajdujące się w bazach są zarządzane przez uprawnionych 
użytkowników przez podsystem zarządzania danymi i wykorzystywane do produkcji 
kartograficznej (np.: map cyfrowych i papierowych). KSZBDOT realizuje także 
specjalizowane usługi, które przetwarzają dane i udostępniają wyniki przez krajowy 
portal internetowy geoportal.gov.pl.
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Rysunek 3. Architektura Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych z KSZBDOT

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Prezentacja projektu GBDOT https://www.youtube.
com/watch?v=yjBGhucDj5U (12.05.2016).

Termin magazyny danych określa zasób informatyczny Bazy Danych Obiek-
tów Topograficznych (BDOT10k), Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych 
(BDOO) oraz standardowych opracowań kartograficznych (KARTO) oraz metada-
ne (METADANE). Zasób występuje w wersji głównej i zapasowej. Najważniejszą 
bazą jest BDOT10k. BDOO stanowi uogólnienie BDOT10k i jest tworzona przez 
generalizację kartograficzną jej modelu z danych BDOT10k. BDOO jest wyko-
rzystywana wszędzie tam gdzie nie jest wymagana wysoka dokładność danych, lub 
wręcz taka dokładność jest przeszkodą w ich przetwarzaniu.
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Podstawowym zasobem informacyjnym GBDOT jest więc BDOT10k. Zasady 
jej tworzenia określa § 7 rozporządzenia9. Zgodnie z t ym przepisem źródłem danych 
dla BDOT10k są m.in. rejestry zgromadzone w Państwowym Zasobie Geodezyjnym 
i Kartograficznym (PZGiK)10, a także bazy danych publicznych rejestrów resorto-
wych spoza PZGiK (rys. 4). PZGiK stanowi własność Skarbu Państwa i składa się 
z zasobu centralnego, wojewódzkich i powiatowych, zarządzanych odpowiednio 
przez: Głównego Geodetę Kraju, marszałków województw oraz starostów. Pań-
stwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, zawierający rejestry komplementarne 
do BDOT10k, jest podstawowym materiałem do tworzenia i aktualizacji tej bazy. 
Za rejestry publiczne uważa się dane gromadzone przez podmiot publiczny11.

PRG

PRNG

EMUiA

BDOT500

ORTO

NMT
GESUT

inne rejestry
publiczne

Rejestr
zabytków

LMN

SILK

TERYTEGiB

BDOT10k

BDD

MPHP

Publiczne rejestry resortowePaństwowy Zasób Geodezyjny
i Kartograficzny

Rysunek 4. Schemat zasilania bazy danych obiektów topograficznych w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

 9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 
2011  r. w sprawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz Bazy Danych Obiektów 
Ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych; Dz.U. nr 279 
z 2011 r., poz. 1642.

10 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, Warszawa 17 maja 1989 r., tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, art. 4 ust. 1a pkt 2-6 i 11 oraz art. 4 ust. 1b.

11 Definicja podmiotu publicznego na podstawie Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. nr 64 poz. 565, z 2005 r., art. 3 ust. 5.
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Oznaczenia skrótów zawartych na rysunku:
• Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) pełni rolę katastru nieruchomości.
 Stanowi jednolity w skali całego kraju zasób informacji o gruntach, obrębach 

ewidencyjnych, działkach, budynkach i lokalach (w postaci geometrii prze-
strzennej oraz atrybutach) oraz ich właścicielach. Ewidencja danych jest pro-
wadzona przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

• Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych 
Kraju (PRG) zawiera aktualny podział administracyjny kraju. Zawiera geo-
metrię (np.: współrzędne punktów granic) oraz atrybuty (np.: nazwy, kody) 
jednostek administracyjnych wszystkich szczebli podziału kraju (kraj, woje-
wództwa, powiaty, gminy). Rejestr prowadzony jest przez głównego geodetę 
kraju i udostępniany przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej (CODGiK).

• Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy i atrybuty 
miejscowości i obiektów fizjograficznych występujących i używanych na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej (np.: nazwa obiektu, identyfikator jednostki admi-
nistracyjnej, na której jest położony obiekt, współrzędne obiektu, unikalny 
identyfikator). Rejestr jest prowadzony przez CODGiK.

• Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA) zawiera informacje o adre-
sach i związanych z nimi danymi o ulicach i miejscowościach. W obszarze 
danych zbieżnych rejestr korzysta z odpowiadających im danych rejestru 
TERYT (opis niżej), PRNG, PRG i EGiB. Rejestr jest prowadzony przez 
urzędy miast i gmin.

• Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości 1:500 do 1:5000 
(BDOT500) jest numerycznym odpowiednikiem mapy zasadniczej. Baza jest 
prowadzona tylko na obszarach miast oraz zwartych zabudowanych lub prze-
znaczonych pod zabudowę terenów wiejskich. BDOT500 jest źródłem najdo-
kładniejszych danych o terenie, którego dotyczy.

• Ortofotomapy (ORTO) stanowią zbiór kartograficznie, ortogonalnie zorien-
towanych obrazów rastrowych pozyskanych ze zdjęć lotniczych i satelitarnych. 
Na ich podstawie pozyskuje się i weryfikuje geometrię obiektów BDOT10k, 
dokonuje się ich wstępnej interpretacji i klasyfikacji.

• Numeryczny Model Terenu (NMT) jest cyfrową reprezentacją powierzchni 
Ziemi w postaci zbioru punktów tej powierzchni oraz algorytmów do aprok-
symacji położenia i kształtu tej powierzchni. NMT wykorzystywany jest jako 
źródło danych geometrycznych pozwalające na generowanie trójwymiaro-
wego modelu terenu. Dane do NMT zostały pozyskane w ramach realizacji 
Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
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(ISOK). Wykorzystując najnowocześniejszą obecnie technologię pozyskiwania 
danych wysokościowych – skaningu laserowego (Light Detection And Ranging – 
LiDAR) – dla powierzchni prawie całego kraju uzyskano bazę o bardzo dużej 
gęstości danych.

• Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) to, wg. prawa geo-
dezyjnego i kartograficznego12 – wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne 
i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urzą-
dzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przej-
ścia, parkingi, zbiorniki itp.

• Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) prowa-
dzony jest przez Główny Urząd Statystyczny. Rejestr zapewnia jednoznaczną 
identyfikację jednostek terytorialnych na różnych poziomach szczegółowości 
(województwo, powiat, gmina, miasto, miejscowość, rejon statystyczny, obwód 
spisowy, ulica itd.), umożliwiając tym samym integrację danych pomiędzy róż-
nymi systemami. W tym celu w rejestrze gromadzone są informacje o identyfi-
katorach i nazwach jednostek podziału terytorialnego (województw, powiatów, 
gmin), identyfikatorach i nazwach miejscowości oraz o nazwach i symbolach 
ulic. Dane rejestru wykorzystywane są m.in. w EMUiA, PRG, PRNG.

• Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) jest wykonywana przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej. MPHP stanowi podstawowe źródło danych przestrzennych opisują-
cych wody powierzchniowe Polski. W opracowaniu BDOT10k wykorzystywane 
są m.in. następujące warstwy informacyjne:
– rzeki, potoki, strugi, kanały, rowy (z określeniem ich charakteru, typu, rodza-

ju, szerokości, długości i przebiegu, identyfikatorów hydrograficznych);
– jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy (obwód, powierzchnia, typ, identyfi-

katory hydrograficzne);
– podział na obszary hydrograficzne, dorzecza i zlewnie;
– węzły na działach wodnych (np. brama wodna);
– węzły na ciekach (np. źródłowy, ujściowy, wpływ i wypływ ze zbiornika).

• Bazy Danych Drogowych (BDD) są prowadzone na poszczególnych szczeblach 
administracyjnych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (dla 
dróg krajowych), i zarządy odpowiednio: wojewódzkie, powiatowe i gminne 
(dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych). W granicach miast na 
prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad 
12 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, Warszawa 17 maja 1989 r., tekst jednolity 

Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287.
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i dróg ekspresowych, są prezydenci miast. W ramach opracowania BDOT10k 
od zarządców dróg i mostów pozyskuje się dane opisowe oraz lokalizacyjne 
dotyczące kategorii zarządzania, klasy drogi, numeru drogi, typu węzła dro-
gowego, rodzaju MOP.

