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Informacje o dokumencie 
Niniejszy dokument przedstawia stan na dzień ogłoszenia postępowania. W związku z możliwymi 

zmianami prawnymi oraz organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

zgodność systemu SIPWW ze stanem aktualnym na dzień odbioru systemu, w tym uwzględnić zmiany 

w strukturze organizacyjnej UMWW i WSJO oraz w realizowanych przez poszczególne 

departamenty/biura/WSJO zadaniach. 

1. Model usług aplikacyjnych danych przestrzennych 
Model usług aplikacyjnych danych przestrzennych wyróżnia typy usług aplikacyjnych operujących na 
danych przestrzennych zgromadzonych w magazynach danych systemu. Model opisuje też relacje 
pomiędzy usługami i magazynami danych. 

 
Rysunek nr:145 Usługi aplikacyjne danych przestrzennych 

Diagram przedstawia hierarchię i relacje pomiędzy usługami i magazynami danych.  

1.1 Magazyny danych plikowych 
Magazyny danych plikowych to zbiory danych SIPWW zapisane w postaci plików. 
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1.2 Magazyny danych przestrzennych 
Magazyny danych przestrzennych to zbiory danych SIPWW zapisane w postaci danych relacyjnej bazy 

danych 

1.3 Usługa 3D danych przestrzennych 
Usługa 3D danych przestrzennych udostępnia dane przestrzenne o charakterystyce trójwymiarowej 

klientom usług, a w szczególności modułowi 3D Przeglądarki Danych Przestrzennych. 

1.4 Usługa OpenLS 
Usługa OpenLS umożliwia określanie współrzędnych punktów na podstawie danych adresowych. 

Wykorzystuje do tego celu standard OpenGIS® Location Services (OpenLS): Core Services w wersji 1.2. 

1.5 Usługa WCS 
Usługa WCS umożliwiająca pobieranie danych przestrzennych w postaci pokryć ciągłych. Usługa 

realizuje standard OGC. Usługa będzie zaimplementowana w wersji 1.1.2. 

1.6 Usługa WFS 
Usługa WFS umożliwia pobieranie danych z dziedzinowych źródeł danych. Usługa realizuje standard 

OGC. Usługa będzie zaimplementowana w wersji 1.1.0. 

Usługa WFS będzie publikowała dane zgodnie z modelem danych (schematem aplikacyjnym) w jakim 

jest prowadzony dany zbiór danych. 

1.7 Usługa WMS 
Usługa WMS umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych. Usługa realizuje standard OGC. 

Usługa będzie zaimplementowana w wersji 1.3.0 i 1.1.1. 

1.8 Usługa WMTS 
Usługa WMTS udostępniająca mapy w postaci kafli o predefiniowanym zasięgu, rozdzielczości i treści. 

Usługa realizuje standard OGC. 
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1.9 Usługa aktualizacji magazynu danych 
Usługa aktualizacji magazynu danych pozwala na zasilanie i aktualizację magazynu danych. 

Celem usługi jest umożliwienie wykonywania zadań aktualizacji magazynów danych przestrzennych. 

Usługa posiada interfejs komunikacyjny pozwalający zewnętrznym systemom dziedzinowym na 

uruchomienie procesu aktualizacji danych w magazynach. 

Metody zasilania magazynów obejmują: 

1. przekazanie danych w postaci plikowej (poprzez nośnik, np. płytę CD lub DVD; lub transmisję 

pliku np. protokołem FTP lub scp), 

2. transmisja z wykorzystaniem protokołu WFS, 

3. transmisja z wykorzystaniem protokołu ATOM. 

Wykonawca musi dobrać metodę zasilenia zbiorów odpowiednią do otrzymanych danych i form ich 

zapisu. 

1.10 Usługa bezpośredniego dostępu do magazynów danych 
przestrzennych 

Usługa bezpośredniego dostępu do magazynów danych przestrzennych umożliwia bezpośrednie 

połączenie (aplikacji klienckiej Desktop GIS - Gruby klient) do magazynów danych. 

1.11 Usługa generowania wydruku 
Usługa generowania wydruku umożliwia wygenerowanie strony wysokiej jakości wydruku 

kartograficznego w postaci pliku. Generowanie odbywa się po stronie modułu usług (serwera). 

1.12 Usługa geokodowania danych 
Usługa geokodowania danych umożliwia określanie współrzędnych punktów na podstawie danych 

adresowych lub innych umożliwiających geoodniesienie na podstawie danych referencyjnych 

zgromadzonych w magazynie danych. 

1.13 Usługa mapowa danych przestrzennych 
Usługa mapowa danych przestrzennych udostępniająca dane do klienta usług, poprzez interfejs 

oparty o architekturę REST oraz SOAP, zgodnie ze specyfikacją GeoServices REST Specification oraz 

specyfikację SOAP. 
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Dla systemu SIPWW usługa ma standardowo określone parametry: 

 układ współrzędnych - UWPP1992 

 zasięg przestrzenny - obszar województwa wielkopolskiego 

1.14 Usługa obiektowa danych przestrzennych 
Usługa obiektowa danych przestrzennych udostępniająca dane obiektowe do klienta usług, poprzez 

interfejs oparty o architekturę REST oraz SOAP, zgodnie ze specyfikacją GeoServices REST 

Specification oraz specyfikację SOAP. Umożliwia edycję danych przestrzennych przez klienta usług. 

1.15 Usługa przetwarzania danych przestrzennych 
Usługa przetwarzania danych przestrzennych udostępniająca przetwarzanie danych po stronie 

modułu usług. Wywołanie usługi odbywa się poprzez interfejs oparty o architekturę REST oraz SOAP, 

zgodnie ze specyfikacją GeoServices REST Specification oraz specyfikację SOAP. 

1.16 Usługa rastrowych kafli danych przestrzennych 
Usługa rastrowych kafli danych przestrzennych umożliwia wygenerowanie zbioru rastrowych kafli 

danych przestrzennych do magazynu danych plikowych na podstawie definicji usługi mapowej 

danych przestrzennych i w powiązaniu z wykorzystaniem z magazynu danych przestrzennych. 

1.17 Usługa ATOM 
Usługi ATOM umożliwiają proste pobieranie predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) 

danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw 

danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości 

zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych. 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2. Katalog magazynów danych 
Katalog magazynów danych przestrzennych zawiera listę wewnętrznych magazynów danych systemu 

SIPWW, które: 

 będą służyć jako magazyny na dane przestrzenne i nieprzestrzenne w ramach wspierania 
poszczególnych procesów biznesowych Zamawiającego, 

 będą danymi referencyjnymi dla procesów biznesowych. 

Każdy z magazynów powstał w wyniku analizy i przeprowadzonego wywiadu z przedstawicielem 

Jednostki Organizacyjnej UMWW (główny opis magazynu). Katalog uporządkowany jest według 

podziału organizacyjnego SWW. Magazyny podzielone są na dane operacyjne i referencyjne.  

Opis struktur danych wejściowych z departamentów i jednostek oraz docelowe struktury danych 

SIPWW mają zostać zaprojektowane przez Wykonawcę w ramach analizy przedwdrożeniowej, 

zgodnie z załącznikiem nr 4a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymaganie 

WNF.3.1.3). 

W poniższych opisach typ danych „char” należy rozumieć jako ciąg znaków. 

2.1 Magazyny danych operacyjnych 
Katalog zawiera operacyjne magazyny danych, które: 

 będą zawierać dane z systemu EZD dla spraw prowadzonych przez odpowiednie Biura/ 
Departamenty / WSJO, 

 będą służyć jako magazyny na dane przestrzenne i nieprzestrzenne w ramach wspierania 
poszczególnych procesów biznesowych. 

Wartości dla słowników w poszczególnych magazynach będą zbudowane na podstawie zawartości 
zbiorów ładowanych podczas wdrożenia systemu SIPWW, przy czym tak powstały wstępny słownik 
będzie wymagał korekty i analizy osoby merytorycznej. 

2.2 Magazyny danych referencyjnych 
Katalog zawiera magazyny danych, które będą danymi referencyjnymi dla procesów biznesowych. 
Struktura danych wraz ze słownikami i ich wartościami, jest zgodna ze strukturą określoną w 
odpowiednim obowiązującym akcie prawnym. 

2.3 Model przynależności magazynów danych 
Poniższy diagram obrazuje przynależność magazynów danych do poszczególnych biur/ wydziałów/ 

WSJO. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:184 Model przynależności magazynów danych  
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2.4 BGW Biuro Geodety Województwa 

2.4.1 MD.004. PRNG 

Nazwa zbioru danych: 

Państwowy rejestr nazw geograficznych 

Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowania jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne w pełnym zakresie. Schemat aplikacyjny dla zbioru określają przepisy szczegółowe: 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru nazw geograficznych z późniejszą zmianą (t.j. Dz.U. z 2015 r. Poz. 219). 

Model pojęciowy danych zawarty jest w załączniku nr 3 do rozporządzenia, schemat aplikacyjny GML 

– w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 
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Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych  

2.4.2 MD.008.BDOO 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO) 

Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Rekomendowana częstotliwość aktualizacji w SIPWW:  

W razie opracowania aktualizacji zbioru 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowania jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne w pełnym zakresie. Schemat aplikacyjny dla zbioru określają przepisy szczegółowe: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych. 
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Model danych opisuje rozporządzenie: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112791642&type=2&nr=2 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Usługa WMS. Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych  

2.4.3 MD.009.EGiB 

Nazwa zbioru danych: 

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) 

Magazyn danych będzie magazynem tymczasowym, zawierającym zanonimizowane dane EGiB dla 

obszarów tych powiatów, które nie uruchomiły usług danych przestrzennych przeglądania (WMS) i 

pobierania (WFS) danych EGiB. Dane EGiB będą udostępniane bezpośrednio przez organy 

prowadzące bazy EGiB za pomocą usług danych przestrzennych od daty uzyskania przez nie takich 

możliwości technologicznych, zgodnie z Art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.  

Dysponent danych: 

Starosta / Prezydent Miasta na prawach powiatu 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie): 

Informacje dotyczące możliwości udostępniania przez poszczególne powiaty danych EGiB w formacie 

GML, który przechodzi pozytywnie test walidacyjny wykonywany przez „Aplikację do walidacji plików 

XML i GML” dostępną na witrynie GUGiK http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/wsparcie-dla-

powiatow zawarte są w poniższej tabeli. W tabeli tej zawarte są również informacje dotyczące usług 

danych przestrzennych wdrożonych lub przewidzianych do wdrożenia w poszczególnych powiatach. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak 

Harmonizacja danych: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112791642&type=2&nr=2
http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/wsparcie-dla-powiatow
http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i/wsparcie-dla-powiatow


 

Zamówienie 
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dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 
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teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowanie jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne w pełnym zakresie. Schemat aplikacyjny dla zbioru określają przepisy szczegółowe: 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2109). Model danych 

udostępniany przez GUGiK: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-

cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-

budynkow 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych. Częstotliwość wymiany danych – co 

kwartał. 

Lp. Powiat 
E-usługa 

przeglądania w 
standardzie WMS 

E-usługa pobierania 
w standardzie WFS 

E-usługa pobierania 
w standardzie ATOM 

Udostępnienie 
w formacie GML 

zgodnie ze 
schematem 

aplikacyjnym 
określonym 

w rozporządzeniu 
w sprawie EGiB 

1. chodzieski  tak 2021 r. nie nie 

2. 
czarnkowsko-
trzcianecki tak tak nie tak 

3. gnieźnieński tak 2020 r.  2020 r. III kw. 2019 r. 

4. gostyński  tak tak nie III kw. 2020 r. 

5. grodziski  tak tak nie tak 

6. jarociński  tak tak nie tak 

7. kaliski  tak nie nie tak 

8. kępiński  tak nie nie 2020 r.  

9. kolski  tak tak nie nie 

10. koniński  tak  tak nie nie 

11. kościański  tak tak nie tak 

12. krotoszyński  tak nie nie tak 

13. leszczyński tak nie nie tak 

14. międzychodzki tak tak nie do końca IV kw. 2019 r. 

15. nowotomyski  tak nie nie tak 

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-6-listopada-2015-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencji-gruntow-i-budynkow
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Lp. Powiat 
E-usługa 

przeglądania w 
standardzie WMS 

E-usługa pobierania 
w standardzie WFS 

E-usługa pobierania 
w standardzie ATOM 

Udostępnienie 
w formacie GML 

zgodnie ze 
schematem 

aplikacyjnym 
określonym 

w rozporządzeniu 
w sprawie EGiB 

16. obornicki  tak tak nie tak 

17. ostrowski  tak nie nie nie 

18. ostrzeszowski tak tak nie tak 

19. pilski  tak tak nie tak 

20. pleszewski  tak tak nie tak 

21. poznański  tak tak nie nie 

22. rawicki  tak tak nie tak 

23. słupecki  tak tak nie IV kw. 2020 r.  

24. szamotulski tak tak nie II kw. 2019 r. 

25. średzki tak nie nie tak 

26. śremski tak tak nie nie 

27. turecki  tak tak IV kw. 2019 r. tak 

28. wągrowiecki  tak tak nie II kw. 2019 r. 

29. wolsztyński  tak tak nie IV kw. 2019 r. 

30. wrzesiński tak nie nie nie 

31. złotowski  tak tak nie tak 

32. m. Kalisz tak nie nie tak 

33. m. Konin II kw. 2019 r. II kw. 2019 r. nie do 30 kwietnia 2019 r. 

34. m. Leszno tak tak nie tak 

35. m. Poznań tak tak nie do końca 2019 r. 

Tabela: Możliwość udostępniania danych EGiB przez powiaty województwa wielkopolskiego 
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2.4.4 MD.010.Mapa glebowo – rolnicza 

Nazwa zbioru danych: 

Mapa glebowo – rolnicza 1:25000 – raster 

Mapa glebowo – rolnicza 1:5000 – planowana baza 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Mapa glebowo – rolnicza 1:25000 – raster – TAK 

Mapa glebowo – rolnicza 1:5000 – po realizacji zamówienia 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Mapa glebowo – rolnicza 1:25000  - pokrycie niepełne 

Mapa glebowo – rolnicza 1:5000 – po realizacji zamówienia  

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych 
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Rysunek nr:246 MD.010.Mapa glebowo – rolnicza 1:25000 

2.4.5 MD.011.Niestandardowe Opracowania Topograficzne (Mapy Topograficzne) 

Nazwa zbioru danych: 

Niestandardowe Opracowania Topograficzne (Mapy Topograficzne) – raster 

Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny. Niepełne pokrycie (brak arkuszy w skali 1:10 000 w układach 1942 i 1992) 

Czy zawiera dane osobowe?:  

NIE 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rastry map topograficznych: 

W skali 1:10000-układ 1965, 1942, 1992 (dla układu 1942 i 1992 brak pełnego pokrycia); w skali 

1:25000-układ 1965;w skali 1:50000 układ 1992 i 1942; w skali 1:100000-układ GUGIK-80 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych 

 
Rysunek nr:247 MD.011.Niestandardowe Opracowania Topograficzne (Mapy Topograficzne) 

2.4.6 MD.012.Numeryczny Model Terenu 

Nazwa zbioru danych: 

Numeryczny Model Terenu 

Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

 class MD.011.Niestandardowe...

MD.011.Niestandardowe 

Opracowania Topograficzne 

(Mapy Topograficzne)::Katalog 

rastrów

- ID  :int

- Nazwa_Arkusza  :char

- Raster  :binary



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie): 

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

NIE 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych 

 

 
Rysunek nr:248 MD.012.Numeryczny Model Terenu 

2.4.7 MD.013.Ortofotomapa 

Nazwa zbioru danych: 

Ortofotomapa 

Dysponent danych:  

GUGiK 

 class MD.012.Numerycz...

MD.012.Numeryczny 

Model Terenu::Katalog 

rastrów

- ID  :int

- TIN  :binary



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

NIE 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/ częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, zachowanie danych archiwalnych 

 

 
Rysunek nr:249 MD.013.Ortofotomapa 

2.4.8 MD.014.PRG 

Nazwa zbioru danych: 

Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju 

 class MD.013.Ortofoto...

MD.013.Ortofotomapa::

Katalog rastrów

- ID  :int

- Nazwa_Arkusza  :char

- Raster  :binary



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowania jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne w pełnym zakresie. Schemat aplikacyjny dla zbioru określają przepisy szczegółowe: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-

dnia-10-stycznia-2012r.-w-sprawie-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-

podzialow-terytorialnych-kraju 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych  

2.4.9 MD.015.Rastrowa Mapa Hydrograficzna w skali 1:50000 

Nazwa zbioru danych: 

Rastrowa Mapa Hydrograficzna w skali 1:50000 (PEŁNA NAZWA: „MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI”.) 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

NIE 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/ częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych 

 

 
Rysunek nr:250 MD.015.Rastrowa Mapa Hydrograficzna w skali 1:50000 

 class MD.015.Rastrowa ...

MD.015.Rastrowa Mapa 

Hydrograficzna w skali 1:

50000::Katalog rastrów

- ID  :int

- Nazwa_Arkusza  :char

- Raster  :binary



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.4.10 MD.016.Rastrowa Mapa Sozologiczna Polski w skali 1 :50000 

Nazwa zbioru danych: 

Rastrowa Mapa Sozologiczna Polski w skali 1 :50000 

Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

NIE 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych 

 

 
Rysunek nr:251 MD.016.Rastrowa Mapa Sozologiczna Polski w skali 1 :50000 

2.4.11 MD.017.Skorowidz Arkuszy Map Topograficznych i Tematycznych 

Nazwa zbioru danych: 

Skorowidz Arkuszy Map Topograficznych i Tematycznych 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

 class MD.016.Rastrowa ...

MD.016.Rastrowa Mapa 

Sozologiczna Polski w 

skali 1 :50000::Katalog 

rastrów

- ID  :int

- Nazwa_Arkusza  :char

- Raster  :binary



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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NIE 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1  

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Zbiór wymaga aktualizacji 

 

 
Rysunek nr:252 MD.017.Skorowidz Arkuszy Map Topograficznych i Tematycznych 

2.4.12 MD.018.BDOT10k 

Nazwa zbioru danych:  

Baza Danych Obiektów Topograficznych (1:10000) BDOT10k 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

  

 class MD.017.Skorowidz...

MD.017.Skorowidz 

Arkuszy Map 

Topograficznych i 

Tematycznych::Tabela 1

- Godlo_Arkusza  :char

- ID  :int

- Numer  mapy  :char

- Tytuł mapy  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator danych:  

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowania jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne w pełnym zakresie. Schemat aplikacyjny dla zbioru określają przepisy szczegółowe: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych. 

Model danych opisuje rozporządzenie: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112791642&type=2&nr=2 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych. 

2.4.13 MD.019 Standardowe Opracowania Kartograficzne KARTO10k 

Nazwa zbioru danych: 

Standardowe Opracowania Kartograficzne KARTO10k 

  

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112791642&type=2&nr=2


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny (niepełne pokrycie) 

Rekomendowana częstotliwość aktualizacji w SIPWW:  

W razie opracowania aktualizacji zbioru 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowania jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne w pełnym zakresie. Schemat aplikacyjny dla zbioru określają przepisy szczegółowe: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych. 

Model danych opisuje rozporządzenie: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112791642&type=2&nr=2 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych 

2.4.14 MD.020.Wektorowa Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa zbioru danych: 

Wektorowa Mapa Hydrograficzna (PEŁNA NAZWA: „MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI”) w skali 

1:50000 

Dysponent danych:  

GUGiK 

Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

NIE 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych  

2.4.15 MD.021.Wektorowa Mapa Sozologiczna Polski w skali 1 :50000 

Nazwa zbioru danych: 

Wektorowa Mapa Sozologiczna (PEŁNA NAZWA: „MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI”) w skali 1 :50000 

Dysponent danych:  

GUGiK 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator danych: 

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

TAK 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

NIE 

Harmonizacja danych: 

Dane zharmonizowane 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych 

Uwagi: 

Występuje obraz kartograficzny do wizualizacji w wersji TAB – trzeci zbiór danych SOZO  

2.4.16 MD.069.Magazyn rastrowych kafli danych przestrzennych 

Nazwa zbioru danych: 

Zawiera pliki rastrowych kafli danych przestrzennych. Magazyn pełni funkcję bufora, w którym 

przechowywane są rastry zwizualizowanych obiektów przestrzennych (kompozycji mapowych) w celu 

szybkiego ich udostępniania za pośrednictwem sieci www. 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Nie 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Nie dotyczy – magazyn o charakterze bufora 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji 

Procedura zasilenia SIPWW:  

W trakcie eksploatacji systemu SIPWW 

2.4.17 MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Nazwa zbioru danych: 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Magazyn będzie zawierał dane dotyczące adresów. 

Dysponent danych:  

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta 

GUGiK–dysponent kopii danych adresowych, zawartej w Państwowym Rejestrze Granic. 

Operator danych:   

BGW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne w pełnym zakresie. Schemat aplikacyjny dla zbioru określają przepisy szczegółowe: 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów. 

Model danych udostępniany przez GUGiK: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-

cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow 

Dane dotyczące punktów adresowych możliwe są do pobierania z witryny GUGiK: 

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-

jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg 

Pobieranie źródłowych danych adresowych możliwe jest także z witryny 

http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe/ 

 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Wymiana zbioru danych, bez zachowania danych archiwalnych, co miesiąc. 

  

http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow
http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/rozporzadzenie-ministra-administracji-i-cyfryzacji-z-dnia-9-stycznia-2012-r.-w-sprawie-ewidencji-miejscowosci,-ulic-i-adresow
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg
http://integracja.gugik.gov.pl/daneadresowe/


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 
36 

2.5 BWM Biuro Współpracy Międzynarodowej 

2.5.1 MD.005.Baza danych partnerstw międzynarodowych realizowanych przez 

wielkopolskie JST 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych partnerstw międzynarodowych realizowanych przez wielkopolskie JST. 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

BWM 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. 95% pokrycia. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, zbiór cyfrowy tabelaryczny w formacie excel, z informacją o geolokalizacji: adres 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Brak ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru.  

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:189 MD.005.Baza danych partnerstw międzynarodowych realizowanych przez 

wielkopolskie JST 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Informacje o osobie wypełniającej ankietę 

(osoba odpowiedzialna za współpracę zagraniczną) 

Imię i nazwisko:  

Jednostka 

samorządu 

terytorialnego: 

 

Powiat 

Gmina miejska  

Gmina wiejska 

Gmina miejsko-wiejska 

Miasto na prawach powiatu 

Dane kontaktowe: 

(tel., e-mail, faks) 

 

Nazwa 

departamentu/wydz

iału/biura  

prowadzącego 

współpracę 

zagraniczną: 

 

Dane adresowe 

urzędu: 

 

Adres strony 

internetowej 

urzędu: 

 

 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Informacje o prowadzonej współpracy zagranicznej 

Czy jst, którą Pani/Pan 

reprezentuje prowadzi 

współpracę zagraniczną? 

TAK 

NIE 

 

Informacje o prowadzonej współpracy zagranicznej 

Czy jst, którą Pani/Pan 

reprezentuje będzie 

chciała podjąć współpracę 

zagraniczną w przyszłości? 

Z partnerami z jakiego 

kraju? 

TAK                                         PREFEROWANY KRAJ: 

NIE 

*Pytanie wyłącznie do jst, które na poprzednie pytanie odpowiedziały „NIE”, po udzieleniu odpowiedzi 

następuje dla nich koniec ankiety 

Informacje o prowadzonej współpracy zagranicznej 

Z iloma partnerami zagranicznymi jst prowadzi 

współpracę? 

Liczba: 

Proszę wymienić partnerów: Partner 1: 

 

Partner 2: 

 

Partner 3: 

 

Partner 4: 

 

…. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Informacje o prowadzonej współpracy zagranicznej 

Od kiedy prowadzona jest współpraca? (proszę 

podać rok podpisania umowy partnerskiej, jeśli 

została zawarta): 

Partner 1: 

 

Partner 2: 

 

Partner 3: 

 

Partner 4: 

 

…. 

 

Informacje o prowadzonej współpracy zagranicznej 

Proszę ocenić, czy współpraca z partnerem jest 

aktywna: 

Partner 1: TAK 

                    NIE 

Partner 2: TAK 

                   NIE 

Partner 3: TAK 

                   NIE 

Partner 4: TAK 

                    NIE 

…. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 
41 

Informacje o prowadzonej współpracy zagranicznej 

Proszę wymienić główne obszary prowadzonej 

współpracy: 

Gospodarka 

Rolnictwo  

Rozwój obszarów wiejskich 

Ochrona środowiska  

Leśnictwo 

Edukacja 

Zdrowie 

Polityka społeczna 

Kultura  

Sport  

Turystyka 

Wymiany młodzieży 

Inne: 

 

Informacje o prowadzonej współpracy zagranicznej 

Proszę wymienić największe osiągniecie 

prowadzonej współpracy: 

 

 

 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Czy Pani/Pana jst przy realizacji współpracy 

zagranicznej współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi?  

TAK 

NIE 

*Dla jst, które odpowiedź „nie” następuje koniec ankiety 

Informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Czy Pani/Pana jst wspiera organizacje 

pozarządowe w prowadzeniu współpracy 

zagranicznej? 

NIE  

TAK 

Forma wsparcia: 

- Finansowe 

- Organizacyjne 

- Rzeczowe  

- Inne 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.6 DE Departament Edukacji i Nauki 

2.6.1 MD.006.Baza danych jednostek oświatowych 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych jednostek oświatowych  

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DE 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Tak w zakresie danych adresowych jednostki oświatowej z magazynem danych referencyjnych 

MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów oraz wartości kodowych w danych identyfikacyjnych 

szkół i placówek oświatowych (pliki w formacie Ms Excel: slowniki.xls, podzial_terytorialny.xls 

z systemu SIO). 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne danymi identyfikacyjnymi szkół i placówek oświatowych na podstawie plików 

eksportu danych z SIO, dostępnych na stronie: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-

szkol-i-placowek/26-wykaz-wg-wojewodztw.html (zbiory cyfrowe tabelaryczne w formacie Ms Excel, 

wielkopolskie.xls, slowniki.xls i podzial_terytorialny.xls). 

