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GUGiK/projekty 
7 oś PO IG 

Geoportal 

SDI 
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SZPRG 

EMUiA 

KSZBDOT 

Generalizacja 

SZNMT 

ZSIN K-GESUT 





 

W ramach realizacji tej funkcji można wyróżnić działalność:  

 prawodawczą – tworzenie prawa, 

 porządkową – podejmowanie działań, zapewniających porządek i 

bezpieczeństwo 

 administracyjną – zarządzanie przez odpowiednie organy państwowe 

określonymi dziedzinami życia publicznego, 

 socjalną – dążenie państwa do zapewnienia obywatelom minimum 

egzystencji, walka z bezrobociem oraz starania o poprawę warunków życia, 

 kulturalną – działalność państwa w zakresie wspierania badań naukowych, 

rozwoju oświaty i kultury, ochrony zabytków i promocji kultury, 

 gospodarczo-organizatorską – polega na zarządzaniu przez państwo 

gospodarką oraz na oddziaływaniu na nią. Państwo promuje gospodarkę 

oraz stwarza warunki dla jej rozwoju. 

 



Wspólna Polityka Wspólna Polityka Rolna,Rolna,  

Program Program Rozwoju Rozwoju 
Obszarów Obszarów Wiejskich,Wiejskich,  

Precyzyjne rolnictwaPrecyzyjne rolnictwa  
 

Struktura Struktura 
użytkowania użytkowania 
gruntów,gruntów,  
Struktura własności Struktura własności 
gruntów,gruntów,  
Struktura upraw,Struktura upraw,  
….….  



  





Ochrona Ochrona 
środowiskaśrodowiska  

Monitorowanie Monitorowanie   
środowiskaśrodowiska 

Natura 2000Natura 2000  



Zarządzanie Zarządzanie 
kryzysowekryzysowe  

Zagrożenie Zagrożenie 
powodziowepowodziowe  

  
Zarządzanie Zarządzanie 

ryzykiem ryzykiem 
powodziowym powodziowym   



Ratownictwo Ratownictwo 
medycznemedyczne  

Straż pożarna Straż pożarna   

PolicjaPolicja  



http://ggim.un.org/docs/ECOSOC/E-2011-L53-English.pdf 

Economic and Social Council (ECOSOC) 

W lipcu 2011, Rada ECOSOC rozpatrzyła 

sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ 

(E/2011/89) i przyjęła uchwałę w dotyczącą 

utworzenia Komitet Ekspertów ds. 

Globalnego Zarządzania Informacją 

Geoprzestrzenną (UN-GGIM) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=united+nations+ecosoc&source=images&cd=&cad=rja&docid=30b8qy4QXMZQOM&tbnid=B71Asbfeh4h2WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2012/09/17/nation/nepal-plugging-away-at-homework-for-un-organ-membership/239773.html&ei=7zvTUcfTJ8WQOLfVgPgD&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AFQjCNHqd5IXgs9f7jO7kkSk5FF24WwxhQ&ust=1372884264160585
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=un+ggim+committee&source=images&cd=&cad=rja&docid=r_QRX0m47_UZ5M&tbnid=0epg3juQf170-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://us.resiliencesystem.org/future-trends-geospatial-information-management-five-ten-year-vision&ei=nDXTUfDtMczqOLKogNAF&psig=AFQjCNGbnWjed-FLACzPruQtyPF7UPOJTQ&ust=1372882626759352


Globalne Zarządzanie Informacją Geoprzestrzenną (UN-GGIM)  jest inicjatywą 
ONZ mającą na celu powołanie struktury, która będzie odgrywała wiodącą 
rolę w ustalaniu kierunków rozwoju globalnej informacji geoprzestrzennej i 
promowaniu jej wykorzystania w celu rozwiązywania globalnych problemów. 

 promocja przez ONZ informacji geoprzestrzennej, jako mechanizmu 
realizacji krajowych działań na rzecz rozwoju, 

 promocja wykorzystania informacji geoprzestrzennej w zrównoważonym 
rozwoju ograniczaniu skutków klęsk żywiołowych, wzrostu zaludnienia i 
bezpieczeństwa żywnościowego, planowania przestrzennego,  a także 
prywatności i poufności w obliczu rosnących wymagań publicznych 
związanych z dostępem do danych 

 koordynacja na szczeblu ministerstw i agencji mająca na celu 
zagwarantowanie wysokiej jakości znormalizowanych informacji 
geoprzestrzennych, 

 rozwój informacji geoprzestrzennej  jako nieodzowny element rozwoju 
administracji elektronicznej. 
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Identyfikacja lądowisk 

Transport niebezpiecznych ładunków 

Strefy ewakuacji ludności 

Identyfikacja przeszkód lotniczych 

Analizy widoczności /linii strzału 

Zarządzanie ryzykiem pożarowym 

Zarządzanie ryzykiem powodziowym 

Ochrona infrastruktury krytycznej 

Bezpieczeństwo drogowe 
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