• System Informacji o Liniach Kolejowych (SILK) jest utrzymywany przez 
Polskie Koleje Państwowe. SILK jest wykorzystywany w zakresie numeracji 
węzłów i linii kolejowych, stacji kolejowych i ich nazw.

• Leśna Mapa Numeryczna (LMN) jest prowadzona przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe. Z zakresu informacyjnego LMN 
w BDOT10k wykorzystywane są: wydzielenia (obszary zadrzewień) i ich opisy 
taksacyjne; lokalizacje siedzib leśnictw i nadleśnictw; drogi, ścieżki i cieki (np. 
rowy melioracyjne) na terenach w zarządzie LP.

• Krajowy System Obszarów Chronionych (KSOCH) udostępnia Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. KSOCH „dostarcza” informacji o parkach naro-
dowych; rezerwatach przyrody; parkach krajobrazowych i obszarach chronionych.

• Rejestr Zabytków zarządzany jest przez Narodowy Instytutu Dziedzictwa. 
W rejestrze zapisywane są informacje o zabytkach nieruchomych: o rodzaju 
danego zabytku, jego przynależności administracyjnej, numerze rejestrowym, 
dacie wpisu do rejestru zabytków, adresie obiektu.

Należy stwierdzić, że zakres informacyjny opisanych rejestrów jest często różny 
od wymaganego przez BDOT10k lub też go przekracza. W założeniu – wymiana 
danych, nazywana transpozycją, dokonuje ich uproszczenia w zakresie nieistotnym.

Zastosowanie produktów implementacji w wojsku

Ze względu na zaawansowany stan implementacji dyrektywy INSPIRE w Pol-
sce, wyrażający się w opracowanych i przyjętych aktach prawnych oraz zaprojek-
towanych, wykonanych i wdrożonych przedsięwzięciach oraz projektach infor-
matycznych, możliwość wykorzystania efektów tej implementacji w zadaniach 
geoinformatycznych realizowanych w Siłach Zbrojnych RP stała się realna i jak 
najbardziej pożądana.

Istniejące problemy w wykorzystaniu danych BDOT10k w aktualizacji wojsko-
wych map wektorowych13 będą traciły na znaczeniu wobec ich jakości, dokładności 

13 Problemy zostały opisane w opracowaniu „Rola Bazy Danych Obiektów Topogra-
ficznych w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce”, rozdział 4.9. „Wyko-
rzystanie bazy danych obiektów topograficznych w resorcie obrony narodowej”.
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oraz konieczności zapewnienia interoperacyjności z danymi innych krajów UE. 
Problem zapewnienia w tych mapach treści w zakresie określonym granicą arkusza 
Międzynarodowej Mapy Świata na granicach Polski z krajami UE, będzie mógł 
być rozwiązany w oparciu o funkcje harmonizacji danych. Funkcje te realizować 
będą migrację danych między rozbieżnymi strukturalnie bazami danych krajowych 
IIP. Drugi zgłoszony problem różnic w typie, kodowaniu i liczbie atrybutów należy 
również rozwiązać na zasadzie harmonizacji danych, jaką przyjęto dla produktów 
dyrektywy INSPIRE.

Informacja geoprzestrzenna wspierająca procesy oceny terenu jest bardzo 
istotna dla Sił Zbrojnych RP (SZ RP) na różnych etapach ich działalności: zarów-
no w działaniach reagowania kryzysowego jak i działalności szkoleniowo-bojowej. 
Wsparcie informatyczne w zakresie funkcji GIS (Geographic Information System) 
w SZ RP jest realizowane przez specjalizowane oprogramowanie pracujące auto-
nomicznie oraz jako podsystemy zobrazowania geoprzestrzennego w systemach 
C2 (Command and Control).

W tabelach 3 i 4 przedstawione zostały przykłady pokrycia zapotrzebowania na 
dane geoprzestrzenne, w wybranych systemach informatycznych wykorzystywanych 
w siłach zbrojnych, przez produkty implementacji INSPIRE. W ostatnich kolum-
nach tych tabel Nr tematu dotyczy numeracji danych przestrzennych przewidzia-
nych do stosowania w ramach INSPIRE (patrz tabela 1) a Źródła danych oznacza 
nazwę produktu dyrektywy INSPIRE, lub źródło jego zasilania wyszczególnione 
na rysunku 4.