Zasilenie inicjalne w zakresie charakterystyki mienia (budynków) na podstawie Kart Obiektów 

przechowywanych w Departamencie (dane dostępne w postaci zbiorów cyfrowych w formacie Ms 

Excel). 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zasilenie inicjalne w zakresie wykazu nieruchomości na podstawie wykazu nieruchomości 

(przeniesienie informacji z pliku w formacie Ms Word/Adobe PDF) oraz granic działek ewidencyjnych 

i obrysów budynków z EGiB. 

Procedura /częstotliwość aktualizacji: 

Aktualizacja danych: raz w roku 30.04 (aktualizacja zawierająca kompletne dane z placówek 

oświatowych). 

Aktualizacja ad hoc danych dotyczących istotnych zmian strukturalnych np.: zmiana adresu, zmiana 

danych dyrektora. 

Baza prowadzona w SIPWW, aktualizacja danych: 

 w zakresie danych identyfikacyjnych szkół/placówek, okresowa aktualizacja na podstawie danych 

z SIO (stan na 30.09 danego roku), 

 w zakresie informacji o nieruchomościach doraźnie na podstawie informacji/dokumentów 

otrzymanych z DG,  

 w zakresie charakterystyki mienia (budynków) na podstawie formularza aktualizacji/informacji 

otrzymywanych od dyrektorów szkół/placówek oświatowych. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:190 MD.006.Baza danych jednostek oświatowych 

  

 class MD.006.Baza danych jednostek oświatowych

MD.006.Baza danych jednostek oświatowych::Budynki

- Data_zawarcia_umowy_oraz_okres_na_jaki_zostala_zawarta_umowa  :char

- Gospodarczo_techniczne_i_inne pomieszczenia_gdzie_indziej_niesklasyfikowane  :int

- Ilosc_miejsc_parkingowych  :int

- Internat_liczba_miejsc_internatowych_lozek  :int

- Internat_liczba_pokoi  :int

- Jednostka  :int

- Kubatura_budynku  :double

- Liczba_kondygnacji  :int

- Liczba_kondygnacji_Nadziemnych  :int

- Liczba_kondygnacji_Podziemnych  :int

- Liczba_pomieszczen  :int

- Liczba_pomieszczen_Administracyjnych  :int

- Liczba_pomieszczen_Dydaktycznych  :int

- Podstawa_uzytkowania_nieruchomosci   :char

- Powierzchnia_administracyjno_dydaktyczna  :double

- Powierzchnia_biblioteki   :double

- Powierzchnia_biblioteki_czytelni  :int

- Powierzchnia_biblioteki_Inne_pomieszczenia_biblioteki   :int

- Powierzchnia_biblioteki_wypozyczalni  :int

- Powierzchnia_dzialki_ogolem   :double

- Powierzchnia_internatu  :double

- Powierzchnia_kuchni_plus_pomieszczenia_pomocnicze  :double

- Powierzchnia_parkingu  :double

- Powierzchnia_pomieszczen_gospodarczo_technicznych   :double

- Powierzchnia_sali_gimnastycznej  :double

- Powierzchnia_stolowki  :double

- Powierzchnia_uzytkowa_ogolem   :double

- Powierzchnia_wynajmowana  :double

- Powierzchnia_zabudowy_ogolem  :double

- Rejestr_zabytkow  :char

- Rodzaj_nieruchomości_budynku   :char

- Shape  :long

- Stan_prawny_nieruchomosci_własnosc  :char

- Udzial_we_własnosci_procentowy  :double

MD.006.Baza danych jednostek 

oświatowych::

Nieruchomosci_gruntowe

- Arkusz  :char

- Jednostka  :int

- KW  :char

- Nr_dzialki  :char

- Obreb  :char

- Powierzchnia  :int

- Shape  :long

MD.006.Baza danych jednostek oświatowych::

Szkoly_placowki_SIO

- Faks  :int

- Identyfikacja_organizacyjna  :char

- Jednostka  :int

- Kategoria_uczniow  :char

- Nazwa_szkoly_placowki  :char

- Patron  :char

- Publiczna_niepubliczna  :char

- Shape  :long

- Specyfika_szkoly  :int

- Stan_aktualnosci  :char

- Strona_WWW  :char

- Telefon  :int

- Typ_szkoly_Rodzaj_placowki  :char

- Zlozonosc_struktury  :int

MD.006.Baza danych 

jednostek oświatowych::

Jednostki_oswiatowe

- Adres  :char

- Nazwa_jednostki  :char

- Nazwa_skrocona  :char

- Organ_prowadzacy  :char

- Shape  :long

- Uwagi  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Karta obiektu 

Nazwa jednostki   

Adres   

Rodzaj nieruchomości – budynku (np. szkoła, internat, magazyn)  

Stan prawny nieruchomości (własność np. Województwo Wielkopolskie, Skarb Państwa, powiat, 

gmina itp.) 

Udział we własności (%)   

Podstawa użytkowania nieruchomości (np. trwały zarząd, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa 

użyczenia itp.) 

Data zawarcia umowy oraz okres na jaki została zawarta umowa  

Rejestr zabytków (obiekt wpisany do rejestru zabytków (OZ), obiekt znajduje się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków (SZ), numer rejestru) 

    

Ogólne informacje dotyczące obiektu jednostki  

Lp.  m²/ m³/ szt.  Uwagi 

1 Powierzchnia działki ogółem    

2 Powierzchnia zabudowy ogółem   

3 Powierzchnia użytkowa ogółem (suma powierzchni od pkt 3a do 3g + pkt 7): 

3a Powierzchnia administracyjno – dydaktyczna  

3b Powierzchnia internatu   



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 
47 

3c Powierzchnia sali gimnastycznej   

3d Powierzchnia stołówki   

3e Powierzchnia kuchni + pomieszczenia pomocnicze  

3f Powierzchnia biblioteki (suma powierzchni czytelni, wypożyczalni i innych pomieszczeń 

biblioteki): 

- Czytelni   

- Wypożyczalni   

- Inne pomieszczenia biblioteki np. magazyn książek  

3g Powierzchnia pomieszczeń gospodarczo- technicznych (np. archiwum, kotłownia, szatnia, wc, 

strych, piwnica, ciągi komunikacyjne itp.) oraz innych pomieszczeń gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 

4 Kubatura budynku   

5 Liczba kondygnacji: X  

- Nadziemnych   

- Podziemnych   

6 Liczba pomieszczeń (suma od pkt 6a do 6d):  

6a Dydaktycznych   

6b Administracyjnych   

6c Internat (liczba pokoi)   

- liczba miejsc internatowych (łóżek)   

6d Gospodarczo – techniczne i inne pomieszczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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7 Powierzchnia wynajmowana   

8 Powierzchnia parkingu   

8a Ilość miejsc parkingowych   

 

wielkopolskie.xls 

 

Dane identyfikacyjne szkół i placówek według danych SIO 

wg stanu na 30 września każdego roku 

  

  

Lp.  

Położenie woj 

 pow 

 gm 

Miejscowość  

Klasa wielk.  

Typ  

Złożoność  

Nazwa szkoły, placówki  

Patron  

Ulica  

Nr domu  

Kod poczt.  

Poczta  

Telefon  

Fax  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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WWW  

Publiczność  

Kateg. uczniów  

Spec. szkoły  

Związ. organiz.  

Identyfikacja organu prowadzącego Kod 

 Nazwa 

 woj 

 pow 

 gm 

Indetyfikacja organu rejestrującego Kod 

 Nazwa 

 woj 

 pow 

 gm 

Regon  

Uczniowie, wychow., słuchacze  

w tym dziewczęta 

 w oddziałach przedszk. 

Oddziały  

Nauczyciele pełnozatrudnieni 

 niepełnozat (stos.pracy) 

 niepełnozat (w etatach) 

slowniki.xls 

SŁOWNIKI KODÓW SIO 

  

Typy szkół i placówek 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Typ Nazwa typu 

00001 Przedszkole 

00003 Szkoła podstawowa 

  

Organ prowadzący i rejestrujący 

Kod Nazwa 

0001 Gmina 

0002 Miasto na prawach powiatu 

  

Publiczność 

Kod Nazwa 

001 Publiczna 

002 Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej 

  

Kategoria uczniów 

Kod Nazwa 

001 Dzieci lub młodzież 

  

Specyfika szkoły 

Kod Nazwa 

001 Specjalna 

100 Brak specyfiki 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Złożoność struktury 

Kod Nazwa 

001 Dane własne 

002 Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej 

podzial_terytorialny.xls 

 

Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju. 

 

       

Kod GUS  Województwo Powiat Gmina Typ gminy 

woj po

w 

gm     

02 01 01 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat bolesławiecki Bolesławiec gmina miejska 

02 01 02 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Powiat bolesławiecki Bolesławiec gmina wiejska 

 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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nieruchomości_D_edukacji_i_nauki.pdf 

 

2.6.2 MD.088. Baza danych jednostek 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych pozostałych jednostek. 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DE 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Tak w zakresie danych adresowych jednostki z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów  

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne w zakresie charakterystyki mienia (budynków) na podstawie Kart Obiektów 

przechowywanych w Departamencie (dane dostępne w postaci plików w formacie MS Excel, zasilenie 

inicjalne w zakresie wykazu nieruchomości na podstawie wykazu nieruchomości (przeniesienie 

informacji z pliku w formacie WORD/PDF) oraz granic działek ewidencyjnych i obrysów budynków 

z EGiB.   

Procedura /częstotliwość aktualizacji: 

Raz w roku (aktualizacja zawierająca kompletne dane z pozostałych jednostek) aktualizacja ad hoc 

danych dotyczących istotnych zmian strukturalnych, np. zmiana adresu, zmiana danych dyrektora.  

Baza prowadzona w SIPWW, aktualizacja danych: 

W zakresie informacji o nieruchomościach doraźnie na podstawie informacji/dokumentów 

otrzymanych z DG w zakresie charakterystyki mienia (budynków) na podstawie formularza 

aktualizacji /informacji otrzymywanych od dyrektorów pozostałych jednostek.  

2.7 DEFS Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

2.7.1 MD.073.Baza obszarów wymagających interwencji 

Nazwa zbioru danych  

Baza obszarów wymagających interwencji 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DEFS 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Import danych dotyczący zawartych umów na dofinansowanie z systemu CSI SL2014 będącego 

następcą KSI SIMIK. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Baza prowadzona w CSI SL2014, aktualizacja na żądanie. 

 

 
Rysunek nr:231 MD.073.Baza obszarów wymagających interwencji 

2.7.2 MD.074.Baza umów o dofinansowanie z EFS 

Nazwa zbioru danych: 

Baza umów o dofinansowanie z EFS 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:  

DEFS 

 class MD.073.Baza o...

MD.073.Baza 

obszarów 

wymagających 

interwencj i::

Obszary_interwencj i

- Dzialanie  :char

- Poddzialanie  :int

- Priorytet  :char

- Program  :char

- Shape  :long



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak. Zasilenie danymi z systemu CSI SL2014+ 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Import danych dotyczący zawartych umów na dofinansowanie z systemu CSI SL2014 będącego 

następcą KSI SIMIK. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Baza prowadzona w CSI SL2014., Aktualizacja danych na żądanie, import danych z raportu w formacie 

MS Excel wygenerowanego z systemu CSI SL2014 będącego następcą KSI SIMIK, geolokalizacja 

obszaru realizacji projektu objętego umową na podstawie identyfikatora TERYT gminy/powiatu. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:232 MD.074.Baza umów o dofinansowanie z EFS 

2.7.3 MD.075.Baza wniosków o dofinansowanie z EFS 

Nazwa zbioru danych: 

Baza wniosków o dofinansowanie z EFS 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:  

DEFS 

  

 class MD.074.Baza umów o dofinansowanie z EFS

MD.074.Baza umów o 

dofinansowanie z EFS::Umowy

- Beneficjent  :char

- Cel_projektu  :char

- Data_zawarcia  :char

- Dofinansowanie  :double

- Dofinansowanie_UE  :int

- Dzialanie  :char

- Forma_prawna  :char

- Instytucja  :char

- Nr_umowy  :char

- Poddzialanie  :char

- Priorytet  :char

- Program  :char

- Projekt  :char

- Realizacja_do  :char

- Realizacja_od  :char

- Status_realizacji  :char

- Wartosc_ogolem  :double

- Wklad_wlasny  :double

- Wniosek  :char

- Wydatki_kwalifikowane  :double

MD.074.Baza umów o 

dofinansowanie z EFS::

Obszary_realizacj i

- Gmina  :char

- Powiat  :char

- Umowa  :int

- Wojewodztwo  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak. Zasilenie danymi z systemu CSI SL2014+ oraz LSI. 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Import danych dotyczący złożonych wniosków o dofinansowanie z systemu CSI SL2014 będącego 

następcą KSI SIMIK oraz LSI. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Baza prowadzona w CSI SL2014, aktualizacja danych na żądanie, import danych z raportu w formacie 

MS Excel generowanego z systemu CSI SL2014 (będącego następcą KSI SIMIK) oraz LSI – Lokalnego 

System Informatycznego służącego do składania wniosków o dofinansowanie, geolokalizacja obszaru 

realizacji projektu objętego wnioskiem na podstawie identyfikatora TERYT gminy/powiatu 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:233 MD.075.Baza wniosków o dofinansowanie z EFS 

2.8 DG Departament Gospodarki Mieniem 

2.8.1 MD.007.Rejestr nieruchomości samorządu województwa 

Nazwa zbioru danych: 

Rejestr nieruchomości samorządu województwa 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu SIPWW. Pełne pokrycie. 

  

 class MD.075.Baza wniosków o dofinansowanie z EFS

MD.075.Baza wniosków o 

dofinansowanie z EFS::Wskazniki

- Nazwa  :char

- Typ  :char

- Wart_docelowa_kobiety  :int

- Wart_docelowa_mezczyzni  :int

- Wart_docelowa_ogolem  :int

- Wart_obecna_kobiety  :int

- Wart_obecna_mezczyzni  :int

- Wart_obecna_ogolem  :int

- Wniosek  :int

MD.075.Baza wniosków o 

dofinansowanie z EFS::

Obszary_realizacj i

- Gmina  :char

- Powiat  :char

- Wniosek  :int

- Wojewodztwo  :char

MD.075.Baza wniosków o 

dofinansowanie z EFS::Wnioski

- Cel_projektu  :char

- Data_przyjecia  :char

- Dofinansowanie  :double

- Dzialanie  :char

- Forma_prawna  :char

- Konkurs  :char

- Koszt_uczestnika  :double

- Koszty_kwalifikowane  :double

- Koszty_ogolem  :double

- Nr_kanc  :char

- Nr_KSI  :char

- Poddziałanie  :char

- Priorytet  :char

- Program  :char

- Projekt  :char

- Realizacja_do  :char

- Realizacja_od  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak 

Harmonizacja danych: 

W zakresie danych adresowych z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów oraz z magazynem danych MD.009.EGiB dla numerów działek. 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, zbiór cyfrowy tabelaryczny w formacie XLS), z informacją o geolokalizacji: adres, nr 

działki. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco. 

Uwaga: 

Prezentacja danych w zakresie nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchni działki, prezentacja 

pozostałych danych do uzgodnienia. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:191 MD.007.Baza danych nieruchomości samorządu województwa 

2.8.2 MD.085.Baza gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej 

Nazwa zbioru danych: 

Baza gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

Departament Gospodarki Mieniem 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

  

 class MD.007.Baza danych nieruchomości samorządu województwa

MD.007.Rejestr nieruchomości 

samorządu województwa::Budynki i 

budowle

- Adres  :char

- Ciężary i ograniczenia  :char

- Data wyceny  :char

- Długość  :float

- Forma władania  :char

- Id obiektu  :int

- Kubatura  :float

- Liczba kondygnacji  :int

- Nazwa obiektu  :char

- Numer działki  :char

- Numer KW  :char

- Obecne wykorzystanie  :char

- Opłaty roczne  :float

- Podatek od nieruchomości  :float

- Podstawa nabycia  :char

- Powierzchnia całkowita  :float

- Powierzchnia użytkowa  :float

- Rodzaj  :char

- Shape  :long

- Stan techniczny  :char

- Typ  :char

- Wartość księgowa  :float

- Wartość szacunkowa  :float

- Wartość z wyceny  :float

- Właściciel  :char

- Wpis do rejestru zabytków  :char

- Zapisy hipoteczne  :char

MD.007.Rejestr nieruchomości 

samorządu województwa::Działki 

ewidencyjne

- Adres  :char

- Ciężary i ograniczenia  :char

- Data wyceny  :char

- Forma władania  :char

- Formy ochrony przyrody  :char

- Id działki  :int

- Mapa  :char

- Numer działki  :char

- Numer KW  :char

- Numer obrębu  :char

- Obecne wykorzystanie  :char

- Opłaty roczne  :float

- Podatek od nieruchomości  :float

- Podstawa nabycia  :char

- Powierzchnia  :float

- Rodzaj użytkowania  :char

- Shape  :long

- Wartość księgowa  :float

- Wartość szacunkowa  :float

- Wartość z wyceny  :float

- Właściciel  :char

- Wpis do rejestru zabytków  :char

- Zapisy hipoteczne  :char

MD.007.Rejestr nieruchomości samorządu 

województwa::Stan prawny lokali mieszkalnych i 

użytkowych

- Data obowiązywania  :char

- Data umowy najmu  :char

- Dodatkowe uwagi  :char

- Id najemcy  :int

- Kondygnacja  :char

- Koszt remontów  :float

- Miesięczna stawka czynszu  :float

- Najemca  :char

- Numer lokalu  :char

- Powierzchnia użytkowa  :float

- Shape  :long

- Stan techniczny  :char

- Udział w częściach wspólnych  :float

- Umowa najmu  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie): 

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów oraz MD.009.EGiB 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, zbiory cyfrowe tabelaryczne w formacie XLS, z informacją i geolokalizacji: numer 

działki 

Procedura / częstotliwość aktualizacji:  

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco 

 

 
Rysunek nr:243 MD.085.Baza gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej 

2.8.3 MD.086.Rejestr inwestycji finansowanych ze środków FOGR 

Nazwa zbioru danych: 

Rejestr inwestycji finansowanych ze środków FOGR 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

 class MD.085.Baza...

MD.085.Baza 

gruntów 

wyłączonych z 

produkcj i rolnej  i 

leśnej ::Grunty

- Decyzja  :char

- Nr_dzialki  :char

- Obreb  :char

- Opis  :char

- Powiat  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Departament Gospodarki Mieniem 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, zbiory cyfrowe tabelaryczne w formacie .xls. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji:  

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco 

 

 
Rysunek nr:244 MD.086.Rejestr inwestycji finansowanych ze środków FOGR 

2.9 DOW Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2.9.1 MD.036.Przestrzenna baza projektów realizowanych w ramach PROW i PO 

Ryby 

 class MD.086.Rejestr inwestycj i fin...

MD.086.Rejestr inwestycj i 

finansowanych ze środków FOGR::

Inwestycje

- Rodzaj_inwestycji  :char

- Wielkosc_przyznanej_dotacji  :int



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa zbioru danych: 

Przestrzenna baza projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(PROW) i PO Ryby. Dotyczy perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020. 

Dysponent danych: 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW – nie ze wszystkich działań. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak, PROW i PO Ryby w zakresie operacji realizowanych przez osoby fizyczne. Dostęp do tych danych 

będą mieli tylko przełożeni merytorycznie powiązani z wdrażanymi działaniami, osoby zaangażowane 

we wdrażanie danego działania na określonym etapie lub wprowadzające dane do systemu. 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów oraz w zakresie danych podziału terytorialnego kraju z magazynem 

danych referencyjnych MD.041.PRG 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, oddzielne zbiory cyfrowe tabelaryczne w formacie XLS (eksport z PROW i PO 

Ryby), geolokalizacja: adres siedziby beneficjenta, adres siedziby LGD/LGR, zasięgi przestrzenne wg 

granic PRG dla LGD/LGR utworzone na podstawie informacji opisowych 

Procedura aktualizacji:  

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco – raz w miesiącu. 

Uwagi: 

Dane do pozyskania z Przestrzennej bazy partnerów KSOW (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich) 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:206 MD.036.Przestrzenna baza projektów realizowanych w ramach PROW i PO-Ryby  

 class MD.036.Przestrzenna baza projektów realizowanych w ramach PROW i PO-Ryby

MD.036.Przestrzenna baza projektów realizowanych w ramach PROW i PO 

Ryby::Konrole

- Data_i_godzina_kontroli_wykonanej  :char

- Data_wskazania_do_kontroli  :char

- Dostep_dane_osobowe_ID_osoby  :int

- Dzialanie  :char

- Etap_weryfikacji_i_operacji  :char

- Lp  :int

- Nazwa_i_pelny_adres_kontrolowanego_podmiotu  :char

- Paragraf_1_pkt_1_litery_od_a_do_d_litera_e_pkt_2  :char

- Priorytet  :char

- Rodzaj_kontroli  :char

- Shape  :long

- Zespol_kontrolny_ID  :int

- Znak_sprawy  :char

MD.036.Przestrzenna baza projektów realizowanych w ramach PROW i PO 

Ryby::PO_RYBY_raport_podstawowy

- Cele_operacji  :char

- Data_zawarcia_umowy_wydania  :char

- Dostep_dane_osobowe_ID_osoby  :int

- Gmina  :char

- NIP  :int

- Nr_arkusza_mapy_ewidencyjnej  :char

- Nr_dzialki_ewidencyjnej  :char

- Nr_obrebu_ewidencyjnego  :char

- Nr_umowy_decyzji  :char

- Numer_beneficjenta  :char

- Numer_identyfikacyjny_statku_rybackiego_w_rejestrze  :char

- PESEL  :int

- Powiat  :char

- REGON  :int

- Shape  :long

- Srodek  :char

- Stan_wykonania  :char

- Tytul_operacji  :char

- Wojewodztwo  :char

- Znak_sprawy  :char

MD.036.Przestrzenna baza projektów realizowanych w ramach PROW i PO 

Ryby::Osoby

- Dostep_do_danych_osobowych  :char

- Kontrolujacy_imie_i_nazwisko  :char

- Kontrolujacy_nr_upowaznienia  :char

- Nazwa_i_pelny_adres_kontrolowanego_podmiotu  :char

- Przynaleznosc_do_Zespolu_kontrolnego  :char

- Rodzaj_kontroli  :char

- Wykonana_kontrola_ID  :int

- Zespol_kontrolny  :char

MD.036.Przestrzenna baza projektów 

realizowanych w ramach PROW i PO Ryby::LGD / 

LGR

- Budzet  :char

- Gmina  :char

- Kod_pocztowy  :char

- Ludnosc  :char

- Miejscowosc  :char

- Nazwa  :char

- Nr_domu  :char

- Nr_lokalu  :char

- Numer_identyfikacyjny  :char

- Poczta  :char

- Powiat  :char

- Rodzaj_LGD_LGR  :char

- Shape  :long

- Ulica  :char

- Wojewodztwo  :char

MD.036.Przestrzenna baza projektów 

realizowanych w ramach PROW i PO Ryby::

Obszary

- LGD_LGR_Id  :int

- Nazwa  :char

- Shape  :long



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Model danych 

Kontrole 

 

PO-RYBY raport podstawowy 

 

Lokalne Grupy Działania / Lokalne Grupy Rybackie 

Propozycja informacji w SIPWW o LGD / LGR: 

- przestrzenny obszar LGD / LGR (na przykład zakładka z wykazem LGD / LGR, po kliknięciu na daną 

LGD / LGR obraz zasięgu terytorialnego),  

- dane teleadresowe biura LGD / LGR, 

- dane finansowe (przyznany budżet ogółem oraz w ramach poszczególnych działań), 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Mapa Lokalnych Grup Rybackich w Województwie Wielkopolskim 

 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Mapa lokalnej grupy rybackiej: Nadnotecka Grupa Rybacka 

 

Załącznik do ankiet omawianych na spotkaniu 10.09.2014 

Export danych do Excela z aplikacji OFSA-PROW-DD, PO Ryby 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Przedstawiam Państwu założenia niezbędne do wyszukiwania oraz prezentacji danych dot. PROW 

i PO Ryby 2007 – 2013. Programowanie 2014 – 2020 nie jest brane pod uwagę w chwili obecnej 

z uwagi, iż zarówno program oraz akty ustawowe i wykonawcze nie zostały zaakceptowane przez 

prawne podmioty powołane do tego. 

1. Sposób wyszukiwania danych. 

Wyszukiwanie informacji, dotyczących zrealizowanych operacji w ramach PROW i PO Ryby 

2007 – 2013 realizowanych przez Samorząd Województwa (SW), powinno odbywać się 

według wymienionych poniżej atrybutów: 

a) Oś Priorytetowa (nazwa), 

b) UWAGA: Po wyborze Oś 4 Leader powinno pokazać się nowe pole/ atrybut (rozwijane) 

„Lokalna Grupa Działania” – lista rozwijana wszystkich wielkopolskich LGD / „Lokalna 

Grupa Rybacka” – lista rozwijana wszystkich wielkopolskich LDG / LGR, 

c) Działanie (kod + nazwa działania), 

d) Województwo (z uwagi na międzywojewódzkie LGD / LGR występujące w Wielkopolsce 

oraz Gminy wielkopolskie będące członkami w LGD / LGR innych ościennych 

województw) – lista rozwijana wg SIEDZIBY, 

e) Powiat (lista rozwijana) – siedziba, dla gmin innych województw tylko terytorialne 

określenie, 

f) Gmina (siedziba) – wpisać ręcznie, 

g) Nazwa Beneficjenta (wpisać ręcznie), 

h) Tytuł projektu. 

2. Informacje ukazujące się po ustawieniu parametrów wyszukiwania. 

Mając na uwadze przejrzystość informacji prezentowanych, proponujemy poniżej projekt 

układu prezentacji. 

Panel wyszukiwania z lewej strony nie większy niż 1/5 ekranu. 

Na pozostałej części od góry informacja o treści: 

„ Znaleziono XXX (liczba) projekty/projektów dofinansowanych na łączną kwotę XXX,XXX zł.” 

