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Pryncypia produkcji danych

1. Dane są tworzone w oparciu o realne potrzeby interesariuszy;

2. Dane charakteryzują się wymaganą jakością;

3. Dane charakteryzują się wymaganą aktualnością;

4. Dane charakteryzują się wysoką standaryzacją i spójnością 
gwarantując interoperacyjność;

5. Dane mają właścicieli;



P1 Dane są tworzone w oparciu o realne 
potrzeby interesariuszy
KONSEKWENCJE

1. rozwój baz danych prowadzony jest w oparciu o metodykę obszaru badan i 
rozwoju gwarantującą wdrażanie produkcyjne tylko rozwiązań uzasadnionych 
ekonomicznie

2. dla każdej bazy danych przestrzennych istnieje lista interesariuszy, o których 
wymagania opiera się prowadzenie i rozwój baz danych

3. każda baza danych przestrzennych prowadzona jest w sposób uzasadniony 
ekonomicznie mierzalnymi wskaźnikami uwzględniającymi koszty produkcji oraz 
korzyści z jej wykorzystania

4. wymagania zarządzane są w sposób metodyczny gwarantujący zachowanie 
ciągłości uzasadnienia biznesowego odnośnie prowadzenia baz danych



Metodyka badań i rozwoju

Pozyskanie danych

Modelowanie i przetwarzanie

Kategorie

Aktualizacja i integracja

Wykorzystanie

Modele biznesowe i operacyjne

Transfer wiedzy



FOTO - Monitor wdrożenie



P2 Dane charakteryzują się wymaganą 
jakością
KONSEKWENCJE

1. każda baza danych posiada model jakości opracowany w oparciu o 
wymagania interesariuszy i międzynarodowe standardy;

2. każda baza danych posiada mechanizmy monitorowania stosowania 
i osiągania jakości na poziomie merytorycznym i zarządczym; 

3. każda baza danych posiada mechanizmy komunikacji jakości baz 
danych dla interesariuszy;



Model jakości GESUT



P3 Dane charakteryzują się wymaganą 
aktualnością
KONSEKWENCJE

1. każda baza danych posiada referencyjny wskaźnik aktualności;

2. istnieją mechanizmy monitorowania osiąganych wskaźników 
aktualności w tym monitorowanie efektywności czasowej procesów 
produkcji, kontroli jakości i udostępniania;

3. każda baza danych posiada procedury komunikacji aktualności baz 
danych dla interesariuszy; 

4. każda baza danych posiada model finansowy;

5. każda baza danych posiada model aktualizacji;



Referencyjny wskaźnik aktualności - ortofotomapa

ankiety 11-12.2016

1267 instytucji i firm prywatnych

92% oczekuje GSD 5-25 cm (72%  5-10cm)

oczekiwana aktualizacja co 1 rok w obszarach zurbanizowanych (2 lata poza)



P4 Dane charakteryzują się wysoką 
standaryzacją gwarantującą interoperacyjność
KONSEKWENCJE

1. bazy danych produkowane są w oparciu o otwarte i powszechne 
stosowane formaty.

2. bazy danych posiadają spójne między sobą schematy aplikacyjne.

3. istnieje metamodel gwarantujący spójność baz danych 
przestrzennych IIP.



Stosowane standardy

1. Krajowe ramy interoperacyjności

2. OGC / ISO / INSPIRE

OGC City Geography Markup Language (CityGML) En-coding Standard

INSPIRE (INSPIRE Data Specification on Buildings - D2.8.III.2)



P5 Dane mają właścicieli

KONSEKWENCJE

1. bazy danych, procesy i produkty (modele jakości i aktualności...) 
mają właścicieli;

2. właściciele posiadają jednoznacznie określoną odpowiedzialność;



Proces produkcji baz danych

zamówienia

koordynacja

kontrola jakości

zasilenie bd

przetworzenie 
bd do 

publikacji

publikacja bd

badanie 
wykorzystania i 

potrzeb

planowanie

GI 1

GI 2

GI 3

GI 3

IZ 1

GI 1

GI 1



Bazy danych pzgik

Ewidencja Gruntów i Budynków

Baza danych osnów podstawowych, magnetycznych i grawimetrycznych

GESUT – Geodezyjna sieć uzbrojenia terenu

Państwowy Rejestr Granic

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych

Ewidencja miast ulic i adresów

Rejestr cen i wartości nieruchomości

BD zdjęć lotniczych, satelitarnych, ortofotomapy i numerycznego model terenu (dane wysokościowe)

Osnowy szczegółowe

BD Obiektów Ogólnogeograficznych 250k+ - BDOO 

BD Obiektów Topograficznych – BDOT10k

Poziom centralny

Powiat

Województwo

Zintegrowana BD Obiektów Topograficznych 10k – ZBDOT10k

Gmina

Centralne repozytorium Ewidencji Gruntów i Budynków

Krajowy GESUT

Mapa zasadnicza



Referencyjne bd przestrzennych  UN-GGIM

http://un-ggim-europe.org/content/wg-a-core-data

ortofotomapa

dane wysokościowe

użytkowanie terenu

pokrycie terenu

hydrografia

budynki

transport

sieci

działki ewidencyjne

jednostki 
administracyjne

nazwy geograficzne

adresy

plany zagospodarowania
przestrzennego

jednostki 
statystyczne



Produkcja danych na 3 poziomach SGiK

155 porozumień z powiatami
52 umowy na produkcję danych
3 umowy na kontrolę jakości
12 osób do kontroli jakości

urzędy wojewódzkie

starostwa powiatowe

11 umów na produkcję
2 umowy na KJ
8 osób do kontroli jakości

gugik

16 porozumień z województwami
4 umowy na produkcję danych
1 umowa na kontrolę jakości
5 osób do kontroli jakości

gugikgugik



Ryzyka projektowe

1. niska jakość produktów od Wykonawców

2. niska jakość produktów od Weryfikatorów

3. niejednolity poziom merytoryczny kontroli jakości

4. niska skuteczność komunikacji powiat-wykonawca-weryfikator-zamawiający

5. niska standaryzacja produkcji baz danych powiatowych w ramach RPO

6. niska jakość i standaryzacja materiałów źródłowych na poziomie powiatowym

7. niska jakość danych w rejestrach powiązanych

8. braki kadrowe i kompetencyjne

9. brak świadomości obywatela na temat nowych technologii w procesie ustalania i 
pomiaru granic

10. brak pełnego dostosowania systemów powiatowych do wymagań prawa/wytycznych

11. zmiany przepisów prawa



Architektura zapewnienia jakości

NIEZALEŻNY WERYFIKATOR

WYKONAWCY

WYMAGANIA
POSTĘPOWANIA 
PRZETARGOWE

PRODUKCJA

WERYFIKACJA
ZAMAWIAJĄCEGO

PUBLIKACJA

PRZYGOTOWANIE WYKORZYSTANIE

precyzyjne wymagania

mechanizmy w umowach

modele jakości

rejestr zagadnień

katalogi błędów
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