Tabela 3. Możliwości oceny terenu w oparciu o produkty INSPIR 

Analiza terenu14

Kategoria
informacji

Elementy 
informacji Dane (atrybuty), o szczególnym znaczeniu

Nr tematu
-----

Źródła danych

Rzeźba terenu • Warstwice, zbocza (spadki),
• szczyty, przekroje, skarpy,
• depresje,
• groble, kamieniołomy i kopalnie
 odkrywkowe,
• tarasy uprawowe.

2.1
2.3
2.4
NMT,
BDOT10k

14 Opracowanie własne na podstawie dokumentu STANAG 3992 – poz. [7] bibliografii 
oraz opracowań [2], [4], [5] i [8] wyszczególnionych w bibliografii.
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Analiza terenu

Kategoria 
informacji

Elementy 
informacji Dane (atrybuty), o szczególnym znaczeniu

Nr tematu
-----

Źródła danych

Roślinność Lasy • Obszary występowania,
• typy lasów (liściaste, iglaste, mieszane),
• wysokość, rozmiary pni, rozmiary koron
 drzew.

2.2
LMN

Rolnictwo • Pola upraw suc  hych,
• pola upraw wodnych.

2.2
3.9
BDOT10k

Naturalna • Zarośla, krzaki,
• wrzosowiska, obszary trawiaste,
• moczary, bagna.

2.2
BDOT10k

Hydrografia Obiekty liniowe 
(strumień, 
potok, rzeka, 
rów, kanał)

• Szerokość przejścia,
• nachylenie i wysokość brzegów,
• głębokość,
• prędkość wody,
• materiał dna,
• sezonowość stanów wód.

1.8
MPHP

Obiekty 
powierzchniowe

• Stawy, jeziora,
• tereny zalewane w czasie przypływów,
• żwirownie (zalane),
• obszary powodziowe, z możliwością
 zalania.

1.8
MPHP

Obiekty 
punktowe

• Zapory, tamy, groble, wały
 przeciwpowodziowe, śluzy, jazy, ujęcia,
 wodospady.

1.8
MPHP

Sieć 
transportowa

Drogi • Dostępne przy każdej pogodzie
 – dwupasmowe, utwardzone,
 nieutwardzone,
• dostępne przy dobrej pogodzie
 – nieutwardzone,
• szerokość, ograniczenia (w metrach),
• strome podjazdy, ostre zakręty,
• promy samochodowe,
• brody na trasie,
• w budowie.

1.7
BDD

cd. tabeli 3
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Analiza terenu

Kategoria 
informacji

Elementy 
informacji Dane (atrybuty), o szczególnym znaczeniu

Nr tematu
-----

Źródła danych

Sieć 
transportowa

Promy • Liczba ramp,
• materiał konstrukcyjny,
• szerokość rzeki,
• dopuszczalne obciążenie,
• spadki (nachylenie brzegu).

1.7
BDOT10k

Koleje • Ilość torów, szerokość torów,
• zelektryfikowanie,
• tramwaje i kolej przemysłowa,
• tory mijankowe, bocznice, stacje,
• promy kolejowe.

1.7
SILK

Wodne szlaki 
śródlądowe

• Szerokość, głębokość,
• prędkość wody,
• śluzy, przeszkody nadwodne,
• plaże.

1.7
1.8
MPHP

Mosty, 
akwedukty

• Prześwit górny, prześwit podmostowy,
• materiał konstrukcyjny,
• dopuszczalne obciążenie (MLC),
• szerokość, długość,
• numer mostu i współrzędne,
• liczba przęseł,
• rozmiary i prześwit między podparciami.

1.7
BDD

Tunele • Wysokość, długość, szerokość,
• możliwość objazdu w obrębie 2 km,
• kształt wejścia,
• forma (łuk, prostokąt).