Poniżej: 

Od lewej lista Beneficjentów: „nazwa”, na końcu dwie informacje suma w zł. „ Całkowity 

koszt operacji” oraz suma zł „Kwota pomocy”. Suma jako suma kwot poszczególnych operacji 

wyświetlanych poniżej. 

Po kliknięciu na beneficjenta rozwija się bezpośrednio pod nim lista projektów zawierająca: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Od lewej „tytuł” (stała szerokość, przy dłuższym tekście zawijany), pod koniec wiersza kwota 

„Całkowity koszt operacji” w zł. oraz „Kwota pomocy” w zł. 

Po kliknięciu na tytuł rozwija się bezpośrednio pod tytułem informacja o operacji 

zawierająca: 

- numer wniosku UM15- 

- Oś (nazwa) – w ramach której została zrealizowana operacja, 

- Działanie ( kod + nazwa) - w ramach której została zrealizowana operacja, 

- Nazwa LGD (jeżeli operacja jest zrealizowana w ramach Oś 4 Leader) lub LGR (jeżeli operacja 

jest realizowana w ramach PO Ryby), 

- Powiat (nazwa), 

- Gmina (nazwa), 

- Termin realizacji operacji  - OPCJA!!!!, 

- Całkowity koszt operacji  -  w zł., 

- Kwota pomocy – w zł., 

- zdjęcia – OPCJA!!!, 

- opis operacji – OPCJA!!!!. 

UWAGA !!! 

Powyższe atrybuty wyszukiwania oraz informacje wyświetlane po wyszukaniu wymagają 

akceptacji przełożonych DOW. 

 

3. Atrybuty Raportu Prostego modułu Raporty Ad Hoc aplikacji OFSA-PROW-DD, PO Ryby 

Informacje wyświetlane w systemie SIPWW opierałyby się na raporcie prostym z aplikacji 

OFSA-PROW-DD, PO Ryby 

Dane zawarte w raporcie NIE SĄ DANYMI AGREGOWANYMI!!! 

Sumy kwot oraz liczba operacji na poziomie województwa, powiatu, Gminy, Beneficjenta, 

powinny być agregowane przez aplikację SIPWW opierając się na danych w raporcie OFSA-

PROW-DD, PO Ryby!!!! 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Poniżej przedstawiam atrybuty raportu prostego: 

I) Dane sprawy: 

a) Status sprawy, 

b) Działanie (kod), 

c) Działanie (nazwa), 

d) Nazwa komórki samorządowej – dla danych LGD / LGR międzywojewódzkich, 

e) Znak sprawy – UM15 / SW15 

II) LGD / LGR 

a) Numer identyfikacyjny – ID ARiMR LGD / LGR, 

b) Nazwa LGD / LGR, 

c) Ludność – OPCJA!!!, 

d) Adres LGD  / LGR (województwo), 

e) Adres LGD / LGR (powiat), 

f) Adres LGD / LGR (gmina), 

g) Adres LGD / LGR (miejscowość), 

h) Adres LGD / LGR (kod pocztowy), 

i) Adres LGD / LGR (poczta), 

j) Adres LGD / LGR (ulica), 

k) Adres LGD / LGR (nr domu), 

l) Adres LGD / LGR (nr lokalu), 

 

III) WoPP – (dane WoPP) 

a) Data złożenia WoPP – opcja do terminu realizacji operacji, może też być liczony 

termin od daty podpisania umowy!!!, 

IV) Umowa 

a) Data podpisania umowy – opcja do terminu realizacji operacji liczona od 

podpisania umowy, 

V) Umowa po Aneksach 

a) Nazwisko (nazwa), 

b) Rodzaj wnioskodawcy, 

c) Adres (województwo), 

d) Adres (powiat), 

e) Adres (gmina), 

f) Adres (miejscowość), 

g) Tytuł operacji, 

h) Cel operacji – opcja dodatkowa do zakresu informacji wyświetlanych przy tytule 

operacji, 

i) Kwota pomocy, 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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j) Koszty całkowite operacji -  UWAGA dla niektórych działań koszty całkowite brać 

z WoPP!!!, 

k) Termin zakończenia inwestycji – opcja, 

VI) WoP 

a) Rodzaj wnioskodawcy, 

b) Nazwisko (nazwa), 

c) Rodzaj płatności -  pośrednia, ostateczna, 

d) Koszty całkowite etapu  - do wykazania w informacji o operacji po wypłaceniu 

środków, Koszty kwalifikowalne etapu - do wykazania w informacji o operacji po 

wypłaceniu środków 

e) Kwota do refundacji (po weryfikacji) - do wykazania w informacji o operacji po 

wypłaceniu środków,  

f) Numer wniosku (WoP) – przy operacji wieloetapowej należy sumy kwot 

całkowitych oraz po refundacji pokazywać!!! 

UWAGA!!! Przy występującej płatności pośredniej pokazujemy dane z UMOWY 

po Aneksach!! 

UWAGA!!! Przy płatności ostatecznej sumujemy kwoty, Całkowite oraz Po 

Refundacji, płatności pośredniej i  ostatecznej danej sprawy UM15 / SW15 !!! 

UWAGA! Wieloetapowe dane dotyczą wszystkich działań w ramach PROW i PO Ryby. Agregacja kwot 

powinna zostać przeprowadzona dodatkowo tzn. że dane dla poszczególnych etapów (koszty 

całkowite, kwalifikowane i kwota do refundacji) powinny zostać zawsze pokazane w systemie. 

4. Przedstawione powyżej założenia należy traktować jako wstępne, wymagające szczegółowej 

analizy zapotrzebowania na informacje, mające być prezentowane przez aplikację SIPWW.  

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.10 DPR Departament Polityki Regionalnej 

2.10.1 MD.032.Bank Danych Lokalnych 

Nazwa zbioru danych: 

Bank Danych Lokalnych - BDL 

Dysponent danych: 

Główny Urząd Statystyczny 

Operator danych: 

DPR 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Tak, przy czym wprowadzone zostaną do niego wyłącznie wybrane wskaźniki BDL. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowanie jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, zbiór cyfrowy tabelaryczny w formacie XLS (eksport z BDL), z informacją 

o lokalizacji – geolokalizacja według TERYT lub NTS (w TERYCIE nie ma kodów do podregionów) 

Procedura/ częstotliwość aktualizacji: 

Aktualizacja w cyklu rocznym i według potrzeb. 

Uwaga: 

Podstawowe dane statystyczne dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego (precyzyjna lista 

wskaźników jeszcze do ustalenia, będzie to maksymalnie 20-30 wskaźników). 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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 Poziom: gminy, powiaty, województwo. 

 Źródło danych: GUS (BDL), STRATEG, EUROSTAT. 
 Powinna istnieć możliwość, aby zaprezentować dane w postaci dodatkowo generowanych 

kartogramów lub kartodiagramów dla wybranych jednostek przestrzennych np. gmin. 
 Poniższy zakres atrybutów nie jest pełny. 

 Zakres prezentowanych danych do uzgodnienia z Departamentem Polityki Regionalnej. 
 

 

 
Rysunek nr:202 MD.032.Bank Danych Lokalnych 

 

Kod Jednostka terytorialna 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

2012 

osoba 

0000000000 POLSKA 27,9 

4000000000 Region północno-zachodni 25,8 

4080000000  LUBUSKIE 25,3 

4300000000  WIELKOPOLSKIE 25,7 

4306000000 Podregion 60 - pilski 23,7 

4306001000 Powiat chodzieski 24,5 

 class MD.032.Bank Danych Lokalnych

MD.032.Bank Danych Lokalnych::Tabela1

- Jednostka_terytorialna  :char

- Kod  :int

- ludnosc_w_wieku_poprodukcyjnym_na_100_osob_w_wieku_produkcyjnym_2012  :double



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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4306002000 Powiat czarnkowsko-trzcianecki 24,4 

 

Kod Jednostka terytorialna 2012 

  1. 

  [osoba] 

4305706012 Jaraczewo (2) 8401 

4305706023 Jarocin (3) 45463 

4305706024 Jarocin - miasto (4) 26278 

4305706025 Jarocin - obszar wiejski (5) 19185 

4305706032 Kotlin (2) 7291 

4305706043 Żerków (3) 10488 

4305706044 Żerków - miasto (4) 2164 

4305706045 Żerków - obszar wiejski (5) 8324 

4305707012 Blizanów (2) 9650 

4305707022 Brzeziny (2) 5824 

4305707032 Ceków-Kolonia (2) 4774 

4305707042 Godziesze Wielkie (2) 9061 

4305707052 Koźminek (2) 7552 

4305707062 Lisków (2) 5378 

4305707072 Mycielin (2) 4920 

4305707082 Opatówek (2) 10769 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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4305707093 Stawiszyn (3) 7234 

4305707094 Stawiszyn - miasto (4) 1585 

4305707095 Stawiszyn - obszar wiejski (5) 5649 

4305707102 Szczytniki (2) 7966 

4305707112 Żelazków (2) 9312 

4305708012 Baranów (2) 7764 

4305708022 Bralin (2) 5933 

4305708033 Kępno (3) 24806 

4305708034 Kępno - miasto (4) 14657 

4305708035 Kępno - obszar wiejski (5) 10149 

4305708042 Łęka Opatowska (2) 5316 

 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.10.2 MD.033. System monitoringu i kontroli projektów UE 

Nazwa zbioru danych: 

KSI SIMIK / SL2014 

Dysponent danych: 

Ministerstwo Rozwoju 

Operator danych:   

Departament Polityki Regionalnej 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowanie jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne: źródło danych: SL2014 (do 2013 roku KSI SIMIK) z informacją o lokalizacji – 

geolokalizacja według obszaru realizacji: gmina, powiat, województwo, lub lokalizacji beneficjenta:: 

miejscowość, ulica, nr budynku. 

Procedura/ częstotliwość aktualizacji: 

Aktualizacja danych z WRPO 2014-2020 w cyklu półrocznym i według potrzeb. 

 

Uwaga: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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 Dane dotyczące projektów unijnych zarówno z obecnej (na bieżąco, do tej pory około 2000 

projektów WRPO 2014-2020), jak i zakończonych perspektyw finansowych 

 Liczba rekordów: około 900 projektów ZPORR 2004-2006, około 5000 projektów WRPO 2007-

2013 i POKL 

 Dane przypisane do obszaru realizacji (poziom: gmina, powiat, województwo) lub lokalizacji 

beneficjenta (poziom: miejscowość, kod pocztowy). 

 Źródło danych: SL2014 (do 2013 roku KSI SIMIK). 

 Zakres prezentowanych danych do uzgodnienia z Departamentem Polityki Regionalnej. 

 Poniższa lista atrybutów nie zawiera ich pełnej listy. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:203 MD.033.Baza danych KSI SIMIK 

 

 class MD.033.Baza danych KSI SIMIK

MD.033.Baza danych KSI SIMIK::Baza_danych_KSI_SIMIK

- Aktualny  :boolean

- Data_ostatniej_aktualizacji  :char

- Data_podpisania  :char

- Data_rozpoczecia_realizacji   :char

- Data_rozwiązania_anulowania  :char

- Data_zakonczenia_realizacji  :char

- Dofinansowanie_SUM  :double

- Duzy_projekt  :boolean

- Dzial_gospodarki  :char

- Dzialanie_Kod  :char

- Działanie_Nazwa  :char

- Faks  :char

- Forma_finansowania  :char

- Forma_prawna_beneficjenta  :char

- Historia_pol_join  :char

- Id  :int

- Kiedy_Modyfikowal_UDA  :char

- Kiedy_Utworzyl_UDA  :char

- Kod_pocztowy  :char

- Kto_Modyfikowal_UDA  :char

- Kto_Utworzyl_UDA  :char

- Miejscowosc  :char

- Nazwa_beneficjenta  :char

- Nazwa_instytucji_zawierajacej_umowe_o_dofinansowanie_wydajaca_decyzje  :char

- NIP_beneficjenta  :int

- Nr_budynku  :int

- Nr_lokalu  :char

- numer_umowa_grupa  :char

- Numer_umowy_decyzji  :char

- Numer_wniosku_Sygnatura  :char

- Obszar_realizacji  :char

- Os_priorytetowa_Kod  :char

- Os_priorytetowa_Nazwa  :char

- Poddzialanie_Kod  :char

- Poddzialanie_Nazwa  :char

- Pomoc_Publiczna  :char

- procent_dofinansowania_SUM  :double

- Procent_udzialu_wydatkow_podlegajacych_cross_financingowi_SUM  :double

- Program_Operacyjny_Kod  :char

- Program_Operacyjny_Nazwa  :char

- Projekt_realizowany_na_terenie_calego_kraju  :boolean

- Regon  :char

- Shape  :long

- Telefon  :char

- Temat_priorytetu  :char

- Typ_beneficjenta  :char

- Typ_projektu  :char

- Tytul_projektu  :char

- Ulica  :char

- w_tym_UE_SUM  :double

- Wartosc_Ogolem_SUM  :double

- Wartosci_ogolem_SUM  :double

- Wklad_krajowy_publiczny_SUM  :double

- Wklad_Prywatny_SUM  :double

- Wklad_wlasny_SUM  :double

- Wydatki_kwalifikowalne_SUM  :double

- Wydatki_ogolem_SUM  :double



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Id 18578 

Numer umowy/decyzji RPWP.01.04.03-30-001/09-00 

Aktualny T 

Działanie<Nazwa> Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć 

wynikających z Regionalną Strategią 

Innowacji 

Temat priorytetu 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie 

w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci 

informatyczne łączące ośrodki badawcze) 

oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji 

technologicznych 

Wartości ogółem SUM 55600000,56 

Wydatki kwalifikowalne SUM 55600000,56 

Dofinansowanie SUM 55600000,56 

w tym UE SUM 47260000,00 

Wkład własny SUM ,00 

% dofinansowania SUM 100 

Numer wniosku (Sygnatura) NULL 

Data rozwiązania/anulowania NULL 

Data podpisania 29-kwi-2009 

Nazwa instytucji zawierającej umowę o 

dofinansowanie/wydająca decyzję 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego 

Program Operacyjny<Kod> RPWP.00.00.00 

Program Operacyjny<Nazwa> Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 

2013 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Oś priorytetowa<Kod> RPWP.01.00.00 

Oś priorytetowa<Nazwa> PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Działanie<Kod> RPWP.01.04.00 

Poddziałanie<Kod> RPWP.01.04.03 

Poddziałanie<Nazwa> Schemat III: Inwestycje we wsparcie instytucji 

otoczenia biznesu na terenach miejskich 

Tytuł projektu JESSICA 

Data rozpoczęcia realizacji  29-kwi-2009 

Pomoc Publiczna bez pomocy publicznej 

Data zakończenia realizacji 31-gru-2015 

Wartość Ogółem SUM 55600000,56 

Wkład krajowy publiczny SUM 55600000,56 

Wkład Prywatny SUM ,00 

% udziału wydatków podlegających cross-

financingowi  SUM 

,00 

Duży projekt Nie 

Typ projektu NULL 

Projekt realizowany na terenie całego kraju Nie 

Forma finansowania 02 Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę 

oprocentowania, gwarancje) 

Obszar realizacji Gmina, powiat, województwo 

Dział gospodarki 00 Nie dotyczy 

NIP beneficjenta 0 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa beneficjenta Europejski Bank Inwestycyjny 

Kod pocztowy L-2950 

Miejscowość Luksemburg 

Ulica boulevard Konrad Adenauer 

Nr budynku 100 

Nr lokalu NULL 

Telefon 55 600 000,56 

Faks +352 4379 63 099 

Regon NULL 

Forma prawna beneficjenta bez szczególnej formy prawnej 

Typ beneficjenta inny nie wymieniony na liście 

Data ostatniej aktualizacji 30-kwi-2009 

Wydatki ogółem SUM 55600000,56 

Kiedy Modyfikował -  UDA 30-gru-2009 

Kiedy Utworzył - UDA 30-kwi-2009 

Kto Modyfikował - UDA KARSTAS 

Kto Utworzył - UDA MALBART 

numer_umowa_grupa RPWP.01.04.03-30-001/09 

Historia_pol_join Umowy o dofinansowanie 

 

2.11 DR Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2.11.1 MD.078.Rejestr obwodów łowieckich 

Nazwa zbioru danych: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rejestr obwodów łowieckich z opisami granic oraz materiałami źródłowymi, a także decyzjami 

zmieniającymi 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DR 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowanie jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, na podstawie danych w formacie SHP, import 1:1 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:236 MD.078.Rejestr obwodów łowieckich 

 

 

 class MD.078.Rejestr obwodów łowieckich

MD.078.Rejestr obwodów łowieckich::

Obwody_lowieckie

- kolo_lowieckie  :char

- materialy_zrodlowe_zalaczniki  :char

- Numer  :int

- Opis_granic  :char

- Zasieg_obwodu_geometria_powierzchniowa  :char

MD.078.Rejestr obwodów łowieckich::

Decyzje_uchwaly

- Data  :char

- Kolo_lowieckie  :char

- Numery_obwodow_lowieckich  :int

- Opis  :char

- Rodzaj  :char

- Sygnatura  :char

- Zalacznik  :char

MD.078.Rejestr 

obwodów 

łowieckich::

Tereny_wylaczone

- Numer  :int

- Opis  :char

- Zalacznik  :char

MD.078.Rejestr 

obwodów łowieckich::

Lasy_niepanstwowe

- Numer  :int

- Opis  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.12 DRG Departament Gospodarki 

2.12.1 MD.022.Baza danych o instytucjach otoczenia biznesu 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych o instytucjach otoczenia biznesu. 

W tym:  

 baza „odkrycia naukowe i wynalazki”, 

 baza „Skutecznych instytucji otoczenia biznesu”, 

 baza ośrodków transferu technologii (ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji). 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DRG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie): 

Przy uruchomieniu SIPWW, jest dostępny dla całego województwa 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak 

Harmonizacja danych: 

W zakresie danych adresowych z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne ze zbioru cyfrowego (tabela MS Excel z informacją o lokalizacji) 

Wymagana geolokalizacja na podstawie danych adresowych siedziby instytucji 

Procedura /częstotliwość aktualizacji: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rejestr prowadzony w SIPWW, aktualizacja na bieżąco 

 
Rysunek nr:192 MD.022.Baza danych instytucji otoczenia biznesu 

 

Urzędy, instytucje: 

 

  

 class MD.022.Baza danych instytucj i otoczenia biznesu

MD.022.Baza danych o 

instytucjach otoczenia 

biznesu::Osoby_kontaktowe

- Adres  :char

- Email  :char

- Fax  :char

- Imie_i_nazwisko  :char

- Instytucja  :int

- Stanowisko  :char

- Telefon  :char

MD.022.Baza danych o instytucjach 

otoczenia biznesu::Instytucje

- Adres  :char

- Dokonania_w_zakresie  :char

- Email  :char

- Fax  :char

- Kod_pocztowy  :char

- Miejscowosc  :char

- Nazwa_instytucji  :char

- Profil_dzialalnosci  :char

- Shape  :long

- Specjalizacja  :char

- Strona_www  :char

- Telefon  :char

- Typ_instytucji  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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https://web.archive.org/web/20141224072326/http://iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/innowacyjne-

przedsiebiorstwa 

 

 

https://web.archive.org/web/20141224072326/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/innowacyjne-przedsiebiorstwa
https://web.archive.org/web/20141224072326/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/innowacyjne-przedsiebiorstwa


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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https://web.archive.org/web/20140302190246/http://iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/instytuty-naukowo-
badawcze 

 

https://web.archive.org/web/20140326220514/http://iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/osrodki-transferu-

technologii 

https://web.archive.org/web/20140302190246/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/instytuty-naukowo-badawcze
https://web.archive.org/web/20140302190246/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/instytuty-naukowo-badawcze
https://web.archive.org/web/20140326220514/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/osrodki-transferu-technologii
https://web.archive.org/web/20140326220514/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/osrodki-transferu-technologii


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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https://web.archive.org/web/20140331105623/http://iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/odkrycia-naukowe-i-

wynalazki 

 

https://web.archive.org/web/20140302190250/http://iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/szkoly-wyzsze 

https://web.archive.org/web/20140331105623/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/odkrycia-naukowe-i-wynalazki
https://web.archive.org/web/20140331105623/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/odkrycia-naukowe-i-wynalazki
https://web.archive.org/web/20140302190250/http:/iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/szkoly-wyzsze


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 
90 

 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Klastry i inicjatywy klastrowe: 

 

2.12.2 MD.023.Elektroniczna baza ofert inwestycyjnych 

Nazwa zbioru danych: 

Tereny inwestycyjne ( w tym tereny poprzemysłowe) 

Dysponent danych: 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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DRG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu SIPWW, zbiór jest dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak – dane osób kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail) 

Harmonizacja danych: 

W zakresie danych adresowych z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne ze zbioru cyfrowego (dane z bazy SQL wykorzystywane w ramach portalu 

www.eboi.umww.pl, szczegóły ofert pliki w formacie Ms Word, baza zawiera ok. 300 ofert), 

wymagana geolokalizacja: punkty adresowe (ew. nr. działek ewidencyjnych) 

Procedura /częstotliwość aktualizacji: 

Na bieżąco w przypadku informacji przekazywanych przez gminy oraz roczna, generalna aktualizacja 

(wykonywana przez podmiot zewnętrzny Centrum Obsługi Inwestora działające w ramach 

Stowarzyszenia gmin i powiatów Wielkopolskich) 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:193 MD.023.Elektroniczna baza ofert inwestycyjnych 

  

 class MD.023.Elektroniczna baza ofert inwestycyjnych

MD.023.Elektroniczna baza ofert inwestycyjnych::Oferty_inwestycyjne

- Aktualny_plan_zagospodarowania_przestrzennego  :char

- Autostrada_droga_krajowa_km  :char

- Bocznica_kolejowa_km  :double

- Budynki_i_zabudowania_na_terenie  :char

- Czy_byly_prowadzone_badania_geologiczne_terenu  :char

- Czy_grunt_jest_odlesiony  :char

- Czy_grunt_jest_odrolniony  :char

- Dostepna_moc_MW  :double

- Dostepna_objetosc  :char

- Dostepna_objetosc_m3_24h  :double

- Droga_dojazdowa_do_terenu_rodzaj_drogi_i_jej_szerokosc  :char

- Elektrycznosc_na_terenie  :char

- Gaz_na_terenie  :char

- Istniejace_ograniczenia_ekologiczne  :char

- Kanalizacja_na_terenie  :char

- Klasa_gruntow_wraz_z_powierzchnia_ha  :char

- Kolej_km  :double

- Ksztalt_dzialki  :char

- Maksymalna_dostepna_powierzchnia_w_jednym_kawalku_ha  :double

- Miasto_Gmina  :char

- Mozliwosci_powiekszenia_terenu  :char

- Najblizsze_lotnisko_miedzynarodowe_km  :boolean

- Najblizsze_miasto_wojewodzkie  :char

- Napiecie_kV  :double

- Nazwa_lokalizacji  :char

- Obecne_uzytkowanie  :char

- Oczyszczalnia_sciekow_na_terenie_badz_w_bezposrednim_sasiedztwie  :char

- Odleglosc_przylacza_od_granicy_dzialki  :char

- Odleglosc_przylacza_od_granicy_terenu  :char

- Odleglosc_przylacza_od_granicy_terenu_m  :double

- Ograniczenia_ekologiczne_opis  :char

- Opis_budynkow_zabudowan  :char

- Orientacyjna_cena_gruntu_PLN_m2_wlaczajac_23_proc_VAT  :double

- Orientacyjny_termin_uchwalenia  :char

- Osoba_przygotowujaca_oferte  :char

- Osoby_do_kontaktu  :char

- Porty_rzeczne_i_morskie_w_odleglosci_do_200km  :char

- Powiat  :char

- Poziom_wod_gruntowych_m  :double

- Przeszkody_podziemne  :char

- Przeszkody_wystepujace_na_powierzchni_terenu  :char

- Przeznaczenie_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego  :char

- Rodzaje_zanieczyszczenia  :char

- Roznica_poziomow_terenu_m  :double

- Ryzyko_wystapienia_zalan_lub_obsuniec_terenu  :char

- Shape  :long

- Srednica_rury  :char

- Telefony  :char

- Uwagi  :char

- Wartosc_kaloryczna_gazu  :char

- Wlasciciel_wlasciciele  :char

- Woda_na_terenie  :char

- Woda_na_terenie_do_celow_przemyslowych  :char

- Woda_na_terenie_do_celow_przemyslowych_informacja  :char

- Woda_na_terenie_do_celow_socjalnych  :char

- Woda_na_terenie_do_celow_socjalnych_informacja  :char

- Wojewodztwo  :char

- Zanieczyszczenia_wod_powierzchniowych_i_gruntowych  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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www.eboi.umww.pl 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.12.3 MD.024.Baza podmiotów innowacyjnych 

Nazwa zbioru danych  

Podmioty innowacyjne (innowacyjne przedsiębiorstwa, klastry, brokerzy innowacji) 

Dysponent danych: 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DRG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie): 

Przy uruchomieniu SIPWW 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak (w przypadku podmiotów będących jednoosobową działalnością gospodarczą) 

Harmonizacja danych: 

W zakresie danych adresowych z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne ze zbioru cyfrowego (pliki Ms Excel z informacją o lokalizacji, bazy wiedzy na 

portalu Innowacyjna Wielkopolska) 

Wymagana geolokalizacja na podstawie danych adresowych siedzib podmiotów, w przypadku klastra 

w oparciu o nazwę miejscowości 

Procedura /częstotliwość aktualizacji: 

Rejestr prowadzony w SIPWW, aktualizacja bieżąca (przechowywanie zapisów archiwalnych) 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:194 MD.024.Baza podmiotów innowacyjnych 

 

 class MD.024.Baza podmiotów innowacyjnych

MD.024.Baza podmiotów innowacyjnych::Klastry

- Branza  :char

- Imie_i_nazwisko_lidera_koordynatora_inicjatywy  :char

- Lokalizacja  :char

- Nazwa_inicjatywy   :char

- Nazwa_instytucji_organizacji_koordynujacej   :char

- Shape  :long

MD.024.Baza podmiotów 

innowacyjnych::Klastry_podmioty

- Klaster  :int

- Uczestnik  :int

MD.024.Baza podmiotów 

innowacyjnych::

Innowacyjne_przedsiebiorstwa

- Branża  :char

- Email  :char

- Fax  :int

- Miejscowosc  :char

- Nazwa  :char

- Numer  :int

- Profi l_dzialalnosci  :char

- Shape  :long

- Strona_WWW  :char

- Telefon  :char

- Ulica  :char

MD.024.Baza podmiotów 

innowacyjnych::Brokerzy

- Firma  :int

- Spec_przyrod_tech  :boolean

- Spec_spol_human  :boolean

MD.024.Baza podmiotów 

innowacyjnych::

Brokerzy_dziedziny

- Broker  :int

- Nazwa_dziedziny  :int



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.12.4 MD.025.Strefy ekonomiczne 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa zbioru danych:  

Strefy ekonomiczne 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DRG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak (zbiór istnieje, wykorzystanie wymaga formalnej zgody) 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Nie dotyczy 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne (tabela Ms Word z informacją o lokalizacji), 

Wymagana geolokalizacja na podstawie nazwy gminy/miejscowości (ok. 24 miejscowości 

w województwie). 