1.7
BDD
GESUT

Lotniska • Powierzchnia startowa
• długość, szerokość, orientacja,
• wysokość n.p.m.,
• współrzędne płyty lotniska,
• drogi do kołowania, nośność,
• zaplecze parkingowe,
• dostęp do lotniska.

1.7
BDOT10k

Porty • Lokalizacja,
• wielkość,
• rodzaj,
•zaplecze magazynowe, odprawy celnej,
 kontenerowe.

3.16
BDOT10k

cd. tabeli 3
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Analiza terenu

Kategoria 
informacji

Elementy 
informacji Dane (atrybuty), o szczególnym znaczeniu

Nr tematu
-----

Źródła danych

Grunty • Rodzaj gruntu,
• grubość warstwy gruntu,
• właściwości wilgotnościowe
• nierówności powierzchni,
• pole kamieniste,
• odkrywki pokładów skalnych,
• pola lawowe.

3.3
3.9
EGiB

Obszary 
zurbanizowane

• Powierzchnia,
• lokalizacja (współrzędne),
• rodzaj (zamieszkałe, przemysłowe,
 handlowe, szpitale, węzły komunikacyjne).

3.2
3.5
3.10
BDOT10k

Obiekty 
specjalne

Woda • Tabela wód gruntowych,
• lokalizacja, wydajność, jakość studni,
• zbiorniki wodne,
• rurociągi o znaczeniu wojskowym,
• stacje pomp,
• zbiorniki retencyjne.

1.8
MPHP

Nadziemne 
linie wysokiego 
napięcia
i elektrownie

• Przebieg (współrzędne),
• kierunek linii,
• liczba, wysokość,
• napięcie przesyłowe, moc elektrowni.

3.11
GESUT

Przeszkody 
antropogeniczne 
(sztuczne)

• Mury, płoty, ogrodzenia z żywopłotów,
• nasypy drogowe,
• wieże, kominy i inne przeszkody pionowe
 powyżej 40 m.

2.1
NMT
BDOT10k

Plaże • Nachylenie, długość, szerokość,
• potoczna nazwa plaży,
• określenie użytkowej części plaży,
• szerokość i nachylenie w czasie wysokiego
 i niskiego przypływu,
• przejezdność,
• warunki wyjścia (z plaży),
• zapory znajdujące się na nadbrzeżu
 i nabrzeżu,
• warunki na morzu (zasięg pływów,
 warunki fali przybojowej, prądy).

3.15
3.16
NMT
BDOT10k

cd. tabeli 3
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Analiza terenu

Kategoria 
informacji

Elementy 
informacji Dane (atrybuty), o szczególnym znaczeniu

Nr tematu
-----

Źródła danych

Obiekty 
specjalne

Rurociągi • Przeznaczenie,
• konstrukcja (naziemny/podziemny,
 sposoby połączeń, użyty materiał).

3.11
BDOT10k

Paliwa płynne • Magazynowanie luzem,
• system rurociągów.

3.11
BDOT10k

Dostępne środki 
(zasoby) lokalne

• Materiały budowlane,
• żwir, piasek,
• urządzenia załadowcze.

3.20
BDOT10k

Obiekty 
podziemne

• Jaskinie,
• naturalne schrony podziemne,
• sztuczne schrony podziemne,
• sztolnie, chodniki, tunele,
• podziemne kamieniołomy,
• kopalnie.

2.4
3.20
BDOT10k

Tabela 4. Możliwości zaspokajania potrzeb sił zbrojnych produktami INSPIRE

Systemy wykorzystujące danych geoprzestrzenne

Kategoria 
informacji Wymagania

Nr tematu
-----

Źródła danych

Systemy wsparcia dowodzenia i reagowania kryzysowego

Nazwy
geograficzne

• Lokalizacja miejscowości, obiektów geograficznych
 i topograficznych.
• Zadawanie punktu na mapie na podstawie współrzędnych
 miejscowości.
• Definiowanie obszaru zainteresowania na podstawie
 identyfikatora jednostki administracyjnej.

1.4
3.1
PRNG

Rzeźba terenu • Wyznaczanie widoczności wzrokowej.
• Wyznaczanie widoczności radiowej.
• Wyznaczanie rzeźby terenu.
• Wyznaczanie mapy hipsometrycznej.
• Wyznaczanie mapy wysokości.
• Wyznaczanie strefy zalewowej.
• Wyznaczanie profilu terenu.

2.1
2.2
NMT
MPHP
BDOT10k

cd. tabeli 3
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Kategoria 
informacji Wymagania

Nr tematu
-----

Źródła danych

• Pozyskiwanie wysokości dla punktu o zadanych
 współrzędnych.
• Wyznaczenie linii obserwacji (ang. Line Of Sight – LOS)
 optycznej, elektronicznej.
• Ocena wpływu roślinności oraz rzeźby terenu na LOS.
• Ocena możliwości rażenia broni do prowadzenia ognia
 bezpośredniego.
• Określanie możliwości nawiązywania łączności.
• Wykrywanie i zbierania danych o celach.
• Wykorzystanie rzeźby terenu i roślinności jako tła
 maskowania lotniczego.

Treść map • Tworzenie sytuacji operacyjno-taktycznej.
• Orientowanie topograficzne (określanie punktów
 charakterystycznych terenu) na bazie:
 – rastrowych map topograficznych,
 – ortofotomap,
 – map wektorowych,
 – granic podziału administracyjnego.

2.3
3.16
NMT
ORTO
PRG
PRNG
LMN
BDOT10k

Teleinformatyczny System Monitorowania Przemieszczenia Wojsk

Sieć 
transportowa

• Wyznaczanie tras przejazdu z uwzględnieniem parametrów
 obiektów inżynierskich w linii dróg (skrajnia pionowa,
 pozioma, MLC, klasa drogi, ilość jezdni)

1.7
BDD
GESUT
BDOT10k

Wysokie 
obiekty

• Określanie wysokich obiektów (wieże kościelne, elektrownie
 wiatrowe, wysokie pojedyncze budynki) użytecznych
 z punktu widzenia nadawania radiowego.

NMT
BDOT10k

System Sprawozdawczości i Monitoringu Minerskich Patroli Rozminowania

Podział 
administracyjny

• Wyznaczanie miejsca położenia na podstawie danych
 teleadresowych (wyznaczenie lokalizacji zgłoszenia).
• Wyznaczenie adresu na podstawie współrzędnych punktu.
• Określanie obszaru odpowiedzialności/działania według
 przynależności administracyjnej.
• Przydział rejonu odpowiedzialności/przydział pilota
 (konwoju) wg. podziału administracyjnego.
• Określanie przynależności administracyjnej na podstawie
 współrzędnych.

1.3
1.4
1.5
EMUiA
PRG
PRNG

cd. tabeli 4
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Kategoria 
informacji Wymagania

Nr tematu
-----

Źródła danych

System Analizy i Rozpoznania Skażeń

Ludność Obszary zaludnione podlegające ewakuacji. 1.4
1.5
3.10
EUiA
BDOT10k

Obiekty 
przemysłowe

Obiekty działalności przemysłowej i innych źródeł 
zanieczyszczeń zagrażające ludności w przypadku zniszczenia 
lub awarii.

3.5
3.8
3.10
BDOT10k

Szczególną rolę w ocenie wpływu terenu na prowadzenie działań zbrojnych 
ma Numeryczny Model Terenu (NMT). Jego dane wykorzystywane są m.in. do:
• wyznaczania stref widoczności wzrokowej i radarowej;
• analiz widoczności radiowej w celu wyznaczenia optymalnego położenia środ-

ków łączności;
• planowania łączności radioliniowej;
• określania skuteczności rażenia środków ogniowych;
• określania rozmieszczenia stanowisk ogniowych, punktów obserwacyjnych, 

stanowisk dowodzenia, zapór przeciwpancernych i innych środków bojowych 
i technicznych;

• wyznaczania terenowych osłon dla żołnierzy i sprzętu bojowego przed bronią 
klasyczną i masowego rażenia;

• wyznaczania przekraczalności terenu po drogach i na przełaj;
• planowania tras przelotu statków powietrznych;
• nawigacji lotniczej, w szczególności prowadzonej na małych wysokościach;
• sterowania w czasie rzeczywistym platformami bezzałogowymi, w tym poci-

skami manewrującymi;
• zasilania symulatorów, np.: pola walki, lotniczych.