Procedura /częstotliwość aktualizacji: 

Rejestr prowadzony w SIPWW, aktualizacja okresowa (2 razy w roku), ręczne przeniesienie danych na 

podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych poszczególnych stref ekonomicznych 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:195 MD.025.Strefy ekonomiczne 

 

 

nazwa strefy 

lokalizacja strefy 

podmiot zarządzający strefą 

zasięg geograficzny 

podstrefa w województwie Wielkopolskim 

powierzchnia całkowita 

powierzchnia całkowita w woj. Wielkopolskim 

powierzchnia całkowita zagospodarowana 

 class MD.025.Strefy ekonomiczne

MD.025.Strefy ekonomiczne::Strefy_ekonomiczne

- Calkowita_liczba_miejsc_pracy_w_strefie  :int

- Calkowita_liczba_wydanych_zezwolen_dla_przedsiebiorcow_w_strefie  :int

- Najwieksi_przedsiebiorcy_wiodacy_w_danej_strefie  :char

- Nazwa_strefy  :char

- Podmiot_zarzadzajacy_strefa  :char

- Podstrefa_w_woj_Wielkopolskim  :char

- Powierzchnia_calkowita  :double

- Powierzchnia_calkowita_w_woj_Wielkopolskim  :double

- Powierzchnia_calkowita_zagospodarowana  :double

- Powierzchnia_calkowita_zagospodarowana_w_woj_Wielkopolskim  :double

- Strona_WWW  :char

- Zasieg_geograficzny  :char

MD.025.Strefy ekonomiczne::

Tereny_pod_inwestycje

- Nazwa_terenu  :char

- Podstrefa  :int

- Powiekszenie  :char

- Powierzchnia  :double

- Powierzchnia_max  :double

- Shape  :long

MD.025.Strefy ekonomiczne::Podstrefy

- Calkowita_liczba_miejsc_pracy_w_podstrefie  :int

- Calkowita_liczba_wydanych_zezwolen_dla_przedsiebiorcow_w_podstrefie  :int

- Gmina  :char

- Miasto  :char

- Nazwa_podstrefy  :char

- Powierzchnia_calkowita  :double

- Powierzchnia_calkowita_zagospodarowana  :double

- Shape  :long

- Strefa  :int



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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powierzchnia całkowita zagospodarowana w woj. Wielkopolskim 

całkowita liczba miejsc pracy w strefie 

całkowita liczba miejsc pracy w podstrefie 

całkowita liczba wydanych zezwoleń dla przedsiębiorców w strefie 

całkowita liczba wydanych zezwoleń dla przedsiębiorców w podstrefie 

najwięksi przedsiębiorcy, wiodący w danej strefie 

2.12.5 MD.077.Baza inicjatyw stymulujących wzrost konkurencyjności 

Nazwa zbioru danych 

Baza inicjatyw stymulujących wzrost konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DRG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Nie, zbiór zostanie utworzony w oparciu o wprowadzane na bieżąco dane dotyczące podejmowanych 

działań/inicjatyw 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Po uruchomieniu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Harmonizacja danych: 

Wymagana geolokalizacja siedzib przedsiębiorstw, na podstawie danych teleadresowych 

(przedsiębiorcy, uczestnicy misji/konferencji/spotkań). 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Nie dotyczy 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Baza prowadzona w SIPWW, aktualizacja bieżąca na podstawie informacji ze zgłoszeń uczestnictwa 

udziału i ankiet ewaluacyjnych (pliki w formacie Ms Word). 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:235 MD.077.Baza inicjatyw stymulujących wzrost konkurencyjności 

2.12.6 MD.081.Baza inicjatyw stymulujących współpracę nauki z biznesem 

  

 class MD.077.Baza inicjatyw stymulujących wzrost konkurencyjności

MD.077.Baza inicjatyw 

stymulujących wzrost 

konkurencyjności::

Inicjatywy_zadania

- Dzialanie  :char

- Miejsce_realizacji  :int

- Nazwa_zadania  :char

- Organizator  :int

- Priorytet  :char

- Projekt  :char

- Termin_realizacji  :char

MD.077.Baza inicjatyw 

stymulujących wzrost 

konkurencyjności::

Uczestnicy

- EDG  :char

- Email  :char

- Faks  :char

- Kod_pocztowy  :char

- KRS  :int

- Miejscowosc  :char

- Nazwa  :char

- NIP  :int

- Nr_domu  :char

- Nr_lokalu  :char

- Regon  :int

- Strona_www  :char

- Telefon  :char

- Ulica  :char

- Zadanie  :intMD.077.Baza inicjatyw 

stymulujących wzrost 

konkurencyjności::

Ankiety_ewaluacyjne

- Charakter_korzysci  :char

- Efekty  :char

- Korzysci  :char

- Organizacja  :char

- Sposob_informowania  :char

- Wartosc_korzysci  :int

- Wplyw  :char

- Zadanie  :int

- Zrodlo_informacji  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa zbioru danych 

Baza inicjatyw stymulujących współpracę nauki z biznesem (konkursy, projekty, staże, vouchery, itp.) 

Dysponent danych: 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DRG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Nie, zbiór zostanie utworzony w oparciu o wprowadzane na bieżąco dane dotyczące podejmowanych 

działań/inicjatyw 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Po uruchomieniu SIPWW 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Uzależniona od zapotrzebowania na dane. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

 baza prowadzona w SIPWW, aktualizacja na bieżąco, 

 wymagana geolokalizacja na podstawie danych adresowych (oferenci wiedzy, brokerzy innowacji, 

beneficjenci działań). 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:239 MD.081.Baza inicjatyw stymulujących współpracę nauki z biznesem 

  

 class MD.081.Baza inicjatyw stymulujących współpracę nauki z biznesem

MD.081.Baza inicjatyw 

stymulujących współpracę 

nauki z biznesem::

Inicjatywa_dzialanie

- Jednostka_wiodaca  :char

- Nazwa  :char

- Okres_realizacji_do  :char

- Okres_realizacji_od  :char

- Opis_inicjatywy  :char

- Projekt  :char

- Projekt_Nr  :char

- Status  :char

- Typ  :char

MD.081.Baza inicjatyw 

stymulujących współpracę 

nauki z biznesem::Uczestnicy

- Inicjatywa_dzialanie  :int

- Podmiot  :int

- Rola  :char

- Typ podmiotu  :char

MD.081.Baza inicjatyw 

stymulujących współpracę 

nauki z biznesem::Umowy

- Data_zawarcia  :char

- Koszt  :double

- Nr_umowy  :char

- Projekt_badawczy  :char

- Status  :char

- Uczestnik  :int

- Wsparcie  :double

MD.081.Baza inicjatyw 

stymulujących współpracę nauki z 

biznesem::Wnioski_raporty

- Data_wplywu  :char

- Kwota_platnosci  :double

- Okres_sprawozdawczy_do  :char

- Okres_sprawozdawczy_od  :char

- Status_platnosci  :int

- Umowa  :int



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.12.7 MD.082.Baza placówek naukowych 

Nazwa zbioru danych  

Placówki naukowe 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DRG 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu SIPWW 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

W zakresie danych adresowych z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne ze zbioru cyfrowego (plik Ms Excel z informacją o lokalizacji, baza wiedzy na portalu 

Innowacyjna Wielkopolska) 

Wymagana geolokalizacja na podstawie danych adresowych siedzib placówek 

Procedura aktualizacji 

Rejestr prowadzony w SIPWW, aktualizacja na bieżąco 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:240 MD.082.Baza placówek naukowych 

 

2.13 DS Departament Sportu i Turystyki 

2.13.1 MD.066.Baza danych obiektów sportowych i turystycznych 

Nazwa zbioru danych:  

Baza danych o obiektach sportowych i turystycznych. Obejmuje następujące grupy informacji: 

 obiekty turystyczne (szlaki turystyczne Wielkopolski, inwestycje JST i NGO) 

 obiekty sportowe (Orliki 2012, PROBOS, inwestycje JST i NGO) 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DS 

  

 class MD.082.Baza placówe...

MD.082.Baza placówek 

naukowych::

Placowki_naukowe

- Adres  :char

- Charakterystyka  :char

- Dziedziny_naukowe  :char

- Email  :char

- Fax  :char

- Kod_pocztowy  :char

- Oferta_dla_biznesu  :char

- Rodzaje_badan  :int

- Shape  :long

- Strona_WWW  :char

- Telefon  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Inicjalne przetworzenie danych ze zbiorów cyfrowych: 

 szlaki turystyczne: pliki w formacie GPX (opracowane w ramach projektu GPSwielkopolska), 

 obiekty sportowe: plik w formacie DOC/XLS, wymagana geolokalizacja na podstawie danych 

adresowych i/lub ręcznie z mapy. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji:  

Prowadzenie bazy w SIPWW, import danych zgodnie z harmonogramem (aktualizacja roczna), 

zachowanie danych archiwalnych 

 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:226 MD.066.Baza danych obiektów sportowych i turystycznych 

class MD.066.Baza danych obiektów sportowych i turystycznych

MD.066.Baza danych obiektów 

sportowych i turystycznych::

Ruch_turystyczny

- Lp: int

- rok_2005: char

- rok_2006: char

- rok_2007: char

- rok_2008: char

- rok_2009: char

- rok_2010: char

- rok_2011: char

- rok_2012: char

- Wskazniki: char

- Zrodlo_informacji: char

MD.066.Baza danych obiektów sportowych 

i turystycznych::Orliki_2012

- Gmina: char

- Koszt: int

- Miejscowosc: char

- Nr: char

- Operator: char

- Powiat: char

- Rok: char

- Shape: long

- Ulica: char

MD.066.Baza danych obiektów sportowych i turystycznych::

Szlaki_turystyczne

- Dlugosc: float

- Link_gpswielkopolska: char

- Nazwa: char

- Shape: long

- Typ_szlaku: char

MD.066.Baza danych obiektów 

sportowych i turystycznych::

Orliki_w_powiatach

- Gminy_bez_Orlikow: char

- Gminy_z_Orlikami: int

- Ilosc_gmin: int

- ilosc_gmin_na_Orlika: int

- Lp: int

- mieszkancow_na_Orlika: int

- mieszkancy: int

- Powiat: char

- Procent_wykonania: char

- razem: int

- rok_2008: int

- rok_2009: int

- rok_2010: int

- rok_2011: int

- rok_2012: int

- Shape: long

- UMWW: int

MD.066.Baza danych obiektów sportowych i 

turystycznych::Obiekty_sportowe

- Ilosc_miejsc_na_widowni: int

- Koszt_wybudowania: double

- Miejscowosc_adres_obiektu: char

- Operator_administrator: char

- Powiat: char

- Rodzaj_podlogi: char

- Rok_oddania_do_eksploatacji: int

- Shape: long

- Wymiary_areny_sportowej: char

MD.066.Baza danych obiektów 

sportowych i turystycznych::

Wydatki_infrastruktura

- Dofinansowanie: double

- Klasyfikacja: char

- Koszt: double

- Nr_umowy: char

- Oferent: char

- Rok: int

- Sygnatura: char

- Typ_oferenta: char

- Uchwala: char

- Uwagi: char

- Zadanie: char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Arkusz: Ruch turystyczny 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Arkusz: Pozostałe elementy 

Lp. WSKAŹNIKI

Ź
R

Ó
D

Ł
O

 

IN
F

O
R

M

A
C

J
I

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

Liczba korzystających 

turystów zagranicznych 

z wybranych krajów (w 

tys. osób):

- Niemcy 126 107,5 96,2 97,4 92,5 94,53 87,41 80,9

- Holandia 13,5 14 13,8 13 11,7 10,34 10,36 9,2

- Wielka Brytania 13,1 13,1 16,8 17,5 16,2 16,56 16,85 20,3

- Francja 10,1 12,4 11,3 12 14,8 13,65 11,28 10,6

- Hiszpania 8,8 9,4 9,9 7,7 9,6 12,09 11,99 12,3

- Włochy 8,2 9,2 8,6 9,5 9,9 11,15 9,86 11,8

- Szwecja 7,7 8,7 6 7,4 5,8 5,9 5,95 b.d.

- Dania 7,7 7,9 8,2 6,5 5,9 5,22 5,21 b.d.

- Stany Zjednoczone 6,3 7,7 5,6 5,7 6,4 5,21 5,57 b.d.

- pozostałe 65,7 75,1 71,2 80,7 82,4 78,6 77,86 b.d.

3.3. GUS



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Próbka danych plik: probka_orlik.xls 

 

Próbka danych plik: probka_probos.docs 

Powiat 
Miejscowość, 

adres obiektu 

Operator 

/  

administrato

r 

Wymiar

y areny 

sportowej 

Rodzaj podłogi 

Ilość  

miejsc 

na 

widown

i 

Koszt 

wybudowani

a 

Rok 

oddania do 

eksploatacj

i 

CHODZIESK

I 

Budzyń,ul. 

Rogozińska 
Gimnazjum 

44 x 22 

x 8 
linodur RD 260 4 206 500,- 2008 

Lp. Powiat Ilość Gmin
Gminy z 

Orlikami

procent 

wykonania
2008 2009 2010 2011 2012 UMWW razem * mieszkańcy

mieszkańców 

na Orlika

ilość gmin 

bez Orlika
Gminy bez Orlików

1 Chodzieski 5 5 100% 2 1 1 0 1 5 5 47 389 9 478 0

PROGRAM 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012' W POWIATACH



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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5 
Chodzież,ul. 

Paderewskiego 

13 

Gimnazjum 

Miejskie 

42 x 22 

x 10,3 

marmoleu

m RD 
300 3 551 000,- 2002 

Chodzież,ul. 

Wyszyńskiego 

Zespół 

Szkół 

Policealnych 

44 x 22 

x 8 
linodur RD 230 6 437 000,- 2009 

Margonin, 

ul. Polna 6 

(WRPO) 

UM/G 

Margonin 

 49 x 

29 x 8 
linodur RD 200 4 389 283,- 2010 

Szamocin,ul

. 19 Stycznia 

„Nowa 

Concordia” 

44 x 22 

x 8 
linodur RD 225 4 908 400,- 2009 

 

2.14 DSR Departament Środowiska 

2.14.1 MD.043.Mapy i dane z zakresu zanieczyszczenia powietrza 

Nazwa zbioru danych: 

Mapy i dane z zakresu zanieczyszczenia powietrza. 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DSR 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Zbiór dostępny. Pełne pokrycie. 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie 1:1, dane mapowe dostępne w formacie EsriShapefile. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Zbiór tworzony ad hoc w razie potrzeby (wynika to z przepisów prawa). Wykonawca jest wyłaniany w 

przetargu.  

Zawiera warstwy tematyczne obszarów przekroczeń zanieczyszczeń, format shp, sporządzane w 

oparciu o wyniki pomiarów i modelowanie. 

Wymiana zbioru danych, w razie opracowania aktualizacji programu. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:210 MD.043.Mapy i dane z zakresu zanieczyszczenia powietrza 

2.14.2 MD.044.Mapy i dane z zakresu przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu 

Nazwa zbioru danych: 

Mapy z zakresu przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

  

class MD.043.Mapy i dane z zakresu zanieczyszczenia powietrza

MD.043.Mapy i dane z zakresu 

zanieczyszczenia powietrza::Strefy

- Kod strefy: char

- Ludnosc: int

- Nazwa: char

- Ochrona uzdrowiskowa: boolean

- Ochrona_roslin: boolean

- Ochrona_zdrowia: boolean

- Powierzchnia: int

- Shape: long

MD.043.Mapy i dane z zakresu 

zanieczyszczenia powietrza::

Programy

- Data_publikacji: char

- Data_uchwaly: char

- Link_pliki: char

- Nazwa_programu: char

- Nr_uchwaly: char

- Plan_dzialan: boolean

- Rok_opracowania: int

- Status: char

- Strefa: int

MD.043.Mapy i dane z zakresu 

zanieczyszczenia powietrza::

Zanieczyszczenia

- Ozn_substancji: char

- Program: int

- Substancja: char

MD.043.Mapy i dane z zakresu zanieczyszczenia powietrza:

:Mapy_zanieczyszczenia_powietrza

MD.043.Mapy i dane z zakresu zanieczyszczenia powietrza::

Mapy_rozkladu_przestrzennego_stezenia_sredniorocznego

- Rok: int

- Shape: long

- Stezenie_maksymalne: float

- Stezenie_minimalne: float

- Stezenie_srednie: float

- Strefa: int

- Zanieczyszczenie: int

MD.043.Mapy i dane z zakresu 

zanieczyszczenia powietrza::

Stacje_pomiarowe

- Kod stacji: int

- Nazwa: char

- X: long

- Y: long

MD.043.Mapy i dane z zakresu zanieczyszczenia powietrza::

Mapy_rozkladu_przestrzennego_stezenia_24h

- Data: long

- Shape: long

- Stezenie_maksymalne: float

- Stezenie_minimalne: float

- Stezenie_srednie: float

- Strefa: int

- Zanieczyszczenie: int



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator danych:   

DSR 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Ładowanie shp 1:1, dane mapowe dostępne w formacie EsriShapefile. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

W razie opracowania programu/aktualizacji programu (ustawowo co 5 lat). Wykonawca opracowania 

jest wyłaniany w przetargu.  

Zawiera warstwy tematyczne odcinków dróg i linii kolejowych z przekroczeniem norm hałasu, format 

shp, sporządzane w oparciu o wyniki pomiarów i modelowanie. 

Wymiana zbioru danych, w razie opracowania aktualizacji programu lub dodanie nowych map 

w przypadku opracowanie nowego programu ochrony środowiska przed hałasem. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:211 MD.044.Mapy i dane z zakresu przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu 

 

  

class MD.044.Mapy i dane z zakresu przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu

MD.044.Mapy i dane z zakresu przekroczeń 

dopuszczalnych norm hałasu::Zrodla_halasu

- Dlugosc: float

- Kilometraz_koniec: char

- Kilometraz_poczatek: char

- Mapa_akustyczna_Ldwn: char

- Mapa_akustyczna_Ln: char

- Nazwa: char

- Nr_drogi_linii: char

- Program: int

- Shape: long

- Typ_zrodla: char

- Wskaznik_M_Ldwn: char

- Wskaznik_M_Ln: int

MD.044.Mapy i dane z zakresu 

przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu::

Mapy_akustyczne

MD.044.Mapy i dane z zakresu 

przekroczeń dopuszczalnych norm 

hałasu::Programy

- Data_publikacji: char

- Data_uchwaly: char

- Liczba_mieszkancow: int

- Link_pliki: char

- Nazwa_programu: char

- Nr_uchwaly: char

- Rodzaj_programu: char

- Rodzaj_zrodla: char

- Rok_opracowania: int

- Status: char

MD.044.Mapy i dane z 

zakresu przekroczeń 

dopuszczalnych norm 

hałasu::Zadania

- Jednostka: char

- Odcinek: int

- Termin: char

- Zadanie: char

MD.044.Mapy i dane z zakresu 

przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu::

Obszary_przekroczen

- Program: int

- Przedzial_przekroczenia: char

- Shape: long

- Wskaznik: char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.14.3 MD.045.Obszary ograniczonego użytkowania 

Nazwa zbioru danych: 

Obszary ograniczonego użytkowania 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DSR 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu SIPWW 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zbiór jest tworzony przez podmiot zarządzający obiektem (droga, lotnisko). Podmiot przekazuje 

mapę z wniesionymi granicami obszaru. Mapa nie zawsze jest przekazywana w formie wektorowej. 

Rejestracja obrazów rastrowych i wektoryzacja granic obszaru, podziału obszaru na strefy 

w przypadku map analogowych lub konwersja danych wektorowych w przypadku mapy wektorowej 

(zalecany format przekazania danych EsriShapefile). 

Zalecane oprogramowanie typu Desktop GIS (zastosowanie wektoryzacja granic obszaru lub 

rejestracja danych rastrowych). 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

W razie opracowania nowego obszaru ograniczonego użytkowania. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:212 MD.045.Obszary ograniczonego użytkowania 

2.14.4 MD.083.Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów 

Nazwa zbioru danych: 

Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów 

 class MD.045.Obszary ograniczoneg...

MD.045.Obszary ograniczonego 

użytkowania::Obszary

- Data_publikacji  :char

- Data_uchwalenia  :char

- Granice_strefy_wewnetrznej  :char

- Granice_strefy_zewnetrznej  :char

- Link_pliki  :char

- Nazwa  :char

- Nr_uchwaly  :char

- Shape  :long

- Typ  :char

- Zarzadca  :char

MD.045.Obszary ograniczonego 

użytkowania::Działki

- Arkusz  :char

- Nr_dzialki  :char

- Obreb  :char

- Obszar  :int

- Polozenie  :char

MD.045.Obszary 

ograniczonego 

użytkowania::Strefy

- Obszar  :int

- Shape  :long

- Typ_strefy  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

DSR 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów miejsc odbioru z magazynem danych referencyjnych 

MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne, zbiory cyfrowe tabelaryczne w formacie Adobe PDF z informacją o lokalizacji 

miejsc odbioru (dane adresowe). 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie wykazu w SIPWW, roczne sprawozdanie zbiorcze od organizacji odzysku. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:241 MD.083.Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów 

 

2.14.5 MD.084. wykaz punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów  

Nazwa zbioru danych:  

wykaz punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DSR 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak, zawiera dane osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Harmonizacja danych: 

 class MD.083.Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów

MD.083.Wykaz miejsc odbioru 

zużytych baterii i akumulatorów::

Miejsca_odbioru

- Kod  :char

- Miejscowosc  :char

- Nazwa  :char

- Nr  :char

- Podmiot  :int

- Shape  :long

- Ulica  :char

MD.083.Wykaz miejsc odbioru 

zużytych baterii i 

akumulatorów::

Podmioty_zbierajace

- Adres_miejscowosc  :char

- Adres_nr  :char

- Adres_ulica  :char

- Kod_pocztowy  :char

- Nazwa  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Podlega harmonizacji w zakresie adresów punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów z 

magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne, zbiory cyfrowe tabelaryczne w formacie .xls z informacją o lokalizacji punktów 

zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów (dane adresowe). 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie wykazu w SIPWW na bieżąco. 

 

 
Rysunek nr:242 MD.084.Wykaz punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów  

 

2.15 DT Departament Transportu 

2.15.1 MD.040.Baza danych linii kolejowych, stacji i przystanków kolejowych 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych linii kolejowych, stacji i przystanków kolejowych 

  

class MD.084.Wykaz punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu pojazdów

MD.084.Wykaz punktów zbierania pojazdów 

i stacji demontażu pojazdów::

Stacje_demontazu_punkty_zbierania

- Kod_pocztowy: char

- Miejscowosc: char

- Nr_adres: char

- Nr_wykaz: int

- Podmiot: int

- Powiat: char

- Shape: long

- Typ: char

- Ulica: char

MD.084.Wykaz punktów zbierania 

pojazdów i stacji demontażu 

pojazdów::Podmioty_prowadzace

- Adres_miejscowosc: char

- Adres_nr: char

- Adres_ulica: char

- Kod_pocztowy: char

- Nazwa: char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Dysponent danych:  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Operator danych: 

DT 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak. Dane do zasilenia zbioru udostępni Zamawiający.Tak. Zbiór może zostać zasilony po podpisaniu 

przez WW stosownej umowy z PKP PLK. Zakres danych oraz ich format dostępny na stronie: 

http://mapa.plk-sa.pl/. Możliwość podpisania umowy w przeciągu dwóch do trzech miesięcy od 

uzyskania informacji nt. terminu rozpoczęcia pierwszego etapu budowy SIPWW. 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. Po podpisaniu umowy – patrz pkt wyżej. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zgodnie z rekomendacją Wykonawcy. Reguluje umowa – j.w. 

Procedura/ częstotliwość aktualizacji: 

Do 5-6 razy w roku zgodnie z harmonogramem Zamknięciowych rozkładów jazdy pociągów 

stanowiącym załącznik do regulaminu sieci zarządcy infrastruktury kolejowej. Możliwość aktualizacji 

przyrostowej oraz wymiana całego zbioru danych. Aktualizację wykonuje Zamawiający.Zgodnie z 

rekomendacją Wykonawcy.  Do 5-6 razy w roku zgodnie z harmonogramem Zamknięciowych 

rozkładów jazdy pociągów stanowiącym załącznik do regulaminu sieci zarządcy infrastruktury 

kolejowej. Możliwość aktualizacji przyrostowej oraz wymiana całego zbioru danych. Niniejsze 

warunku powinny zostać określone w ww. umowie. 

2.15.2 MD.041.Baza danych przystanków autobusowych  

Nazwa zbioru danych:  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Baza danych o infrastrukturze komunikacyjnej regionu 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

DT 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. Dostępny do końca 2018 r. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Baza danych tworzona i aktualizowana w DT. Dane do zasilenia zbioru udostępni Zamawiający.Baza 

danych tworzona i aktualizowana w DT. Konieczność stworzenia modułu do aktualizacji danych przez 

JST będących zarządcami przystanków. Procedura powinna umożliwić wprowadzenia zmian przez 

pracownika JST, a następnie weryfikację i zatwierdzenie przez pracownika DT. 