Istotną rolę odgrywa NMT dla obszarów o dużej gęstości zbiorników i cieków 
wodnych, zwłaszcza na obszarach górzystych i pagórkowatych. W powiązaniu z bazą 
danych obiektów topograficznych umożliwia określenie:
• ryzyka powodziowego i zagrożenia dla ludności;

cd. tabeli 4
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• ryzyka zagrożenia obiektów o szczególnym znaczeniu gospodarczym i obron-
nym;

• obiektów zagrażających środowisku w przypadku podtopienia: obiektów 
działalności przemysłowej i innych źródeł zanieczyszczeń, które w przypadku 
podtopienia lub zalania mogą stanowić źródło zagrożenia dla człowieka i śro-
dowiska.

Dla terenu naszego kraju do wykorzystania są tutaj narzędzia Informatycznego 
Systemu Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (z hydroporta-
lem mapy.isok.gov.pl), zrealizowanego w ramach implementacji dyrektywy INSPI-
RE. W oparciu o zgromadzone w ramach projektu wysokorozdzielcze dane NMT 
pozyskane techniką skaningu laserowego (LiDAR) umożliwia on przygotowanie 
map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów zarządzania 
ryzykiem (tab. 5).

Zaprezentowane w tabeli 5 rozmiary oczka siatkowego modelu danych wyso-
kościowych są co najmniej 60-krotnie dokładniejsze od danych dotychczas uży-
wanych, dostępnych np. w produkcie DTED2. Dzięki temu możliwe jest już np. 
odwzorowanie kształtu wałów przeciwpowodziowych i realistyczne analizy rozcho-
dzenia się fal zalewowych.

Tabela 5. Porównanie danych NMT z DTED15 i ISOK16

Rozmiar
wg … Strefa

Rozmiar strefy 
wzdłuż

szerokości 
geograficznej

DTED0
[m]

DTED1
[m]

DTED2
[m]

ISOK
[m]

Standard
I

Standard
II

…szerokości Wszystkie  900  90 30 0,5 0,25

…długości
I  00 –  500  900  90 30 0,5 0,25

II 500 – 700 1800 180 60 0,5 0,25

15 “U.S. Military Specification Digital Terrain Elevation Data (DTED) MIL-PRF-
89020B, PERFORMANCE SPECIFICATION DIGITAL TERRAIN ELEVATION DATA 
(DTED)”, 2000, s. 8.

16 „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Pod-
ręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. GUGiK”, 2014, roz-
dział 2.2.3, s. 30.
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Korzyści z implementacji dyrektywy INSPIRE

Najważniejszą wartością wynikającą z implementacji dyrektywy INSPIRE są 
dane geoprzestrzenne, system zarządzania tymi danymi i rozwiązania legislacyjne 
zapewniające podstawę prawną ich funkcjonowania.

Zakres tematyczny informacji geoprzestrzennej określony w dyrektywie został 
podzielony między organy wiodące, które prawnie zostały zobowiązane do ich 
dostarczania. Dane są gromadzone tylko raz – przez organy wiodące, przez co 
wyeliminowano gromadzenie tych samych danych przez różne organy administracji 
i zapewniono, że dane są jednoznaczne. Zdefiniowano zasady harmonizacji między 
źródłami danych (PZGiK i rejestrami publicznymi) a bazą danych obiektów topo-
graficznych (BDOT10k). Dane, pochodzące dotychczas z różnych źródeł, zostały 
scentralizowane i geoprzestrzennie scalone. Wyeliminowano dotychczasowy, arku-
szowy podział danych ograniczający publikację zakresów tematycznych o tej samej 
aktualności danych. Dane są poddawane centralnej weryfikacji, przez co uzyskano 
wysoki poziom wiarygodności danych, autoryzowanych przez organ wiodący. Przez 
implementację Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych i jej transpozycję 
z / do BDOT10k, dane zebrane na jednym poziomie szczegółowości są udostępnia-
nie na wielu poziomach: uszczegółowione dla dokładnych badań i zgeneralizowane 
dla ogólnych celów strategicznych.