Procedura/ częstotliwość aktualizacji: 

Aktualizację wykonuje Zamawiający.Procedura sposobu i częstotliwości aktualizacji danych przez JST 

do opracowania przez Wykonawcę SIP. 

2.16 DZ Departament Zdrowia 

2.16.1 MD.068.Rejestry Departamentu Zdrowia 

Nazwa zbioru danych: 

Rejestry Departamentu Zdrowia 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Dysponent danych: 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 
DZ 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego?:  

Tak (opracowanie przez wykonawcę SIPWW) 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW (opracowanie przez wykonawcę SIPWW). Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów. 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, oddzielne zbiory cyfrowe tabelaryczne w formacie XLS i WORD, wymagana 

geolokalizacja: adres, pomiar/wywiad bezpośredni. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco / okresowo. Ewentualne podpisanie porozumienia lub 

umowy o formie przekazywania informacji z NFZ, czy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:228 MD.068.Rejestry Departamentu Zdrowia 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Placówki 

 

Aparatura i sprzęt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Wykonanie zadań rzeczowych 

 

2.17 DWP Departament Wdrożenia Programu Regionalnego 

2.17.1 MD.042.Rejestr dofinansowań i instrumentów finansowych 

Nazwa zbioru danych: 

Rejestr dofinansowań i instrumentów finansowych 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:  

DWP 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów. 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, import na podstawie raportu excel KSI, geolokalizacja: adres. 

Inicjalnie zasilenie warstw liniowej i powierzchniowej – dane MapInfo, lub wektoryzacja – 

opracowanie bazy przez wykonawcę SIPWW, pełny zakres raportu. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Warstwy punktowe KSI – dodawanie obiektów – import raportu excel. 

Warstwy liniowe i powierzchniowe – na bieżąco – prowadzenie rejestru w SIPWW. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:209 MD.042.Rejestr dofinansowań i instrumentów finanasowych 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Instrumenty Finansowe 

 

Miejsca Realizacji 

 

Umowy 

 

Wnioski 

 

 

2.18 ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.18.1 MD.053.Baza Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce 

Nazwa zbioru danych: 

Baza Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce. 

Dysponent danych:  

ROPS 

Operator danych: 

ROPS 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie danych adresowych z magazynem danych referencyjnych 

MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, zbiór cyfrowy w formacie excel z informacją o lokalizacji adresie siedziby ośrodka 

(6 ośrodków adopcyjnych w województwie wielkopolskim)  

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Rejestr prowadzony w SIPWW na bieżąco 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:213 MD.053.Baza Ośrodków Adopcyjnych w Wielkopolsce 

 

 class MD.053.Baza Ośrodków...

MD.053.Baza Ośrodków 

Adopcyjnych w Wielkopolsce::

Osrodki_adopcyjne

- Adres_Miejscowosc  :char

- Adres_Nr  :char

- Adres_Ulica  :char

- Aktualnosc_danych  :char

- Email  :char

- Kod_pocztowy  :char

- Nazwa_osrodka  :char

- Shape  :long

- Status  :char

- Strona_WWW  :char

- Telefon  :char

- Typ_osrodka  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.18.2 MD.054.Baza danych Podmiotów Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce 

Nazwa zbioru danych: 

Nazwa ośrodka Dane teleadresowe Typ ośrodka 

Wielkopolski Ośrodek 

Adopcyjny 

61-731 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11 

tel. 61 856 73 45 

woapoznan@rops.poznan.pl 

www.rops.poznan.pl 

Publiczny 

Wielkopolski Ośrodek 

Adopcyjny Filia w Lesznie 

64-100 Leszno, ul. Jana Pawła II  12  

tel. 65 526 30 08 

woaleszno@rops.poznan.pl 

www.rops.poznan.pl 

Publiczny 

Wielkopolski Ośrodek 

Adopcyjny Filia w Pile 

64-920 Piła, ul. Drygasa 29, pok. 114 

tel. 67 215 30 41 

woapila@rops.poznan.pl 

www.rops.poznan.pl 

Publiczny 

Ośrodek Adopcyjny TPD      w 

Kaliszu 

62-800 Kalisz, ul Skalmierzycka 10 

Tel. 62 757 21 06,  62 757 45 99 

tpd25@wp.pl; www.tpdkalisz.drl.pl 

Niepubliczny 

Ośrodek Adopcyjny TPD      w 

Koninie 

62-510 Konin,  ul. Noskowskiego 1A  

tel. 63 242 34  71, 665 451 414 

oaokonin@wp.pl; www.adopcjatpd.pl  

Niepubliczny 

Chrześcijański Ośrodek 

Adopcyjny „Pro Familia”                 

w Poznaniu 

61-522 Poznań, ul. Kosińskiego 27 

tel. 61  834 10 42                        

profamilia@tprngo.pl; 

www.tprngo.pl/profamilia 

Niepubliczny 

 

mailto:woapoznan@rops.poznan.pl
http://www.rops.poznan.pl/
mailto:woaleszno@rops.poznan.pl
http://www.rops.poznan.pl/
mailto:woapila@rops.poznan.pl
http://www.rops.poznan.pl/
mailto:tpd25@wp.pl
http://www.tpdkalisz.drl.pl/
mailto:oaokonin@wp.pl
http://www.adopcjatpd.pl/
mailto:profamilia@tprngo.pl
http://www.tprngo.pl/profamilia


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Baza danych Podmiotów Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce 

Dysponent danych:  

ROPS 

Operator danych: 

ROPS 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

TAK (imię i nazwisko Prezesów Zarządów, Kierowników) 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów podmiotów z magazynem danych referencyjnych 

MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne, zbiór cyfrowy tabelaryczny w formacie Ms Excel z informacją o lokalizacji, adresie 

siedziby podmiotu (ok. 270 podmiotów) 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie bazy w SIPWW na bieżąco 

Uwaga: 

Udostępnienie możliwości wyszukiwania po rodzaju świadczonych usług rzeczywistych. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:214 MD.054.Baza danych Podmiotów Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce 

 

 

Imię i nazwisko  

Funkcja osoby 

Instytucja 

Uwagi 

 class MD.054.Baza danych Podm...

MD.054.Baza danych Podmiotów 

Ekonomii Społecznej  w 

Wielkopolsce::

Podmioty_ekonomii_spolecznej

- Adres_e_mail  :char

- Adres_Nr  :char

- Adres_Ulica  :char

- Aktualnosc_danych  :char

- Dzialalnosc_1  :char

- Dzialalnosc_2  :char

- Dzialalnosc_3  :char

- Dzialalnosc_pozostale  :char

- Funkcja_osoby  :char

- Gmina  :char

- Imie_i_nazwisko  :char

- Instytucja  :char

- Kod  :char

- Miejscowosc  :char

- NIP  :int

- Powiat  :char

- REGON  :int

- Shape  :long

- Status  :char

- Strona_internetowa  :char

- Telefon  :char

- Typ_instytucji  :char

- Uwagi  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Typ instytucji 

Adres - ulica z numerem 

Kod 

Miejscowość 

Powiat 

Gmina 

Strona internetowa 

Adres e-mail 

Telefon 

Działalność 1 

Działalność 2 

Działalność 3 

Działalność - pozostałe 

NIP 

REGON 

 

2.18.3 MD.055.Baza Pomocy Społecznej w Wielkopolsce 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej w Wielkopolsce 

Dysponent danych: 

ROPS 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator danych: 

ROPS 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie): 

Dostępny. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów podmiotów z magazynem danych referencyjnych 

MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne, zbiór cyfrowy tabelaryczny w formacie Ms Excel z informacją o lokalizacji, adresie 

siedziby jednostki pomocy społecznej (ok. 230 podmiotów)  

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie bazy w SIPWW na bieżąco 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:215 MD.055.Baza Pomocy Społecznej w Wielkopolsce 

 

lp. 

nazwa 

kod 

miasto 

ulica 

telefon 

fax 

e-mail 

kier/dyr. 

strona internetowa 

uwagi 

 

class MD.055.Baza Pomocy Społecznej ...

MD.055.Baza Pomocy Społecznej w 

Wielkopolsce::

Jednostki_pomocy_społecznej

- Aktualnosc_danych: string

- e_mail: string

- Fax: string

- kier_dyr: string

- Kod: string

- Miasto: string

- Nazwa: string

- Nr_domu: string

- Shape: long

- Status: string

- strona_internetowa: string

- Telefon: string

- Typ: string

- Ulica: string

- Uwagi: string



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.18.4 MD.056.Baza danych Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce 

Nazwa zbioru danych:  

Baza danych Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce 

Dysponent danych:  

ROPS 

Operator danych:   

ROPS 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

TAK (Imię i nazwisko Dyrektorów) 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie danych adresowych z magazynem danych referencyjnych 

MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilenie inicjalne, zbiór cyfrowy w formacie Ms Word z informacją o lokalizacji, adresie siedziby 

zakładu (ok. 10 Zaz'ów w Wielkopolsce) 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Rejestr prowadzony w SIPWW na bieżąco 

Uwaga: 

Zakres prezentowanych danych musi zawierać rodzaj prowadzonej działalności, oferowanych 

usług. 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:216 MD.056.Baza danych Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe zakładów aktywności zawodowej 

Nazwa Zakładu Organizator Zakładu 

 

Adres zakładu 

 

 class MD.056.Baza danych Zakła...

MD.056.Baza danych Zakładów 

Aktywności Zawodowej  w 

Wielkopolsce::

Zaklady_aktywnosci_zawodowej

- Adres_Miejscowosc  :char

- Adres_Nr  :char

- Adres_Ulica  :char

- Aktualnosc_danych  :char

- Email  :char

- Faks  :char

- Nazwa_Zakladu  :char

- Organizator_Zakladu  :char

- Shape  :long

- Status  :char

- Telefon  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zakład Aktywności 

Zawodowej  

w Książnicach 

 

 

Starostwo Powiatowe 

w Ostrzeszowie 

ul. Zamkowa 31 

63-500 Ostrzeszów 

 

 

ul. Wiejska 34 

63-520 Grabów nad Prosną 

 

tel. (62) 730 58 44 

fax (62) 730 58 54 

zaz-ksiazenice@wp.pl 

 

 

 

<imię> <nazwisko> 

<stanowisko> 

 

 

Zakład Aktywności 

Zawodowej  

w Słupcy 

 

 

Fundacja im. Królowej Polski Św. 

Jadwigi 

ul. Wczasowa 8A 

62-040 Puszczykowo 

 

 

ul. Batorego 1 

62-400 Słupca 

 

tel. (63) 213 12 10 

fax. (63) 275-86-69 

biuro@zaz.slupca.com.pl  

 

<imię> <nazwisko> 

<stanowisko> 

 

 

 

2.19 WBPP Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 

2.19.1 MD.060.Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego 

Nazwa zbioru danych: 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych: 

WBPP 

mailto:ksiazenice@wp.pl


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW - postać rastrowa. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowanie jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

 zasilenie centralnej bazy danych,  

 stworzenie usług sieciowych, 

 raster wektor (po uchwaleniu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ - prawdopodobnie koniec 2018 r.), WMS. 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco, aktualizacja wynika z ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, (poprzedni plan traci ważność i ew. jest do porównania jako 

archiwalny) 

 
Rysunek nr:220 MD.060.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

2.19.2 MD.076.Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 

funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego 

Nazwa zbioru danych: 

Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

WBPP 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

  

 class MD.060.Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

MD.060.Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa 

wielkopolskiego::Katalog 

rastrów

- ID  :int

- Nazwa_Arkusza  :char

- Raster  :binary

MD.060.Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego::Katalog danych 

wektorowych

- Kolor_oznaczenia_na_projekcie_rysunku_planu  :char

- Lp  :int

- Opis  :char

- Oznaczenie_literowe  :char

- Przedmiot_oznaczenia  :char

- Shape  :char

- Uwagi  :char

- Zalacznik  :binary

MD.060.Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa 

wielkopolskiego::

Dane tekstowe

- Opis  :char

- Zalacznik  :binary



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Prowadzenie rejestru zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, najbliższa aktualizacja, zgodnie z datą przyjęcia planu. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowanie jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Prowadzenie rejestru zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+  

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco, aktualizacja wynika z ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, najbliższa aktualizacja przewidywana na koniec 2018 r. 

 

 
Rysunek nr:234 MD.076.Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 

funkcjonalnego ośrodka 

  

 class MD.076.Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka

MD.076.Plan zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego::Katalog danych wektorowych

- Kolor_oznaczenia_na_projekcie_rysunku_planu  :char

- Lp  :int

- Opis  :char

- Oznaczenie_literowe  :char

- Przedmiot_oznaczenia  :char

- Shape  :long

- Uwagi  :char

- Zalacznik  :binary

MD.076.Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miejskiego obszaru 

funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego::Katalog 

rastrów

- ID  :int

- Nazwa_Arkusza  :char

- Raster  :binary

MD.076.Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miejskiego obszaru 

funkcjonalnego 

ośrodka 

wojewódzkiego::

Dane tekstowe

- Opis  :char

- Zalacznik  :binary



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.19.3 MD.080.Rejestry procedury formalno-prawnej przygotowania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 

ośrodka wojewódzkiego 

Nazwa zbioru danych: 

Rejestr procesu tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 

wraz z wersją dla obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

WBPP 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Nie 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak 

Harmonizacja danych: 

Nie podlega harmonizacji ze względu na zgodność schematów wejściowego i wyjściowego oraz 

występowania jednego źródła 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Dane w formacie .pdf, .doc. 

Procedura / częstotliwość aktualizacji: 

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco od momentu uruchomienia procedury tworzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z wersją dla obszaru 

funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego w systemie SIPWW 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:238 MD.080.Rejestry procesów tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru 

funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego  

 

 

 

 class MD.080.Rejestry procesów tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z wersją dla obszaru funkcjonalnego ...

MD.080.Rejestry procesu tworzenia 

planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

wielkopolskiego wraz z wersją dla 

obszaru funkcjonalnego ośrodka 

wojewódzkiego ::Pisma

- Data  :char

- Opis  :char

- Rodzaj  :char

- Rok  :int

- Shape  :long

- Tytul  :char

- Wersja  :char

- Zalacznik  :char

MD.080.Rejestry procesu tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z wersją dla 

obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego ::Wykaz wniosków do PZPW

- Data_wplywu_wniosku  :char

- Lp  :int

- Nazwisko_i_imie_nazwa_jednostki_organizacyjnej_i_adres  :char

- Oznaczenie_nieruchomosci_ktorej_dotyczy_wniosek  :char

- Rozstrzygniecie_wojta_burmistrza_albo_prezydenta_miasta_w_sprawie_rozpatrzenia_wniosku_wniosek_nieuwzgledniony  :char

- Rozstrzygniecie_wojta_burmistrza_albo_prezydenta_miasta_w_sprawie_rozpatrzenia_wniosku_wniosek_uwzgledniony  :char

- Shape  :long

- Tresc_wniosku  :char

- Uwagi  :char

MD.080.Rejestry procesu tworzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego wraz z wersją dla obszaru 

funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego ::

Ogłoszenie/ Obwieszczenie o przystąpieniu do 

sporządzenia PZPW

- Data  :char

- Nazwa_i_adres  :char

- Nazwa_planu  :char

- Numer_uchwały  :char

- Opis_granic_obszaru_objetego_uchwala  :char

- Rada_Gminy  :char

MD.080.Rejestry procesu tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego wraz z wersją dla obszaru funkcjonalnego 

ośrodka wojewódzkiego ::Wykaz opinii do projektu PZPW

- Data_udostepnienia_projektu_planu_miejscowego_do_opiniowania  :char

- Lp  :int

- Nazwa_planu  :char

- Opiniujacy_nazwa_i_adres  :char

- Przebieg_opiniowania_opinia_negatywna_data  :char

- Przebieg_opiniowania_opinia_pozytywna_data  :char

- Shape  :long

- Uwagi  :char

MD.080.Rejestry procesu tworzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z wersją dla 

obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego ::Wykaz uzgodnień 

projektu PZPW

- Data_udostepnia_projektu_planu_miejscowego_do_uzgodnienia  :int

- Lp  :int

- Nazwa_planu  :char

- Przebieg_i_data_uzgodnienia_uzgodnienie_negatywne  :char

- Przebieg_i_data_uzgodnienia_uzgodnienie_ponowne  :char

- Przebieg_i_data_uzgodnienia_uzgodnienie_pozytywne  :char

- Shape  :long

- Uwagi  :char

- Uzgadniajacy_nazwa_i_adres  :char

MD.080.Rejestry procesu tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z wersją dla 

obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego ::Wykaz uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu PZPW

- Data_wplywu_uwagi  :char

- Lp  :int

- Nazwa_planu  :char

- Nazwisko_i_imie_nazwa_jednostki_organizacyjnej_i_adres_zglaszajacego_uwagi  :char

- Oznaczenie_nieruchomosci_ktorej_dotyczy_uwaga  :char

- Rozstrzygniecie_Rady_Gminy_zalacznik_do_uchwaly_nr_z_dnia_uwaga_nieuwzgleniona  :char

- Rozstrzygniecie_Rady_Gminy_zalacznik_do_uchwaly_nr_z_dnia_uwaga_uwzgleniona  :char

- Rozstrzygniecie_wojta_burmistrza_albo_prezydenta_miasta_w_sprawie_rozpatrzenia_uwagi_uwaga_nieuwzgledniona  :char

- Rozstrzygniecie_wojta_burmistrza_albo_prezydenta_miasta_w_sprawie_rozpatrzenia_uwagi_uwaga_uwzgledniona  :char

- Shape  :long

- Tresc_uwagi  :char

- Ustalenia_projektu_planu_dla_nieruchomosci_ktorej_dotyczy_uwaga  :char

- Uwagi  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.20 WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

2.20.1 MD.061.Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych 

w Wielkopolsce 

Nazwa zbioru danych: 

Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych 

Dysponent danych:  

WUP 

Operator danych: 

WUP 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Zakres przenoszony do SIPWW: 

 powiat, 

 nazwa uczelni/szkoły, 

 typ szkoły, 

 adres siedziby uczelni/szkoły, 

 kod pocztowy, 

 miejscowość, 

 liczba absolwentów, 

 liczba absolwentów kobiety, 

 liczba bezrobotnych absolwentów, 

 liczba bezrobotnych absolwentów kobiety, 

 kierunek/zawód, 

 kierunek/zawód, liczba absolwentów, 

 kierunek/zawód, liczba absolwentów kobiety, 

 kierunek/zawód, liczba bezrobotnych absolwentów, 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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 kierunek/zawód, liczba bezrobotnych absolwentów kobiety. 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie danych adresowych szkół ponadpodstawowych z magazynem 

danych referencyjnych MD.072.Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Inicjalne przetworzenie zbiorów cyfrowych tabelarycznych pliki w formacie Ms Excel z informacją 

o geolokalizacji (dane adresowe szkół ponadpodstawowych) 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Dedykowane narzędzie wspierające proces zasilenia i aktualizacji (Desktop GIS) 

Okresowy import danych z plików w formacie Ms Excel, aktualizacja przyrostowa, corocznie 

wskazane zachowanie danych archiwalnych 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 
153 

 
Rysunek nr:221 MD.061.Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce  

class MD.061.Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce 

MD.061.Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce ::

Szkoly_ponadgimnazjalne

- Adres_Nr: char

- Adres_Ulica: char

- Gmina: char

- Kod_pocztowy: char

- Miejscowosc: char

- Nazwa_uczelni_szkoly: char

- Powiat: char

- Shape: long

- Typ_szkoly: char

MD.061.Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce ::

Absolwenci_PUP

- Liczba_absolwentow_ogolem: int

- Liczba_absolwentow_w_tym_kobiety: int

- Liczba_bezrobotnych_absolwentow_ogolem: int

- Liczba_bezrobotnych_absolwentow_w_tym_kobiety: int

- Nazwa_uczelni_szkoly: char

- Rocznik: char

- Stan_na_dzien: char

- Typ_szkoly: char

- Uczelnia_szkola: int

MD.061.Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce ::

Absolwenci_MEiN

- Jedn_Nazwa: char

- Liczba_absolwentow: int

- Liczba_absolwentow_dziewczeta: int

- Rocznik: char

- Szkola: int

- Typ_szkoly: char

MD.061.Baza danych o absolwentach szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce ::

Absolwenci_szkoly_wyzsze

- Kierunek_ksztalcenia: char

- Nazwa_szkoly_wyzszej: char

- Niestacjonarne_Liczba_absolwentow_ogolem: int

- Niestacjonarne_w_tym_absolwenci_jednolitych_studiow_magisterskich: int

- Niestacjonarne_w_tym_absolwenci_studiow_I_stopnia: int

- Niestacjonarne_w_tym_absolwenci_studiow_II_stopnia: int

- Niestacjonarne_w_tym_kobiety: int

- Rocznik: char

- Stacjonarne_Liczba_absolwentow_ogolem: int

- Stacjonarne_w_tym_absolwenci_jednolitych_studiow_magisterskich: int

- Stacjonarne_w_tym_absolwenci_studiow_I_stopnia: int

- Stacjonarne_w_tym_absolwenci_studiow_II_stopnia: int

- Stacjonarne_w_tym_kobiety: int

- Stan_na_dzien: char

- Szkola: int



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.20.2 MD.062.Baza krajowego rejestru agencji zatrudnienia 

Nazwa zbioru danych: 

Krajowy rejestr agencji zatrudnienia 

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz 

Dysponent danych:  

MRPiPS 

Operator danych: 

WUP 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Rekomendowana częstotliwość aktualizacji w SIPWW:  

Raz w miesiącu 

Czy rejestr wymaga geolokalizacji? Podstawa geolokalizacji.: 

Tak, dane adresowe siedzib i filii 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Tak 

Zakres przenoszony do SIPWW:  

Informacje opisowe dotyczące podmiotu prowadzącego: 

Nr Rej., Nazwa Agencji, Kod Poczt., Miejscowość, Adres, Telefon, Data wydania certyfikatu-wpisu do 

KRAZU, Zawieszenie dział. 

Harmonizacja danych: 

Dane adresowe siedzib, filii 

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura zasilenia SIPWW:  

 Zbiory cyfrowe tabelaryczne z informacją o lokalizacji  

 Potrzeba automatyzacji procesu zasilenia „pozyskania danych z serwera MRPiPS” 

 Dedykowane narzędzie wspierające proces zasilenia i aktualizacji 

Procedura aktualizacji: 

Aktualizacja przyrostowa 

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka 

 

 

 

2.20.3 MD.063.Baza rejestru instytucji szkoleniowych 

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa zbioru danych 

Rejestr instytucji szkoleniowych (http://wuppoznan.praca.gov.pl/-/15232-rejestr-instytucji-

szkoleniowych) 

Dysponent danych:  

MRPiPS 

Operator danych: 

WUP 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Rekomendowana częstotliwość aktualizacji w SIPWW:  

1 raz w miesiącu 

Czy rejestr wymaga geolokalizacji? Podstawa geolokalizacji:  

Tak, dane adresowe 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak 

Zakres przenoszony do SIPWW:  

 podstawowe dane o instytucji szkoleniowej, 

 nazwa instytucji, Data wpisu, Numer ewidencyjny, Regon, Status, Adres, Telefon, e-mail. 
Harmonizacja danych: 

Dane adresowe siedzib instytucji 

Procedura zasilenia SIPWW:  

 Zbiory cyfrowe tabelaryczne z informacją o lokalizacji  

 Potrzeba automatyzacji procesu zasilenia „pozyskania danych z serwera MPiPS” 

 Dedykowane narzędzie wspierające proces zasilenia i aktualizacji 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura aktualizacji: 

Aktualizacja bieżąca/ przyrostowa 

 

 
Rysunek nr:223 MD.063.Baza rejestru instytucji szkoleniowych  

 

Nazwa instytucji,Data wpisu,Numer ewidencyjny,Regon,Status,Adres,Telefon,E-mail 

''XXXX'' Szkoła Jazdy,2009-03-20,2.30/00066/2009,630942148,aktywna,"Armii Poznań 8, 60-615 

Poznań","061-847 56 56, 603 58 23 14",XXXX@o2.pl 

 

  

 class MD.063.Baza rejestru inst...

MD.063.Baza rejestru instytucj i 

szkoleniowych ::

Instytucje_szkoleniowe 

- Adres_Lokal  :char

- Adres_Nr  :char

- Adres_Ulica  :char

- Data_wpisu  :char

- E_mail  :char

- Kod_pocztowy  :char

- Nazwa_intytucji  :char

- Numer_ewidencyjny  :char

- Regon  :int

- Shape  :long

- Status  :boolean

- Telefon  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka 

 

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka


 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.20.4 MD.064.Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności 

Nazwa zbioru danych: 

Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności, magazyn Bazy potencjału rynku pracy. 

Zawiera dane dotyczące bezrobotnych oraz ofert pracy wg zawodów i specjalności (ZAŁĄCZNIK 3 do 

sprawozdania MRPiPS-01) 

Dysponent danych:  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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WUP 

Operator danych:  

31 Powiatowych Urzędów Pracy (31 powiatów + 4 miasta na prawach powiatu, jeżeli zastosujemy 

podział na powiaty to do powiatu kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i poznańskiego należy 

następnie zsumować powiat ziemski + miasto) (dla wymienionych powiatów plików z danymi 35 

sztuk). 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Tak, nazwa powiatu/identyfikator TERYT 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Inicjalne przetworzenie danych ze zbiorów cyfrowych bez geoodniesienia, wymagana geolokalizacji 

na podstawie nazwy powiatu/nr TERYT powiatu 

  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Dedykowane narzędzie wspierające proces zasilenia i aktualizacji (Desktop GIS), w przypadku ofert 

pracy - narzędzie, które będzie pobierało dane z właściwych kolumn sprawozdania, sumowało wg 

właściwych kodów zawodów liczbę ofert pracy z I i II półrocza, w celu uzyskania danych za cały rok. 

Okresowy import i przetworzenie danych z plików w formacie Ms Excel, wykonywane 1 raz w roku, 

wskazane zachowanie danych archiwalnych. 

 

 
  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.20.5 MD.065.Bezrobotni w gminach 

Nazwa zbioru danych: 

Bezrobotni w gminach, magazyn Bazy potencjału rynku pracy. 

Zbiór zawiera dane dotyczące bezrobotnych w gminach (ZAŁĄCZNIK 7 do sprawozdania MRPiPS-01) 

Dysponent danych: 

WUP 

Operator danych: 

31 Powiatowych Urzędów Pracy (31 powiatów + 4 miasta na prawach powiatu, jeżeli zastosujemy 

podział na powiaty to do powiatu kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i poznańskiego należy 

następnie zsumować powiat ziemski + miasto) (dla wymienionych powiatów plików z danymi 35 

sztuk). 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych: 

Tak, nazwa miasta/gminy lub identyfikator TERYT 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Inicjalne przetworzenie zbiorów cyfrowych bez geoodniesienia, pliki w formacie Ms Excel, wymagana 

geolokalizacja na podstawie nazwy gminy/nr TERYT gminy 

Procedura/częstotliwość aktualizacji: 

Dedykowane narzędzie wspierające proces zasilenia i aktualizacji (Desktop GIS) 

Okresowy import i przetworzenie danych z plików w formacie Ms Excel, wykonywane 1 raz w roku, 

wskazane zachowanie danych archiwalnych. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.21 WZDW Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

2.21.1 MD.070.Baza danych drogowych WZDW 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa zbioru danych:  

Baza danych programu RoadMan 

Dysponent danych: 

WZDW 

Operator danych:  

WZDW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Pełne pokrycie: 01.01.2019 r. 

Czy zawiera dane osobowe?: 

Nie 

Harmonizacja danych: 

Nie  

Procedura zasilenia SIPWW: 

Wszystkie formaty danych jakimi można zasilić SIPWW. 

Zakres przenoszony do SIPWW: 

 przebieg dróg,  

 kilometraż dróg, 

 numeracja dróg, 

 klasy techniczne i nośność dróg  

 wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 

 

 

Procedura/ częstotliwość aktualizacji:  



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Stała, dynamiczna wymiana danych" oraz przygotowanie i skonfigurowanie  usługi sieciowej (web 

service) do wymiany danych miedzy bazą danych drogowych WZDW a SIPWW przez Wykonawcę 

SIPWW. 

 

 
Rysunek nr:229 MD.070.Baza danych drogowych WZDW 

 

2.22 WZGKiAM Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii 
i Administrowania Mieniem 

2.22.1 MD.058.Rejestr decyzji wyłączeniowych gruntu z produkcji rolniczej wraz 

z zasięgami przestrzennymi 

  

class MD.070.Baza danych drogowych WZDW

MD.070.Baza danych drogowych WZDW::

Drogi_wojewodzkie

MD.070.Baza danych drogowych WZDW::

Odcinki_drog

MD.070.Baza danych drogowych WZDW::

Wyniki_pomiaru_ruchu

MD.070.Baza danych drogowych WZDW::

Nośność_dróg

MD.070.Baza danych drogowych WZDW::

Klasy_techniczne



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Nazwa zbioru danych: 

Baza danych decyzji wyłączeniowych wraz z zasięgami 

Dysponent danych:  

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

WZGKiAM 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?:  

Tak 

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie): 

Przy uruchomieniu systemu SIPWW. Pełne pokrycie. 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Tak 

Harmonizacja danych: 

Podlega harmonizacji w zakresie adresów z magazynem danych referencyjnych MD.072.Ewidencja 

miejscowości, ulic i adresów oraz MD.009.EGiB 

Procedura zasilenia SIPWW: 

Zasilenie inicjalne, baza SQL, zawierająca numery decyzji wyłączeniowych i wielkości należnej opłaty. 

Prowadzony rejestr zawiera informację o numerze decyzji wydanej przez właściwego starostę 

z terenu województwa wielkopolskiego i wielkości opłaty jednorazowej lub/i opłaty rocznej za 

wyłączenie z produkcji rolnej gruntów z całości lub części działek ewidencyjnych1. 

  

                                                           
 

1 Pełną wiedzą o wyłączeniach z produkcji rolnej w ramach poszczególnych działek ewidencyjnych posiadają  
starostowie. Brak jest jednolitego i pełnego rejestru wszystkich decyzji wyłączeniowych gruntów z produkcji 
rolnej. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura / częstotliwość aktualizacji:  

Prowadzenie rejestru w SIPWW na bieżąco, wpis na podstawie otrzymywanych decyzji 

 

 
Rysunek nr:218 MD.058.Baza danych decyzji wyłączeniowych wraz z zasięgami 

 

 

class MD.058.Baza danych decyzji wyłączeniowych wraz z zasięgami

MD.058.Rejestr decyzji wyłączeniowych wraz z 

zasięgami::Decyzje_wyłączeniowe

- Adres: string

- Bledy: string

- Data_decyzji: string

- Info: string

- Klony: string

- kwartalne: string

- kwartalne_nal: string

- l_op_z_danego_roku: int

- m3: double

- m3_zl: double

- Ma: double

- nal_watpliwe: int

- Nazwa: string

- Nr_decyzji: string

- Nr_kartoteki: string

- Nr_operacji: int

- Okres: int

- Rejon: string

- roczne: int

- roczne_nal: string

- roczne_ods: string

- Saldo_Ma: double

- Saldo_Wn: double

- Shape: long

- Tony: double

- tony_zl: double

- Wn: double

- Wszystkie_op: int

- zl: double

MD.058.Rejestr decyzji wyłączeniowych wraz z zasięgami::

Wylaczenia

- Decyzja: string

- Kopia_decyzji_zalacznik: string

- Numery_działek: string

- Opis: string

- Shape: long

- zasieg_przestrzenny_geometria_powierzchniowa: string



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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2.23 ZPKWW Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego 

2.23.1 MD.067.Dane dotyczące Parków Krajobrazowych 

Nazwa zbioru danych:  

Dane przyrodnicze dotyczące Parków Krajobrazowych, obejmujące: 

 parki krajobrazowe, 

 otuliny parków krajobrazowych, 

 obiekty chronione, 

 obiekty i dane przyrodnicze,  

 obiekty i zjawiska sozologiczne,  

 elementy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej,  

 obiekty dydaktyczno-edukacyjne. 

Dysponent danych:  

ZPKWW / Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Operator danych:   

ZPKWW 

Czy zbiór może zostać zasilony na pierwszym etapie budowy SIPWW?: 

TAK  

Planowana data dostępności zbioru dla Województwa Wielkopolskiego (pełne pokrycie):  

Dostępny. Niepełne pokrycie (dane dotyczące zjawisk sozologicznych i dane przyrodnicze pochodzą z 

inwentaryzacji przeprowadzanych przez pracowników. Ze względu na zmienność zjawisk w czasie, 

ciężko zadeklarować pełne pokrycie) 

Czy zawiera dane osobowe?:  

Nie 

Harmonizacja danych:  

Nie dotyczy 

Procedura zasilenia SIPWW:  

Zasilanie inicjalne przez ZPKWW po podpisaniu porozumienia w sprawie udostępnienia danych na 

potrzeby SIPWW (ładowanie danych 1:1), 

Dane źródłowe w formacie EsriShapefile. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Procedura/ częstotliwość aktualizacji: 

Okresowa wymiana zbiorów danych (roczna, przyrostowa, udostępniona przez serwer FTP) 

 
Rysunek nr:227 MD.067.Dane dotyczące Parków Krajobrazowych 

 class MD.067.Dane dotyczące Parków Krajobrazowych

MD.067.Dane dotyczące Parków 

Krajobrazowych::Dane_przyrodnicze 

(przykład)

- DatObs  :char

- Gat  :int

- GUID  :char

- Kod  :int

- Lcz  :int

- OBJECT  :int

- OBJECT2  :int

- Opis1  :char

- Opis10  :char

- Opis11  :char

- Opis12  :char

- Opis13  :char

- Opis14  :char

- Opis15  :char

- Opis2  :char

- Opis3  :char

- Opis4  :char

- Opis5  :char

- Opis6  :char

- Opis7  :char

- Opis8  :char

- Opis9  :char

- Shape  :long

A

MD.067.Dane dotyczące 

Parków Krajobrazowych::

Parki_krajobrazowe

- Datautw  :char

- Datutwpln  :char

- GUID  :int

- Nzw  :char

- Pdpprwpln  :char

- Pdsprw  :char

- Pow  :double

- Powmat  :double

- Shape  :long

MD.067.Dane 

dotyczące Parków 

Krajobrazowych::

Otuliny_parkow

- GUID  :char

- Pow  :double

- Powmat  :double

- Shape  :long

MD.067.Dane dotyczące Parków 

Krajobrazowych::

Obszary_chronionego_krajobrazu

- Datautw  :char

- GUID  :char

- Nzw  :char

- Pdsprw  :char

- Pow  :double

- Powmat  :double

- Shape  :long

MD.067.Dane dotyczące 

Parków Krajobrazowych:

:Proj_PlanyOchr_uwagi

- Data_wplywu  :char

- Lokalizacja  :char

- Obiekt  :char

- Park  :int

- Propozycja  :char

- Shape  :long

- Tresc  :char

- Wnioskodawca  :char

MD.067.Dane dotyczące 

Parków Krajobrazowych::

Plany_ochrony

- Data_publikacji  :char

- Data_uchwaly  :char

- Link_pliki  :char

- Nazwa_planu  :char

- Nr_uchwały  :char

- Park  :int

- Status  :char



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:228 Przykład danych przyrodniczych 

 

  

OBJECTIDGUID_ Gat Lcz DatObs OBJECTID_1Kod Opis1 Opis2 Opis3 Opis4 Opis5 Opis6 Opis7 Opis8 Opis9 Opis10 Opis11 Opis12 Opis13 Opis14 Opis15

1 {802D11BE-24AF-4487-9269-096C78C9BD18}377 50 ######## 377 377 Dianthus gratianopolitanusGočdzik sinyCaryophyllaceaeGočdzikowateťcis│a F T F F F E E VU RE E

2 {A2F7524D-EC00-4CF2-879A-01A4FB68C675}646 10 ######## 646 646 Lilium martagonLilia z│otog│ˇwLiliaceae Liliowateťcis│a F F F F V V F F NT F

3 {5C53B899-B570-4ABD-8130-88B56F3338AF}739 50 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

4 {2C0F0C78-3C94-4B3E-B2FB-D025534DD349}739 100 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

5 {E8BCC113-4B94-4794-8CDA-06A3B9A44D74}739 100 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

6 {A95B9F52-BE91-4AA0-A1D3-DAB19A99D57E}739 10 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

7 {2A6E60B8-D1F1-42B2-91CC-5FB0671CF229}739 50 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

8 {29FBEAD9-3519-4638-BECC-3EE9354D6660}739 50 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

9 {4AD5546C-06A6-4533-8D52-C217BFB0A0E1}739 50 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

10 {951497D8-D3C5-4427-8174-0D219CEDF1FC}739 100 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V

11 {76598367-14B4-4D30-9919-229997826DA4}739 50 ######## 739 739 Ophioglossum vulgatumNasiŕčrza│ pospolityOphioglossaceaeNasiŕčrza│owateťcis│a F T F F V V F F VU V



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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3. Logiczny model danych 
Logiczny model danych został przedstawiony na poniższym diagramie w sposób uogólniony 

zgeneralizowany do poziomu magazynów danych. Wyodrębniono podział struktur przechowywania 

danych ze względu na bezpieczeństwo systemu. Logiczny model danych dzieli dane SIPWW na dane 

zewnętrzne i wewnętrzne. Podział ten zostanie następnie utrzymany przez fizycznie odseparowane 

w modelu fizycznym PSM. Odseparowanie fizycznie osiąga się przez utworzenie osobnych instancji 

baz danych: RDBMS – baza zewnętrzna i RDBMS – baza wewnętrzna. Diagram przedstawia 

mapowanie magazynów na dedykowane instancje RDBMS i danych plikowych. 

Z uwagi na charakterystykę danych przestrzennych nie ma konieczności prezentacji poszczególnych 

klas schematu aplikacyjnego danych SIPWW na jednym diagramie, ponieważ w przypadku danych 

przestrzennych nie występuje konieczność wskazania relacji pomiędzy klasami. Relacje w modelu 

danych przestrzennych występują na poziomie geometrii. Dlatego zdecydowano się na prezentację 

schematów aplikacyjnych bezpośrednio w ramach opisów magazynów danych. 

Przyjęty podział baz danych na RDBMS – baza wewnętrzna i RDBMS – baza zewnętrzna realizuje 

założenia ochrony danych poprzez logiczną, a następnie fizyczną separację składowania informacji. 

Nie przewiduje się replikowania danych pomiędzy bazami RDBMS – baza wewnętrzna i RDBMS – baza 

zewnętrzna . Dostęp do danych jest realizowany poprzez usługi dostępu do danych zaprojektowane 

w katalogu usług aplikacyjnych. Każda usługa aplikacyjna w zależności od potrzeb może zapewniać 

dostęp do danych magazynów danych dla klientów usług (modułów architektury logicznej) 

dostępnych zewnętrznie lub wewnętrznie. Zakłada się przy tym, że usługa wewnętrzna udostępniana 

jest wyłącznie dla wewnętrznych klientów usług, natomiast usługa publiczna udostępniana jest dla 

wewnętrznych i zewnętrzych klientów usług. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Zamówienie 
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Rysunek nr:253 Logiczny model danych 

  



 

Zamówienie 
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4. Przepływy danych osobowych 
Z uwagi na wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych 

w SIPWW powinno być realizowane z uwzględnieniem poniższych założeń: 

 dostęp do danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych, 

 do danych osobowych zawartych w konkretnym zbiorze danych nie będą mieć dostępu osoby 

nieupoważnione, 

 dane osobowe gromadzone w SIPWW standardowo będą udostępniane w ramach komponentu 

Geoportal wewnętrzny, a w ramach Geoportalu UMWW tylko po spełnieniu dodatkowych 

warunków, 

 dane osobowe mogą być udostępnione publicznie tylko po wcześniejszej akceptacji osób 

upoważnionych (zgoda na publikację) tj. Administratora lub Dyrektora komórki organizacyjnej, 

i tylko wtedy, kiedy posiadają podstawę prawną takiego upublicznienia, 

 dane osobowe w ramach komponentu Geoportal wewnętrzny będą udostępniane tylko 

zalogowanym użytkownikom wewnętrznym SIPWW, upoważnionym do ich przetwarzania 

(pozostałym użytkownikom udostępniane będą dane poddane procesowi anonimizacji), 

 proces anonimizacji danych osobowych musi być zatwierdzony przez Administratora lub 

Dyrektora komórki organizacyjnej, ponieważ dane zanonimizowane także stanowią część zbioru 

danych osobowych, więc będzie to proces ich upublicznienia, który musi być zaakceptowany 

przez osobę funkcyjną, 

 z uwagi na konieczność zabezpieczenia danych osobowych przed ich nieuprawnioną publikacją 

domyślnie, wszystkie dane ze zbioru, w którym znajdują się dane osobowe będą wyłączone 

z publikacji. Dopiero po uzyskaniu zgody/akceptacji na publikację zawartości poszczególnych pól 

będą mogły być udostępnione w Geoportalu UMWW, 

 zalecane jest szyfrowanie danych osobowych na poziomie rekordu (takie rozwiązanie daje 

rękojmię, że zaszyfrowane dane nie zostaną, w wyniku błędnego przypisania uprawnień do 

danych, odczytane przez osoby nieupoważnione). 

Zbiory zawierające dane osobowe są odpowiednio zaznaczone w Tabeli 2, zawierającej zestawienie 

wszystkich magazynów danych objętych projektem SIPWW.  

Przewiduje się 2 podstawowe tryby udostępniania danych osobowych w ramach SIPWW: 

 udostępnianie - pełny dostęp do informacji/danych osobowych, dla osób upoważnionych przez 

Administratora Danych Osobowych UMWW (pracownicy UMWW, użytkownicy wewnętrzni 

SIPWW), 

 udostępnianie/anonimizacja - ograniczony dostęp do informacji/danych osobowych po 

poddaniu ich procesowi anonimizacji. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Rysunek nr:254 Podzbiory danych osobowych w SIPWW 

5. Metadane w SIPWW 
Podczas opracowywania założeń dotyczących utworzenia katalogu metadanych wraz z określeniem 

zakresu metadanych dla zbiorów oraz serii danych/baz danych określono minimalny zestaw 

metadanych oraz niezbędnych usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

wykonawczymi, w tym z uwzględnieniem opublikowanych, obowiązujących profili metadanych dla 

objętych przez SIPWW grup tematycznych. Opracowanie wspomnianych założeń poprzedzone 

zostało analizą zbiorów danych/ baz danych Zamawiającego, której celem było określenie, które ze 

zbiorów mogą zostać wykorzystane w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 
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Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że podział zbiorów infrastruktury informacji przestrzennej 

dzieli je na krajowe zasoby (zbiory) danych przestrzennych oraz krajowe zasoby (zbiory) danych 

przestrzennych INSPIRE. Wyniki analizy zadecydowały o przyjętych profilach metadanych dla 

poszczególnych zbiorów danych oraz o założeniach dla usługi katalogowej. 

Analiza, o której mowa powyżej została przeprowadzona z uwzględnieniem: aktów prawa 

wtórnego/pochodnego Unii Europejskiej oraz prawa krajowego, w szczególności przepisów prawa 

ustanawiających tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej, wytycznych technicznych 

w zakresie tworzenia metadanych infrastruktury informacji przestrzennej oraz innych dokumentów 

opublikowanych na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) oraz Rady Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej (Rada IIP), które stanowią cenne wskazówki i wytyczne w zakresie 

identyfikacji zbiorów i usług danych przestrzennych, tworzenia metadanych oraz harmonizacji danych 

przestrzennych. Analizie podlegały następujące akty prawne, wytyczne techniczne i opracowania 

dostępne na stronie GUGiK oraz na stronie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, działającej 

przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej: 

 DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. 

ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE); 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

 Ustawa z dnia 15 maja 2015 o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego; 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 

2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych; 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2011r. w sprawie rodzajów 

kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych; 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego; 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 
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 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

1089/2010 w sprawie wykonanie dyrektywy 2007/2/WE w zakresie interoperacyjności 

zbiorów i usług danych przestrzennych; 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych; 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług 

sieciowych (wyszukiwania i przeglądania); 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 

20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych 

infrastrukturą informacji przestrzennej; 

 INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN 

ISO 19119, v.1.3 (2013-10-29); 

 Dokument Strategia harmonizacji IIP; 

 Dokument Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych[GUGiK]; 

 Dokument Prace nad identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy 

tematycznej INSPIRE [GUGiK]; 

 Dokument Projekt programu budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w etapie 

obejmującym lata 2014-2015[Rada IIP]. 
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5.1 Analiza obowiązków Marszałka Województwa wynikających 
z przepisów prawa. 

Zgodnie z art. 6a Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, Marszałek województwa, wykonujący 

zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego, 

stanowi organ administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej. Zadania organu wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej. Do 

zadań marszałka województwa zgodnie z art. 7c należy w szczególności: 

1) Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.; 

2) Wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru 

województwa; 

3) Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy 

danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (baza danych obiektów topograficznych 

o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 

w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu 

rzeźby terenu), oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których 

mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 (mapy topograficzne w skali 1:10 000); 

4) Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – 

rolnych; 

5) Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji; 

6) Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, 

o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 (baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju), w części dotyczącej obszaru województwa; 

7) Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9a, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju. Przepisem, 

o którym mowa jest ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2011 r. 

w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. 

Kartograficznymi opracowaniami tematycznymi są tematyczne opracowanie w postaci 

cyfrowych map, m.in.: 

 Hydrograficznych – przedstawiających w szczególności stan i warunki obiegu wody 

w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów, 

głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, rozmieszczenie 

wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem gospodarki 

wodnej; 

 Sozologicznych – przedstawiających w szczególności stan środowiska przyrodniczego 

oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących 

w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim 

procesów antropogenicznych, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości 

środowiska; 
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 Glebowo-rolniczych – przedstawiających w szczególności informacje dotyczące 

przydatności glebowo-rolniczej terenu charakteryzowanej na podstawie głębokości, 

tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, 

erozji gleb i podglebia i zdolności zatrzymywania wody. 

Marszałek województwa może także zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące 

merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru 

województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000. 

Ponadto zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych 

obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych dane 

zawarte w bazie BDOT 10k, o której mowa w podpunkcie 3 niniejszego rozdziału należy 

udostępnić: 

1) Przy pomocy usługi sieciowych, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 1 i 2 (usługa wyszukiwania 

i usługa przeglądania) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej; 

2) Na wniosek zainteresowanego, w szczególności przy pomocy usług sieciowych, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 (usługa pobierania i przekształcania) ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Zgodnie z art.9 ustawy o IIP, obowiązkiem publikacji za pośrednictwem usług wyszukiwania, 

przeglądania i pobierania, objęte są także inne prowadzone przez Zamawiającego rejestry 

publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami 

danych przestrzennych.  

5.2 Analiza magazynów danych Zamawiającego pod kątem ich roli 
w IIP 

System SIPWW ma wspierać realizację zadań departamentów i biur UMWW oraz Wojewódzkich 

Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. Ze względu na specyfikę systemu wsparcie to ma 

polegać przede wszystkim na możliwości prowadzenia w SIPWW wskazanych rejestrów i magazynów 

danych oraz geolokalizacji zawartych w nich rekordów i wizualizacji ich na mapie, a także 

wykonywaniu analiz przestrzennych. Czynności te powinny być wspierane przez Georportal UMWW 

(zewnętrzny) i Geoportal wewnętrzny, opisane w SOPZ. Prace nad opracowaniem założeń 

dotyczących utworzenia katalogu metadanych wraz z określeniem zakresu metadanych dla zbiorów 

oraz serii danych/baz danych oraz usług przez określenie minimalnego zestawu metadanych 

poprzedzone zostały analizą magazynów danych pod kątem ich roli w IIP. Analiza objęła swym 

zasięgiem magazyny danych prowadzone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

przewidziane w Koncepcji. Analiza objęła magazyny danych prowadzone przez wszystkie komórki 

organizacyjne i stanowiska wyodrębnione w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
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Wielkopolskiego przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Jednostki samorządowe, komórki organizacyjne, stanowiska, wraz z ich 

oznaczeniami stosowanymi w dalszym tekście niniejszego raportu wymienia poniższa tabela. 

Tabela 1 Komórki organizacyjne, jednostki i ich oznaczenia 

Nazwa Departamentu/Biura/WSJO Skrót Nadzór 

Zarząd ZW  

Marszałek ZW I, także MW  

Wicemarszałek ZW II  

Wicemarszałek ZW III  

Członek Zarządu ZW IV  

Członek Zarządu ZW V  

Departament Infrastruktury DI ZW-II 

Biuro Współpracy Międzynarodowej BWM ZW-I 

Departament Edukacji i Nauki DE ZW-IV 

Departament Finansów DF ZW-I 

Departament Gospodarki Mieniem DG ZW-III 

Departament Gospodarki DRG ZW-V 

Departament Kultury DK ZW-I 

Departament Organizacyjny i Kadr DO ZW-I 

Departament Polityki Regionalnej DPR ZW-I 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich DOW ZW-III 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi DR ZW-III 

Departament Transportu DT ZW-II 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego DEFS ZW-II 

Departament Wdrażania Programu Regionalnego DWP ZW-I 

Departament Zdrowia DZ ZW-IV 

Departament Środowiska DSR ZW-V 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ROPS ZW-V 

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem WZGKiAM ZW-III 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego WBPP ZW-II 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu WUP ZW-II 

Departament Sportu i Turystyki DS ZW-V 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich WZDW ZW-II 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ZPKWW ZW-V 

Departament Administracyjny DA ZW-I 

Departament Kontroli DKO ZW-I 

Biuro Audytu Wewnetrznego BA ZW-I 

Biuro Geodety Województwa BGW ZW-I 

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego BOIN ZW-I 
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Nazwa Departamentu/Biura/WSJO Skrót Nadzór 

Biuro Certyfikacji i Windykacji BCW ZW-I 

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli BIWW ZW-I 

Biuro Nadzoru Inwestycyjnego BI ZW-II 

Biuro Nadzoru Właścicielkiego BNW ZW-I 

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich RFE ZW-I 

Biuro Prawne BP ZW-I 

Biuro Zamówień Publicznych BZP ZW-I 

Gabinet Marszałka GM ZW-I 

Kancelaria Sejmiku KS ZW-II 

 

Tabela zamieszczona poniżej przedstawia prowadzone przez Zamawiającego magazyny danych. 

Magazyny danych przedstawione zostały w podziale na poszczególne departamenty i biura UMWW 

oraz WSJO, które odpowiadają za ich tworzenie lub które wykorzystują je do wykonywania swoich 

zadań.  
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Tabela 2 Wykaz magazynów danych Zamawiającego 

Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 

BGW MD.004 PRNG Państwowy rejestr nazw 
geograficznych (PRNG) 

GUGiK BGW N R 

BWM MD.005 Baza danych partnerstw 
międzynarodowych 
realizowanych przez 
wielkopolskie JST 

Baza danych partnerstw 
międzynarodowych 
realizowanych przez 
wielkopolskie JST 

MW BWM T O 

DE MD.006 Baza danych jednostek 
oświatowych 

Baza danych jednostek 
oświatowych 

MW DE N O 

DG MD.007 Rejestr nieruchomości 
samorządu województwa 

Rejestr nieruchomości 
samorządu województwa 

MW DG T O 

BGW MD.008 BDOO Baza danych obiektów 
ogólnogeograficznych (BDOO) 

GUGiK BGW N R 

                                                           
 

2 R – referencyjny, O – operacyjny 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 BGW MD.009 EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków 
(EGiB) 

SP/BM BGW T R 

BGW MD.010 Mapa glebowo – rolnicza 
1:25000 i 1:5000 

Mapa glebowo – rolnicza 
1:25000 i 1:5000 

MW BGW N R 

BGW MD.011 Niestandardowe 
Opracowania Topograficzne 
(Mapy Topograficzne) 

Niestandardowe Opracowania 
Topograficzne (Mapy 
Topograficzne) 

GUGiK BGW N R 

BGW MD.012 Numeryczny Model Terenu Numeryczny Model Terenu GUGiK BGW N R 

BGW MD.013 Ortofotomapa Ortofotomapa GUGiK BGW N R 

BGW MD.014 PRG Państwowy rejestr granic i 
powierzchni jednostek podziału 
terytorialnego kraju 

GUGiK BGW N R 

BGW MD.015 Rastrowa Mapa 
Hydrograficzna w skali 
1:50000 

Rastrowa Mapa Hydrograficzna 
w skali 1:50000 (PEŁNA NAZWA: 
„MAPA HYDROGRAFICZNA 
POLSKI”.) 