Ujednolicone dane są udostępniane użytkownikom w sposób ustandaryzowa-
ny: poprzez jednolite interfejsy programowe i formaty plików, dzięki czemu zwięk-
sza się zakres ich wykorzystywania w systemach informatycznych. Zwiększyła się 
szybkość dostarczania danych dla użytkownika końcowego: od zebrania danych do 
ich publikacji w systemach informatycznych. Informacje geoprzestrzenne, dzięki ich 
upublicznieniu przez geoportal w sieci Internet, są powszechnie i łatwo dostępne.

Zwiększyła się możliwość wymiany danych z elementami infrastruktury infor-
macji przestrzennej innych krajów UE.

Założenie o powszechnej dostępności danych geoprzestrzenych, pozyska-
nych w ramach INSPIRE rodzi przypuszczenia, że mogą być one wykorzystane 
na szkodę obronności państwa. Powyższe analizy dotyczące wykorzystania danych 
GBDOT do zasilania systemów wsparcia dowodzenia i reagowania kryzysowego 
mogą w równym stopniu posłużyć do tych samych celów stronie przeciwnej. Szcze-
gólnie newralgiczne może być tu wykorzystanie danych NMT, które są danymi 
o bardzo wysokiej rozdzielczości i mogą posłużyć do wiernego odzwierciedlenia 
rzeźby terenu naszego kraju.
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Podsumowanie

Dzięki intensywnemu rozwojowi technologii informatycznych, w bardzo 
szybkim tempie zbliżamy się do chwili, gdy planowanie działań w terenie będzie 
realizowane wyłącznie w świecie wirtualnym a wyniki tego planowania będą miały 
jednoznaczne, wiarygodne odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Aby osiągnąć 
taką funkcjonalność dane o terenie muszą być odpowiednio szczegółowe, wiary-
godne (aktualne), a ich przetwarzanie i dostarczenie do użytkownika końcowego 
zrealizowane w wymaganym czasie.

Tak ambitne cele stają się coraz bardziej realne ze względu na rozwój techno-
logii pozyskiwania da nych (np. LiDAR), ich przekazywania (sieci teleinformatyczne 
– w szczególności szerokopasm owy i bezprzewodowy Internet), gromadzenia (cen-
tralne i rozproszone bazy danych o dużych, terabajtowych pojemnościach), przetwa-
rzania (zwiększanie wydajności super komputerów, a także komputerów osobistych 
i mobilnych) oraz prezentacji (wielkoforma towe rzutniki wysokiej rozdzielczości). 
Dzięki implementacji dyrektywy INSPIRE, w kraju pokonywane są – równie  istotne 
co ograniczenia technologiczne – uwarunkowania prawne i organizacyjne związane 
z procesami zbierania danych, ich przetwarzania i udostępniania.

Rola produktów INSPIRE będzie coraz większa ze względu na środki finan-
  sowe zainwestowane w uporządkowanie danych i ich zbieranie oraz na możliwości 
transpozycji danych z innymi krajami UE. Procesy te będą postępować, często 
niezależnie od rozwoju systemów informatycznych. Istotnym jest więc aby ich 
równoległy rozwój postępował tak, aby zostały one ukierunkowane na zasilanie 
zdefiniowanymi w dyrektywie INSPIRE typami danych geoprzestrzennych. Na 
podstawie aktualnego stanu implementacji dyrektywy INSPIRE, w naszym kraju 
można już teraz stwierdzić, że znac zący sposób usprawni ona pozyskiwanie wiary-
godnych danych dla systemów GIS używanych w Siłach Zbrojnych RP, a przez to 
zwiększy ich użyteczność.
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SUMMARY

This paper presents the European Union directive – INSPIRE and its implementation in Poland. 
It includes description of the main products of implementation: Infrastructure for Spatial 
Infor  mation (INSPIRE) and Georeference Database of Topographic Objects (GBDOT). It 
shows the scope of GBDOT, its data sources specification and selected examples that cover 
the needs for geospatial data in systems  used in Polish Armed Forces. The paper also describes 
the benefits and risks for the national defence, which may result from implementation of the 
INSPIRE Directive in Poland.