GUGiK BGW N R 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 BGW MD.016 Rastrowa Mapa Sozologiczna 
Polski w skali 1 :50000 

Rastrowa Mapa Sozologiczna 
Polski w skali 1:50000 

GUGiK BGW N R 

BGW MD.017 Skorowidz Arkuszy Map 
Topograficznych i 
Tematycznych 

Skorowidz Arkuszy Map 
Topograficznych i Tematycznych 

MW BGW N R 

BGW MD.018 Baza Danych Obiektów 
Topograficznych BDOT10k 

Baza Danych Obiektów 
Topograficznych (1:10000) 
BDOT10k 

MW BGW N R 

BGW MD.019 Standardowe Opracowania 
Kartograficzne KARTO10k 

Standardowe Opracowania 
Kartograficzne KARTO10k 

MW BGW N R 

BGW MD.020 Wektorowa Mapa 
Hydrograficzna w skali 
1:50000 

Wektorowa mapa 
hydrograficzna (PEŁNA NAZWA: 
„MAPA HYDROGRAFICZNA 
POLSKI”) w skali 1:50000 

GUGiK BGW N R 

BGW MD.021 Wektorowa Mapa 
Sozologiczna Polski w skali 
1:50000  

Wektorowa Mapa Sozologiczna 
(PEŁNA NAZWA: „MAPA 
SOZOLOGICZNA POLSKI”) w skali 
1:50000 

GUGiK BGW N R 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 DRG MD.022 Baza danych o instytucjach 
otoczenia biznesu 

Baza danych o instytucjach 
otoczenia biznesu. 
W tym: 
 baza „odkrycia naukowe i 

wynalazki, 

 baza „Skutecznych instytucji 
otoczenia biznesu”, 

 baza ośrodków transferu 
technologii (ośrodki 
przedsiębiorczości, ośrodki 
innowacji). 

MW DRG T O 

DRG MD.023 Elektroniczna baza ofert 
inwestycyjnych 

Tereny inwestycyjne (w tym 
tereny poprzemysłowe) 

MW DRG T O 

DRG MD.024 Baza podmiotów 
innowacyjnych 

Podmioty innowacyjne 
(innowacyjne przedsiębiorstwa, 
klastry, brokerzy innowacji) 

MW DRG T O 

DRG MD.025 Strefy ekonomiczne Strefy ekonomiczne MW DRG N O 

DPR MD.032 Bank Danych Lokalnych Bank Danych Lokalnych - BDL GUS DPR N O 

DPR MD.033 System monitoringu i kontroli 
projektów UE 

KSI SIMIK / SL2014 Ministerstwo 
Rozwoju 

DPR T O 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 DOW MD.036 Przestrzenna baza projektów 
realizowanych w ramach 
PROW i PO Ryby 

Przestrzenna baza projektów 
realizowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) i PO Ryby. 
Dotyczy perspektywy 2007-2013 
oraz 2014-2020. 

MW DOW T O 

DT MD.040 Baza danych linii kolejowych, 
stacji i przystanków 
kolejowych 

Baza danych linii kolejowych, 
stacji i przystanków kolejowych 

PLK S.A. DT N R 

DT MD.041 Baza danych przystanków 
autobusowych 

Baza danych o infrastrukturze 
komunikacyjnej regionu 

MW DT N R 

DWP MD.042 Rejestr dofinansowań i 
instrumentów finansowych 

Rejestr dofinansowań i 
instrumentów finansowych 

MW DWP T O 

DSR MD.043 Mapy i dane z zakresu 
zanieczyszczenia powietrza 

Mapy i dane z zakresu 
zanieczyszczenia powietrza 

MW DSR N O 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 DSR MD.044 Mapy i dane z zakresu 
przekroczeń dopuszczalnych 
norm hałasu3 

Mapy z zakresu przekroczeń 
dopuszczalnych norm hałasu 

MW DSR N O 

DSR MD.045 Obszary ograniczonego 
użytkowania 

Obszary ograniczonego 
użytkowania 

MW DSR N O 

ROPS MD.053 Baza Ośrodków Adopcyjnych 
w Wielkopolsce 

Baza Ośrodków Adopcyjnych w 
Wielkopolsce. 

ROPS ROPS N O 

ROPS MD.054 Baza danych Podmiotów 
Ekonomii Społecznej w 
Wielkopolsce 

Baza danych Podmiotów 
Ekonomii Społecznej w 
Wielkopolsce4 

ROPS ROPS T O 

                                                           
 

3 Należy przemyśleć zasilanie magazynu, ponieważ część danych źródłowych jest również prezentowana w ramach magazynu MD.070 – operator– Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 
4 Należy przewidzieć w ramach wymagań funkcjonalnych systemu możliwość prezentacji danych z zakresu świadczonych przez Spółdzielnie Społeczne usług rzeczywistych. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 ROPS MD.055 Baza Pomocy Społecznej w 
Wielkopolsce 

Baza danych Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie i 
Ośrodków Pomocy Społecznej w 
Wielkopolsce 

ROPS ROPS N O 

ROPS MD.056 Baza danych Zakładów 
Aktywności Zawodowej w 
Wielkopolsce 

Baza danych Zakładów 
Aktywności Zawodowej w 
Wielkopolsce5 

ROPS ROPS T O 

WZGKiA
M 

MD.058 Rejestr decyzji 
wyłączeniowych gruntu z 
produkcji rolnej wraz z 
zasięgami przestrzennymi 

Baza danych decyzji 
wyłączeniowych wraz z 
zasięgami  

MW WZGKiAM T O 

WBPP MD.060 Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
wielkopolskiego 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
wielkopolskiego 

MW WBPP N O 

WUP MD.061 Baza danych o absolwentach 
szkół ponadpodstawowych w 
Wielkopolsce  

Baza danych o absolwentach 
szkół ponadpodstawowych 

WUP WUP N O 

                                                           
 

5 Należy przewidzieć w ramach wymagań funkcjonalnych systemu możliwość prezentacji danych z zakresu prowadzonej działalności i oferowanych usług. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 WUP MD.062 Baza krajowego rejestru 
agencji zatrudnienia 

Krajowy rejestr agencji 
zatrudnienia 

MRPiPS WUP T O 

WUP MD.063 Baza rejestru instytucji 
szkoleniowych  

Rejestr instytucji szkoleniowych 
(http://wuppoznan.praca.gov.pl/
-/15232-rejestr-instytucji-
szkoleniowych) 

MRPiPS WUP T O 

WUP MD.064 Bezrobotni oraz oferty pracy 
wg zawodów i specjalności 

Bezrobotni oraz oferty pracy wg 
zawodów i specjalności, magazyn 
Bazy potencjału rynku pracy. 

WUP PUP N O 

WUP MD.065 Bezrobotni w gminach Bezrobotni w gminach, magazyn 
Bazy potencjału rynku pracy. 
Zbiór zawiera dane dotyczące 
bezrobotnych w gminach 
(Załącznik 7 do sprawozdania 
MRPiPS-01) 

WUP PUP N O 

DS MD.066 Baza danych obiektów 
sportowych i turystycznych 

Baza danych o obiektach 
sportowych i turystycznych 
obejmuje następujące grupy 
informacji:  
 obiekty turystyczne: szlaki 

turystyczne Wielkopolski, 
inwestycje JST i NGO, 

 obiekty sportowe: inwestycje 
JST i NGO, Orliki2012, PROBOS, 

MW DS N O 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 ZPKWW MD.067 Dane dotyczące Parków 
Krajobrazowych 

Dane przyrodnicze dotyczące 
Parków Krajobrazowych, 
obejmujące: 
 parki krajobrazowe, 

 otuliny parków krajobrazowych, 

 obiekty chronione, 

 obiekty i dane przyrodnicze, 

 obiekty i zjawiska sozologiczne, 

 elementy infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej, 

 obiekty dydaktyczno-
edukacyjne. 

ZPKWW / MW ZPKWW N O 

DZ MD.068 Rejestry Departamentu 
Zdrowia 

Rejestry Departamentu Zdrowia MW DZ N O 

BGW MD.069 Magazyn rastrowych kafli 
danych przestrzennych 

Magazyn rastrowych kafli danych 
przestrzennych 

MW BGW N O 

WZDW MD.070 Baza danych drogowych 
WZDW 

Baza danych programu RoadMan WZDW WZDW N O 

BGW MD.072 Ewidencja miejscowości, ulic i 
adresów 

Ewidencja miejscowości, ulic i 
adresów 

Gmina/GUGiK BGW N R 

DEFS MD.073 Baza obszarów wymagających 
interwencji 

Baza obszarów wymagających 
interwencji 

MW DEFS N O 

DEFS MD.074 Baza umów o dofinansowanie 
z EFS 

Baza umów o dofinansowanie z 
EFS 

MW DEFS T O 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 DEFS MD.075 Baza wniosków o 
dofinansowanie z EFS 

Baza wniosków o 
dofinansowanie z EFS 

MW DEFS N O 

WBPP MD.076 Plan zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego 
obszaru funkcjonalnego 
ośrodka wojewódzkiego 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego 
obszaru funkcjonalnego ośrodka 
wojewódzkiego 

MW WBPP N O 

DRG MD.077 Baza inicjatyw stymulujących 
wzrost konkurencyjności 

Baza inicjatyw stymulujących 
wzrost konkurencyjności 
wielkopolskich przedsiębiorstw 

MW DRG T O 

DR MD.078 Rejestr obwodów łowieckich Rejestr obwodów łowieckich z 
opisami granic oraz materiałami 
źródłowymi, a także decyzjami 
zmieniającymi 

MW DR N O 

WBPP MD.080 Rejestry procedury formalno-
prawnej przygotowania planu 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
wielkopolskiego oraz planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego 
obszaru funkcjonalnego 
ośrodka wojewódzkiego 

Rejestry procedury formalno-
prawnej przygotowania planu 
zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
wielkopolskiego oraz planu 
zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego 
obszaru funkcjonalnego ośrodka 
wojewódzkiego 

MW WBPP T O 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Operator 
danych 

Magazyn 
danych 

Nazwa magazynu danych Nazwa zbioru danych Dysponent 
danych  

Operator 
danych  

Czy 
zawiera 

dane 
osobowe 

Typ 
magazynu 

danych2 DRG MD.081 Baza inicjatyw stymulujących 
współpracę nauki z biznesem  

Baza inicjatyw stymulujących 
współpracę nauki z biznesem 
(konkursy, projekty, staże, 
vouchery, itp.) 

MW DRG N O 

DRG MD.082 Baza placówek naukowych Placówki naukowe MW DRG N O 

DSR MD.083 Wykaz miejsc odbioru 
zużytych baterii i 
akumulatorów 

Wykaz miejsc odbioru zużytych 
baterii i akumulatorów 

MW DSR T O 

DSR MD.084 Wykaz punktów zbierania 
pojazdów i stacji demontażu 
pojazdów 

Wykaz punktów zbierania 
pojazdów i stacji demontażu 
pojazdów 

MW DSR T O 

DG MD.085 Baza gruntów wyłączonych z 
produkcji rolnej i leśnej 

Baza gruntów wyłączonych z 
produkcji rolnej i leśnej 

MW DG N O 

DG MD.086 Rejestr inwestycji 
finansowanych ze środków 
FOGR 

Rejestr inwestycji finansowanych 
ze środków FOGR 

MW DG N O 

DE MD.088 Baza danych jednostek Baza danych pozostałych 
jednostek 

MW DE N O 

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Magazyny danych Zamawiającego zakwalifikowane zostały do następujących tematów danych: 

 1.7 Sieci transportowe, rozumiane jako sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i 

wodnego, w tym morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą, obejmujące również 

połączenia między różnymi sieciami, łącznie z transeuropejską siecią transportową 

w rozumieniu decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 

1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej. Organem wiodącym w zakresie tego tematu jest Główny Geodeta Kraju.; 

 2.2  Użytkowanie ziemi, rozumiane jako fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni ziemi, 

włączając w to powierzchnie naturalne i sztuczne, obszary rolnicze, tereny podmokłe, 

akweny. Organem wiodącym w zakresie tego tematu jest Główny Geodeta Kraju.; 

 3.3. Gleba, rozumiana jako gleby i podglebie charakteryzowane na podstawie głębokości, 

tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji, 

a w odpowiednich przypadkach na podstawie przeciętnego nachylenia oraz przewidywanej 

zdolności zatrzymywania wody. Organem wiodącym w zakresie tego tematu jest Główny 

Geodeta Kraju.; 

 3.6 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe, rozumiane jako instalacje 

użyteczności publicznej, taki jak: kanalizacja, gospodarowanie odpadami, dostawa energii 

i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: 

obiekty administracji publicznej, obiekty obrony cywilnej kraju, szkoły, szpitale. Organem 

wiodącym w zakresie tego tematu jest Główny Geodeta Kraju.; 

 3.8 Obiekty produkcyjne i przemysłowe, rozumiane jako zakłady przemysłowe oraz 

urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska. Organem wiodącym w zakresie 

tego tematu jest Główny Geodeta Kraju.; 

 3.9 Obiekty rolnicze oraz akwakultury, rozumiane jako urządzenia rolnicze oraz urządzenia 

produkcyjne łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami. Organem wiodącym 

w zakresie tego tematu jest minister właściwy do spraw rolnictwa; 

 3.11 Gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki 

sprawozdawcze, rozumiane jako obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane do 

celów sprawozdawczych na poziomie międzynarodowym, europejskim, krajowym, 

regionalnym i lokalnym; obejmują również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym 

dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone przez azotany, uregulowane drogi wodne 

na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, obszary przeznaczone pod 

składowiska odpadów, strefy ograniczeń hałasu, obszary wymagające zezwolenia na 

poszukiwanie i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie jednostki sprawozdawcze 

i obszary zarządzania strefą brzegową. Organem wiodącym w zakresie tego tematu jest 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.   

Dodatkowo na podstawie krótkiej charakterystyki magazynów danych, możliwe byłoby także ich 

zakwalifikowanie do następujących tematów: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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 1.5 Adresy, rozumiane jako informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych 

adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu 

pocztowego.; 

 1.6 Działki ewidencyjne, rozumiane jako ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach 

jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone 

z otoczenia za pomocą linii granicznych.; 

 1.8 Hydrografia, rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz 

jednolite części wód wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi.; 

 1.9 Obszary chronione, rozumiane jako obszary wyznaczone lub zarządzane w ramach prawa 

międzynarodowego, europejskiego prawa wspólnotowego lub prawa państw członkowskich 

Wspólnot Europejskich w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.; 

 3.2 Budynki, rozumiane jako informacje o lokalizacji przestrzennej budynków.; 

 3.4 Zagospodarowanie przestrzenne, rozumiane jako zagospodarowanie terenu, w jego 

obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym, lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze 

terenu, w tym mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe, 

wynikające z dokumentów planistycznych. 

Podane powyżej zakwalifikowanie jest jedynie wstępnym przyporządkowaniem magazynów danych 

Zamawiającego do tematów danych INSPIRE. Należy jednak pamiętać, że aby zbiór danych mógł 

zostać zakwalifikowany do utworzenia określonego tematu danych, a tym samym zostać 

zakwalifikowany jako krajowy zasób danych przestrzennych musi on spełnić także szereg innych 

kryteriów. 

Zgodnie z artykułem 5 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r., 

zwanej dalej ustawą, tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, 

zwanych dalej ,,metadanymi”, jest zadaniem organów administracji, odpowiedzialnych w zakresie 

swojej właściwości za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane 

z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, oraz osób trzecich, 

których zbiory włączane są do infrastruktury. Pod pojęciem rejestru publicznego rozumie się rejestr, 

o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, zdefiniowanym jako rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis 

albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot 

publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. 

Artykuł 4 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej określa dodatkowe, podstawowe kryteria 

jakie muszą zostać spełnione przez zbiory danych przestrzennych. Zbiory danych przestrzennych, 

stanowiące podstawę harmonizacji danych muszą: 

 Odnosić się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub być z nim powiązane; 

 Występować w postaci elektronicznej; 

 Być utrzymywane przez: 
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o Organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z zadaniami publicznymi są 

tworzone, aktualizowane i udostępniane, 

o Osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury; 

 Należeć co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku 

do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Przez organ administracji zgodnie z definicją zawartą w ustawie rozumie się organ administracji 

rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny podmiot, gdy jest powołany z mocy 

prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących 

środowiska.  

Przedstawione powyżej kryterium związane z prowadzeniem danego rejestru przez organ 

administracji w zakresie swoich właściwości, posłużyło do odrzucenia części magazynów danych 

Zamawiającego, które mogłyby posłużyć do utworzenia określonego tematu INSPIRE, a co za tym 

idzie mogłyby stanowić krajowy zasób danych przestrzennych i zostać opisane metadanymi. 

Magazynami tymi są kopie baz danych pozyskane z centralnej i powiatowej części zasobu, niezbędne 

do realizacji zadań Marszałka Województwa w dziedzinie geodezji i kartografii. Magazynami tymi są 

także zbiory prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. 

5.3 Ogólne wytyczne dla określenia zbiorów infrastruktury 
informacji przestrzennej 

Powyżej przedstawione zostały jedynie podstawowe kryteria jakimi należy kierować się podczas 

identyfikacji zbiorów danych, które mogą tworzyć infrastrukturę informacji przestrzennej. Prace nad 

identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzone przez organy wiodące w zakresie 

poszczególnych tematów, jak również przez organy administracji lub osoby trzecie, które swoje 

zasoby chciałyby włączyć do IIP, powinny być prowadzone w znacznie szerszym zakresie i powinny 

one obejmować m.in. następujące etapy: 

Etap I – Analiza dokumentacji. 

Celem tego etapu jest zapoznanie się z wymaganiami stawianymi zbiorom danych odpowiadającym 

poszczególnym tematom INSPIRE oraz uwzględnienie warunków i zasad gromadzenia tych danych. 

Etap II – Dla organów wiodących: Identyfikacja i charakterystyka krajowych zbiorów danych 

koniecznych do utworzenia zbiorów odpowiadających wybranemu tematowi.  

Dla organów administracji i osób trzecich: Identyfikacja i charakterystyka zbiorów będących w gestii 

danego organu administracji lub osoby trzeciej mogących posłużyć do utworzenia określonych 

tematów danych INSPIRE. 
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Celem tego etapu jest zidentyfikowanie, które z istniejących zbiorów danych przestrzennych spełniają 

lub mogą spełniać wymagania specyfikacji INSPIRE.  Zbiory takie w dalszej kolejności stają się 

podstawą utworzenia zbiorów danych przestrzennych zgodnych ze specyfikacjami INSPIRE. Analizując 

zbiory należy zwrócić uwagę m.in. na: stopień pokrycia danymi terytorium kraju, zakres informacyjny 

zasobu, format danych, tryb aktualizacji, układ współrzędnych, stosowane klasyfikacje, listy kodowe 

i wyliczenia.  

Określając dostępne zbiory źródłowe należy pamiętać, że w przypadku, gdy większa liczba 

identycznych zbiorów danych przestrzennych jest w posiadaniu lub jest przechowywana w imieniu 

różnych organów administracji, przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do wersji referencyjnej, 

z której uzyskano pozostałe kopie. Obowiązuje zasada nieuwzględniania powtórnego tych zbiorów 

i rejestrów państwowych, które zostały zintegrowane z rozważanymi zbiorami danych przestrzennych 

na etapie ich tworzenia. 

Etap III – Zdefiniowanie nowotworzonych zbiorów danych przestrzennych niezbędnych do 

udostępnienia danych, odpowiadających poszczególnym tematom INSPIRE. 

W ramach tego etapu w początkowej fazie należy określić ogólne wymagania stawiane nowo 

tworzonym zbiorom danych, m.in.: system odniesień przestrzennych i czasowych, mierniki jakości 

danych, typ reprezentacji przestrzennej, reprezentację geometryczną, rozdzielczość przestrzenną, 

dokładność określenia położenia, zasady kodowania. W dalszej kolejności należy określić strukturę 

zbioru IIP odpowiadającego poszczególnym tematom, poprzez wyszczególnienie obiektów 

przestrzennych wraz z atrybutami (z wyszczególnieniem atrybutów obowiązkowych), powiązań 

z innymi obiektami i tematami. Dla każdego zidentyfikowanego obiektu należy określić, czy możliwe 

jest jego utworzenie na podstawie zidentyfikowanego zbioru danych, jeśli nie to czy można go 

utworzyć w sposób automatyczny. Informacja ta ma na celu określenie czy dany zbiór może stać się 

pomocny w procesie tworzenia danego tematu. W kolejnej fazie tego etapu należy określić zakres 

kompetencji instytucji w odniesieniu do procesu współtworzenia zbioru IIP. Należy podjąć decyzję czy 

dany organ administracji lub osoba trzecia jest odpowiedzialny za dostarczenie zbiorów niezbędnych 

do utworzenia zbioru zgodnego z INSPIRE oraz zaproponować zakres ich kompetencji w zakresie 

dostarczania niezbędnych danych. Za określenie kompetencji danej instytucji w odniesieniu do 

procesu współtworzenia zbioru odpowiedzialne powinny być organy wiodące dla określonego 

tematu danych INSPIRE (szczegółowe informacje na temat roli organów wiodących, a także innych 

organów administracji zawiera rozdział 5.4). Ostatnia faza tego etapu powinna obejmować określenie 

trybu tworzenia i aktualizacji zbioru IIP. Tryb tworzenia i aktualizacji jest zróżnicowany dla 

poszczególnych tematów. Dla każdego tematu INSPIRE konieczny jest proces harmonizacji, 

obejmujący przekształcenie istniejących zbiorów do schematu aplikacyjnego przyjętego 

w specyfikacjach INSPIRE. Harmonizacja obejmuje utworzenie wszystkich klas obiektów wraz 

z obowiązkowymi atrybutami, powiązaniami i ograniczeniami, utworzenie typów danych, wyliczeń 

i list kodowych. Położenie obiektów musi być określone w obowiązującym systemie odniesień 
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przestrzennych (ETRS89). Każdemu z obiektów należy nadać unikalne identyfikatory. Wynikowe dane 

należy zapisać w formacie GML 3.2.1 i udostępnić m.in. za pośrednictwem usługi pobierania, o której 

mowa jest w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dla zbiorów IIP, dla których 

konieczne jest wykorzystanie kilku zbiorów źródłowych poza procesem harmonizacji konieczna jest 

również integracja danych, dokonana przy użyciu istniejących zbiorów danych. Proces integracji 

obejmuje połączenie wybranych danych ze zbiorów źródłowych w celu uzyskania zgodności ze 

schematem aplikacyjnym tematu. W ramach tego procesu należy określić, który ze zbiorów jest 

zbiorem podstawowym, a który może stanowić jego uzupełnienie. 

5.4 Zakres kompetencji poszczególnych instytucji w odniesieniu do 
procesu współtworzenia zbiorów 

Aby określić zadania i kompetencje jakie przysługiwałyby Zamawiającemu w przypadku włączenia ich 

zbiorów do infrastruktury informacji przestrzennej, należy określić rolę Zamawiającego jaką mógłby 

pełnić w tworzeniu IIP. Poniżej przedstawiony jest ogólny podział organizacyjny struktury IIP, 

uwzględniający następujące grupy interesariuszy: 

Koordynator IIP w Polsce – jest odpowiedzialny za tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie 

infrastruktury. Rolę tę pełni minister właściwy do spraw informatyzacji. W wykonywaniu tych zadań 

współpracuje z nim Główny Geodeta Kraju (art. 18 ust. 1 i2 ustawy o infrastrukturze informacji 

przestrzennej). Zadania koordynatora IIP zostały określone w art. 19 ustawy o infrastrukturze 

informacji przestrzennej. Do zadań tych należy m.in.: 

 Opracowanie projektów planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu 

infrastruktury; 

 Organizacja przedsięwzięć i prowadzenie działań wspierających rozwój infrastruktury; 

 Monitorowanie we współpracy z organami wiodącymi przebiegu prac w zakresie tworzenia 

i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju; 

 Współpraca z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań 

dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury. 

Rada IIP – działa przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa (art. 21.1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej). 

Zadania Rady określone zostały w art.21.2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Organ wiodący – organ administracji rządowej szczebla centralnego odpowiedzialny za utworzenie, 

udostępnianie, aktualizację zbioru danych przestrzennych dla określonego tematu zgodnie ze 

specyfikacjami tematu INSPIRE. Do zadań organu wiodącego należy: 

 Opracowanie planu harmonizacji danych i usług. 

 Opracowanie planu integracji danych. 

 Nadzór i koordynacja nad procesami harmonizacji i integracji. 
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 Zabezpieczenie środków na harmonizację i integrację danych. 

 Współdziałanie z innymi organami wiodącymi oraz dysponentami danych. 

 Współpraca z koordynatorem IIP w Polsce. 

Dysponent danych – organ administracji rządowej lub samorządowej dysponujący zbiorem lub 

zestawem danych niezbędnym do utworzenia zharmonizowanego zbioru dla danego tematu INSPIRE 

zgodnie z następującymi artykułami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej: art.3.1, pkt 2, 

pkt 6; art. 4.1, pkt 3, ust 3; art.5.1, art.5.2, pkt 3; art.7; art.8; art.9.1; art.12.1, pkt 4; art.13.1, pkt 3; 

art. 14.1; art. 15.1; art. 17.1. Do zadań dysponenta danych należy: 

 Opracowanie programu dostosowania procesów zbierania i aktualizacji danych do działań 

w zakresie harmonizacji i integracji dla danych IIP. 

 Udostępnianie (formalne) danych. 

 Współpraca z organem wiodącym. 

 Nadzór nad operatorem (operatorami) danych. 

 Konsultacje w zakresie harmonizacji i integracji. 

Operator zbiorów danych – jednostka organizacyjna zarządzająca zbiorem (zbiorami) danych 

w imieniu dysponenta danych. Do zadań operatora zbiorów danych należy: 

 Wykonywanie prac związanych z harmonizacją danych. 

 Obsługa techniczna udostępniania danych (integratorowi lub operatorowi usług). 

 Opisanie zbiorów danych metadanymi. 

Operator usług – jednostka organizacyjna odpowiedzialna za techniczną stronę usług danych 

przestrzennych. Do zadań operatora usług należy techniczna obsługa usług wymienionych w art.9 

ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Integrator danych – jednostka organizacyjna odpowiedzialna za integrację polskich zbiorów danych, 

w celu utworzenia zbioru o zakresie tematycznym zgodnym ze specyfikacjami danych oraz 

harmonizację zintegrowanych zbiorów z odpowiednimi schematami aplikacyjnymi INSPIRE. Do zadań 

integratora danych należy: 

 Przygotowanie technicznej strony integracji danych, w tym opracowanie odpowiednich 

narzędzi. 

 Wykonywanie prac związanych z integracją danych. 

 Udostępnianie danych operatorowi usług. 

 Opisywanie zbioru danych metadanymi. 

Kontroler jakości – jednostka organizacyjna, której koordynator IIP w Polsce powierza zadania 

kontroli wszystkich etapów prac nad harmonizacją w zakresie danego tematu, ich zgodności 

z odpowiednimi przepisami prawa UE i polskiego oraz monitorowania wyników. 
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Określenie roli jaką mógłby pełnić Zamawiający w przypadku włączenia jego zbiorów do IIP jest 

zadaniem organu wiodącego, który w zakresie swoich kompetencji decyduje czy Zamawiający będzie 

pełnił rolę dysponenta danych, operatora zbiorów danych, operatora usług czy też integratora 

danych. 

5.5 Program budowy IIP 
Wybór elementów metadanych oraz określenie założeń dla katalogu metadanych poprzedzony został 

także (oprócz analizy magazynów danych Zamawiającego) analizą działań prowadzonych przez 

poszczególne organy wiodące w zakresie przyporządkowanych im tematów. Podstawą analizy był 

dostępny na stronie Rady IIP dokument Projekt programu budowy Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej (IIP) w etapie obejmującym lata 2014-2015 wraz z załącznikami. Dokument ten jest 

wspólnym przedsięwzięciem organów wiodących, organu koordynującego oraz pozostałych 

interesariuszy. Programowanie budowy IIP stanowi proces realizowany wspólnie przez 12 organów 

wiodących określonych ustawą o IIP, odpowiedzialnych za tematykę przyporządkowaną im tą ustawą 

i koordynowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji przy pomocy Głównego 

Geodety Kraju. Dokument ten zawiera informacje o wytypowanych krajowych zbiorach danych 

przestrzennych, istniejących i planowanych profilach metadanych, trwających projektach oraz 

wynikach wykonanych działań w zakresie poszczególnych tematów w ujęciu krajowym. Dodatkowo, 

wykorzystanym w ramach prac dokumentem był także dokument Strategia harmonizacji 

infrastruktury Informacji Przestrzennej, stanowiący produkt 2.1.1, zrealizowany w ramach umowy nr 

ZP/BO-4-2500-20/IŻ-5049/G2-19.16/2010: Rozwój metadanych oraz harmonizacja zbiorów i usług 

danych przestrzennych w projekcie GEOPORTAL 2, zaktualizowany w ramach umowy nr ZP/BO-4-

2500-78/IŻ-5049/G2-19.50/2012 dotyczącej rozwoju metadanych oraz harmonizacji zbiorów i usług 

danych przestrzennych dla tematów ujętych w 2 i 3 grupie tematycznej ustawy o IIP w projekcie 

GEOPORTAL 2. Dokument Strategia harmonizacji IIP, stanowi kompleksowy zbiór, obejmujący m.in. 

strategie dla organów wiodących, strategie dla organów administracji, działania strategiczne dla 

określonych tematów danych przestrzennych INSPIRE, które objęte były zamówieniem dla 

harmonizacji. 

Zestawienie tematów danych przestrzennych wraz z organami wiodącymi odpowiedzialnymi za ich 

tworzenie oraz przyporządkowanymi zbiorami danych Zamawiającego wykonane na podstawie 

dokumentu Koncepcji zawiera Tabela 3Tabela 3. Kolumna 5 zestawienia, zawiera także nazwę 

trwającego projektu, planowanego projektu lub wyników prac związanych z realizacją danego tematu 

INSPIRE. Informacje w niej zawarte pozyskane zostały na podstawie dokumentu Projekt programu 

budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014 – 2015. Kolumna 6 przedstawia stan opracowania 

tematu danych INSPIRE i jego dostępność przez Geoportal 2, stanowiący centralny punkt dostępu do 

zbiorów i usług danych przestrzennych INSPIRE: 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Tabela 3 Zestawienie tematów danych przestrzennych wraz przyporządkowanymi zbiorami danych wg Koncepcji SIP WW, uzupełnione o toczące się w ramach tematu działania na skalę 
krajową. 

L.p. 

Temat danych 

przestrzennych (wg 

załącznika do ustawy o IIP) 

Organ wiodący 

Zbiór danych 

przestrzennych 

prowadzony przez 

Marszałka mogący 

stanowić materiał 

źródłowy do opracowania 

elementów należących do 

tematu 

Zbiór danych przestrzennych na podstawie 

dokumentu Projekt programu budowy IIP w 

etapie obejmującym lata 2014-2015 

Stan opracowania tematu danych INSPIRE 

1 1.7 Sieci transportowe Główny Geodeta 

Kraju 

Baza Danych Obiektów 

Topograficznych 

(BDOT10k) 

Projekt zakończony: GBDOT wraz z krajowym 

systemem zarządzania 

Wyniki/Wykonane działania: Aktualizacja 

i pozyskiwanie danych dla obszaru całego kraju 

Istnieje usługa pobierania umożliwiająca 

pobieranie danych INSPIRE tematu Sieci 

transportowe dla obszaru Polski. Usługa 

wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i 

OpenSearch w wersji 1.1. Zasób Sieci 

transportowe zawiera obiekty 

reprezentujące sieci transportu drogowego, 

kolejowego, powietrznego, linowego oraz 

wodnego w Polsce w skali 1:250000. Został 

opracowany na podstawie Bazy Danych 

Ogólnogeograficznych (BDO). Dane źródłowe 

zostały przekształcone zgodnie z modelem 

Transport Networks opisanym w specyfikacji 

"INSPIRE Data Specification on Transport 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Networks - Guidlines v3.0.1. 

Zasób Sieci transportowe zawiera obiekty 

reprezentujące sieci transportu drogowego, 

kolejowego, powietrznego, linowego oraz 

wodnego w Polsce w skali 1:10000. Został 

opracowany na podstawie Bazy Danych 

Obiektów topograficznych (BDOT) oraz Bazy 

Danych Topograficznych (TBD). Dane 

źródłowe zostały przekształcone zgodnie 

z modelem Transport Networks opisanym w 

specyfikacji "INSPIRE Data. Specification on 

Transport Networks - Guidlines v3.0.1 

2 2.2 Użytkowanie terenu Główny Geodeta 

Kraju 

Baza Danych Obiektów 

Topograficznych 

(BDOT10k) 

Projekt zakończony: GBDOT wraz z krajowym 

systemem zarządzania 

Istnieje usługa pobierania umożliwiająca 

pobieranie danych INSPIRE tematu 

Użytkowanie terenu dla obszaru Polski. 

Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 

1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. 

Zbiór Użytkowanie Terenu powstał w wyniku 

harmonizacji i integracji klas zbioru danych 

Bazy Danych Obiektów Topograficznych w 

skali 1:10000 dotyczących pokrycia terenu. 

Dane zostały przekształcone zgodnie z 

modelem INSPIRE w zakresie tematu 2.2 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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opisanym w specyfikacji "D2.8.II.2 INSPIRE 

Data Specification ON Land cover - Draft 

Technical Guidelines 

3 3.3 Gleba Główny Geodeta 

Kraju / Jako 

dysponenta 

numerycznej 

mapy glebowo – 

rolniczej w skali 

1: 250 000 dla 

obszaru całego 

kraju wymienia 

się Instytut 

Uprawy 

Nawożenia 

i Gleboznawstwa 

w Puławach 

1) Elektroniczne 
bazy danych map 
glebowo-
rolniczych w skali 
1:5000 

2) Baza danych 
mapy 
hydrograficznej 
w skali 1:50000 
(w szczególności 
w zakresie klas 
przepuszczalności 
gruntów) 

3) Baza danych 
mapy 
sozologicznej 
w skali 1:50 000 
(w szczególności 
w zakresie typów 
gleb 
zdegradowanych) 

Projekty planowane: planowane jest 

zaktualizowanie i uzupełnienie zbiorów danych 

utworzonych zgodnie ze strukturą określoną w 

specyfikacji INSPIRE dla tematu Gleba oraz 

udostępnieniem zbiorów za pomocą usług 

danych przestrzennych. W związku ze 

zidentyfikowaniem źródeł danych, które 

stanowiłyby jednolite spójne zbiory danych 

źródłowych dla obszaru całego kraju, tj. 

numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 

000, której dysponentem jest Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa, proponuje się 

wzięcia pod rozwagą zmianę organu wiodącego. 

Istnieje usługa pobierania umożliwiająca 

pobieranie danych INSPIRE tematu Gleba dla 

obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs 

Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. 

Zbiór Gleby powstał w wyniku harmonizacji i 

integracji przestrzennych zbiorów CMGR 

1:5000 oraz CMGR 1:25000. Zawierają one 

obiekty tj. obszar badania gleby, stanowisko 

badań gleby, kontury glebowe, profile 

i poziomy glebowe. Dane źródłowe zostały 

przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE 

w zakresie tematu Gleby opisanym w 

specyfikacji "D2.8.III.3 INSPIRE Data 

Specification on Soil – Draft Technical 

Guidelines 

4. 3.6 Usługi użyteczności 

publicznej i służby 

Główny Geodeta 

Kraju  

Baza Danych Obiektów 

Topograficznych 

Projekt trwający: Kontynuacja budowy bazy 

danych K-GESUT 

Brak informacji 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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państwowe (BDOT10k) 

Temat ten obejmuje także 

gospodarowanie 

odpadami. Zgodnie 

z art.80 ust.1 ustawy 

o odpadach, zadaniem 

Marszałka jest 

prowadzenie Bazy danych 

o produktach 

i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami. 

5. 3.8 Obiekty produkcyjne i 

przemysłowe 

Główny Geodeta 

Kraju 

1) Baza Danych 
Obiektów 
Topograficznych 
(BDOT10k) 

2) Baza danych 
mapy 
hydrograficznej 
w skali 1:50000 
(w szczególności 
w zakresie 
zjawisk 
i obiektów 
gospodarki 
wodnej) 

3) Baza danych 

Projekt zakończony: GBDOT wraz z krajowym 

systemem zarządzania 

 

Istnieje usługa pobierania umożliwiająca 

pobieranie danych INSPIRE tematu Obiekty 

produkcyjne i przemysłowe dla obszaru 

Polski. Usługa wykorzystuje interfejs Atom 

w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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mapy 
sozologicznej 
w skali 1:50000 
(w szczególności 
w zakresie 
degradacji 
środowiska 
przyrodniczego) 

6. 3.9 Obiekty rolnicze oraz 

akwakultury 

Minister 

Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi  

1) Baza Danych 
Obiektów 
Topograficznych 
(BDOT10k) 

Wyniki/Wykonane działania: Wykonanie 

testowej branżowej bazy technicznej 

odzwierciedlającej schemat danych IIP dla 

tematu obiekty rolnicze oraz akwakultury; 

wytworzenie testowej warstwy danych 

przestrzennych dotyczących tematu obiekty 

rolnicze oraz akwakultury zgodnie z przyjętymi 

specyfikacjami technicznymi; Opracowanie profili 

metadanych dla serii oraz zbiorów danych 

o obiektach rolniczych zgodnie z przyjętymi 

specyfikacjami technicznymi. 

Brak informacji 

7. 3.11 Gospodarowanie 

obszarem, strefy 

ograniczone i regulacyjne 

oraz jednostki 

sprawozdawcze 

Główny Geodeta 

Kraju 

Baza Danych Obiektów 

Topograficznych 

(BDOT10k) 

Temat ten obejmuje także 

gospodarowanie 

odpadami. Zgodnie 

Projekt zakończony: GBDOT wraz z krajowym 

systemem zarządzania 

Istnieje usługa pobierania umożliwiająca 

pobieranie danych INSPIRE tematu 

Gospodarowanie obszarem / strefy 

ograniczone / regulacyjne oraz jednostki 

sprawozdawcze dla obszaru Polski. Usługa 

wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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z art.80 ust.1 ustawy 

o odpadach, zadaniem 

Marszałka jest 

prowadzenie Bazy danych 

o produktach 

i opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami. 

i OpenSearch w wersji 1.1. Zbiór obiekty 

produkcyjne i przemysłowe powstał w 

wyniku harmonizacji i integracji Bazy Danych 

Obiektów Topograficznych zawierającej 

obiekty obejmujące tereny, budynki, 

budowle i instalacje związane z 

wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, 

składowaniem odpadów oraz świadczeniem 

usług związanych z przemysłem. Dane 

zostały przekształcone zgodnie z modelem 

INSPIRE w zakresie tematu 3.8 opisanym 

w specyfikacji D2.8.III.8 Data Specification on 

Production and Industrial Facilities – 

Technical Guidelines. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Oprócz wyszczególnionych w Koncepcji SIPWW tematów danych przestrzennych, zbiory danych 
(magazyny danych) Zamawiającego, na podstawie ich krótkiej charakterystyki wstępnie zostały 

zakwalifikowane także do tematów danych przedstawionych w poniższej Tabela 4Tabela 4, dla 
których także uwzględnione zostały toczące się na skalę krajową działania.  

 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Tabela 4 Zestawienie tematów danych przestrzennych wraz z przyporządkowanymi zbiorami danych, uzupełnione o toczące się w ramach tematu działania na skalę krajową. 

L.p. 

Temat danych 

przestrzennych (wg 

załącznika do ustawy 

o IIP) 

Organ wiodący/ 

współpraca z 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

Zbiór danych 

przestrzennych 

prowadzony przez 

Marszałka mogący 

stanowić materiał 

źródłowy do opracowania 

elementów należących do 

tematu 

Zbiór danych przestrzennych na podstawie 

dokumentu Projekt programu budowy IIP w 

etapie obejmującym lata 2014-2015 

Stan opracowania tematu danych INSPIRE 

1 1.5 Adresy Główny Geodeta 

Kraju 

Magazyny danych 

Zamawiającego 

przechowujące informacje 

adresowe. 

Projekt zakończony: TERYT 3 

Wyniki/Wykonane działania: Rozbudowa 

systemów do prowadzenia rejestrów 

adresowych Etap I, będzie rozbudowany 

system teleinformatyczny do prowadzenia 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz 

zostaną dostosowane dane adresowe w 

pełnej zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz doprowadzenie 

danych do aktualności. 

Istnieje usługa pobierania umożliwiająca 

pobieranie danych INSPIRE dla tematu Adresy dla 

obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs WFS 

OGC w wersji 1.1.0. Zbiór Adresy powstał w wyniku 

harmonizacji i integracji przestrzennych zbiorów 

danych BDOT zawierających punkty adresowe 

zlokalizowane w Polsce. Dane źródłowe BDOT 

zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE 

w zakresie tematu Adresy opisanym w specyfikacji 

INSPIRE Data Specification on Addresses – 

Gudelines v3.0.1. 

2 1.6 Działki 

ewidencyjne 

Główny Geodeta 

Kraju 

Kopia EGiB Projekt zakończony: ZSIN-faza I 

Wyniki/Wykonane działania: Centralne 

Istnieje usługa pobierania umożliwiająca pobierani 

danych INSPIRE dla tematu Działki katastralne dla 

obszaru Polski. Usługa wykorzystuje interfejs WFS 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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repozytorium kopii zbiorów danych 

ewidencji gruntów i budynków. 

Projekt w trakcie realizacji: ZSIN-faza II 

OGC w wersji 1.1.0. Zbiór Działki katastralne 

powstał w wyniku harmonizacji danych LPIS 

stanowiących system identyfikacji działek rolnych 

w Polsce. Dane źródłowe zostały przekształcone 

zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu 

Działki katastralne opisanym w specyfikacji INSPIRE 

Data Specification on Cadastral Parcel – Gudelines 

v3.0.1. 

3 1.8 Hydrografia Minister właściwy do 

spraw gospodarki 

morskiej oraz Prezes 

Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej / 

w zakresie tematu 

Hydrografia, Minister 

nie prowadzi 

współpracy z 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego.  

Wektorowa Mapa 

Hydrograficzna w skali  

1: 50 000 

Projekty realizowane: Hydroportal, 

Dodatkowo w ramach projektu ISOK zostaną 

poddane rewizji zbiory danych przejęte z 

KZGW przez Wody Polskie. 

Wyniki/Wykonane działania: Udostępnianie 

danych publikacyjnych z zakresu 

gospodarowania wodami, zagregowanych 

dla całego kraju oraz ich metadanych, 

Identyfikacja i harmonizacja krajowych 

zbiorów danych źródłowych dla tematu.  

Brak informacji 

4. 1.9 Obszary 

chronione 

Minister właściwy do 

spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz 

Dane przyrodnicze 

dotyczące Parków 

Krajobrazowych 

Minister właściwy do spraw środowiska: 

Projekt trwający: Wsparcie procesu 

wdrażania dyrektywy 2007/2/WE 

Istnieją następujące usługi: 

Usługa przeglądania umożliwiająca przeglądanie 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 
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Minister właściwy do 

spraw środowiska 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej (INSPIRE) w resorcie 

środowiska. 

Projekty planowane: Weryfikacja i 

aktualizacja informacji przestrzennej i 

opisowej o pomnikach przyrody i użytkach 

ekologicznych na terenie Polski. 

Wyniki/Wykonane działania: Analiza potrzeb 

przygotowania profilu resortowego 

metadanych oraz profili metadanych 

tematów danych przestrzennych, 

Weryfikacja istniejących metadanych pod 

kątem aktualnie obowiązujących standardów 

wraz z ich aktualizacją o dodatkowe 

informacje zgodnie z przyjętymi standardami 

w resorcie środowiska. Przeprowadzenie 

inwentaryzacji zasobów wraz z identyfikacją 

zbiorów źródłowych, zaplanowanie 

i wykonanie w 2015 r. harmonizacji i 

integracji wybranych zbiorów, wszczęcie 

budowy resortowego portalu. Zasób 

prowadzony w GDOŚ, w zakresie tematu, 

danych Pomników Historii, 

Usługa przeglądania, umożliwiająca przeglądanie 

danych Światowe Dziedzictwo UNESCO, 

Usługa przeglądania umożliwiająca przeglądanie 

danych Rejestrowe Zabytki Archeologiczne, 

Usługa przeglądania umożliwiająca przeglądanie 

danych Rejestrowe Zabytki Nieruchome. 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 
212 

zostanie zaktualizowany i uzupełniony.  

Brak uregulowań prawnych związanych z 

tworzeniem infrastruktury informacji 

przestrzennej na poziomie przepisów o 

zabytkach i opiece nad zabytkami. 

Minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego: 

Projekt trwający: Opracowanie i wdrożenie 

symboli oraz zasad wizualizacji danych 

przestrzennych w systemie prezentacyjnym 

geoportalu. 

Wyniki/Wykonane działanie: 

Kontrola jakościowa danych przestrzennych 

zgromadzonych w geoportalu.  

Udostępnienie w geoportalu organu 

wiodącego za pośrednictwem 

obowiązkowych usług sieciowych wszystkich 

danych przestrzennych dla pełnego zestawu 

przewidzianych serii i zbiorów danych w 

temacie obszary chronione ze względu na 

wartości kulturowe. Dane przestrzenne będą 
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udostępniane zgodnie ze schematem 

prostym INSPIRE. 

5. 3.2 Budynki Główny Geodeta 

Kraju 

Kopia EGiB Projekt trwający: ZSIN 2 

Wyniki/Wykonane działania: Centralne 

repozytorium kopii zbiorów danych 

ewidencji gruntów i budynków. 

Zakres projektu związany z budową baz 

danych EGiB finansowanych przez GUGiK 

został ograniczony. Przewidywane 

zakończenie projektu – wrzesień 2018 r. 

Istnieje usługa pobierania danych INSPIRE dla 

tematu Budynki dla obszaru Polski. Usługa 

wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 

i OpenSearch w wersji 1.1. Zbiór Budynki powstał 

w wyniku harmonizacji i integracji Bazy Danych 

Obiektów Topograficznych zawierającej obiekty 

obejmujące budynki i inne budowle. Dane zostały 

przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE 

w zakresie tematu 3.2 opisanym w specyfikacji 

D2.8.III.2 Data Specification on Buildings – Draft 

Technical Guidelines. 

6. 3.4 

Zagospodarowanie 

przestrzenne 

Minister właściwy do 

spraw budownictwa, 

lokalnego 

planowania 

i zagospodarowania 

przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa 

(MIiR) / zakładana 

jest współpraca 

z jednostkami 

samorządu 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Projekt planowany: opracowanie 

branżowego profilu metadanych, 

przygotowanie założeń do zmiany ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz jej aktów wykonawczych 

w niezbędnym zakresie dla potrzeb 

zapewnienia interoperacyjności zbiorów i 

usług danych przestrzennych oraz 

harmonizacji tych zbiorów. 

Brak usługi 
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terytorialnego, w tym 

z samorządami 

województwa, 

będącymi 

dysponentami 

zbiorów danych 

przestrzennych 

w temacie 

zagospodarowanie 

przestrzenne. 
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Wymieniona w powyższej tabeli baza danych BDOT 10k wpisuje się w definicję rejestru publicznego, 

za którego prowadzenie odpowiada Marszałek Województwa, a co za tym idzie mogłaby stanowić 

zbiór danych źródłowych, na podstawie którego Zamawiający musiałby dokonać harmonizacji 

wyszczególnionych tematów INSPIRE.  Należy jednak podkreślić fakt, że zgodnie z art. 20 Ustawy o IIP 

za tworzenie danego tematu INSPIRE odpowiada jego organ wiodący: ,,Organy wiodące, w zakresie 

swojej właściwości, organizują, koordynują i monitorują działania związane z tworzeniem, 

utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury, w zakresie przyporządkowanych im tematów danych 

przestrzennych, mając w szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych działań, w tym 

wprowadzanych rozwiązań technicznych, z przepisami dotyczącymi infrastruktury informacji 

przestrzennej”.  Zgodnie z programami budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), które 

publikowane są na kolejne lata na stronie Rady IIP, większość tematów INSPIRE wyszczególnionych w 

powyższych tabelach została już utworzona na podstawie tworzonej, prowadzonej i udostępnianej 

przez Głównego Geodetę Kraju zintegrowanej kopii bazy danych obiektów topograficznych, a także 

innych źródeł, którymi są m.in.: Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000, Mapa Hydrograficzna Polski 

w skali 1:50 000, Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000 oraz zbiory danych prowadzone przez 

inne organy administracji, które zidentyfikowane zostały przez organy wiodące. Wymienione mapy 

pochodzą zazwyczaj z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Tworzenie 

i udostępnianie tematów danych INSPIRE, dla których źródłem jest BDOT10k oraz inne źródła odbywa 

się na poziomie centralnym. Na poziomie centralnym odbywać się także będzie dalsza aktualizacja 

zharmonizowanych zbiorów danych INSPIRE. Dla każdego z tematów INSPIRE identyfikowane są jego 

źródłowe zbiory danych, zarówno te podstawowe, jak i te mogące stanowić zbiory uzupełniające dla 

zbiorów podstawowych. Zbiory te podlegają w dalszej kolejności procesowi harmonizacji i integracji. 

Z uwagi na ogólnie przyjęty sposób tworzenia tematów INSPIRE (podejście scentralizowane, 

nadzorowane w całości przez organ wiodący), w założeniach dotyczących elementów metadanych 

i katalogu metadanych, nie zakłada się tworzenia i udostępniania przy pomocy usług 

zharmonizowanych zbiorów danych INSPIRE.  Zamawiający mógłby jedynie pełnić rolę dysponenta 

danych. 

5.6 Profil metadanych dla zbiorów danych SIP WW 
Zadaniem Marszałka Województwa nie będzie harmonizacja krajowych zasobów danych 

przestrzennych, nie powstaną więc krajowe zasoby danych przestrzennych INSPIRE rozumiane jako 

zbiory danych przestrzennych lub ich seria oraz usługi danych przestrzennych należące do krajowej 

infrastruktury informacji przestrzennej, zgodne ze specyfikacjami INSPIRE i udostępniane na poziom 

europejski przez kraj członkowski. Analiza zakłada, że nie zostaną utworzone metadane dla krajowych 

zasobów danych przestrzennych INSPIRE. 

Odrębną kwestią jest prowadzenie metadanych dla krajowych zasobów danych przestrzennych, które 

rozumiane są jako zbiory danych przestrzennych lub ich serie oraz usługi danych przestrzennych 

należące do krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Zasoby danych przestrzennych stają się 
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częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej poprzez ich ujawnienie w ewidencji zbiorów 

i usług danych przestrzennych. Krajowy zasób danych przestrzennych stanowi m.in. państwowy zasób 

geodezyjny i kartograficzny. Wytyczne dotyczące tworzenia metadanych dla zbiorów danych 

pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za który w części 

wojewódzkiej odpowiada Marszałek Województwa, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wspomniane rozporządzenie zawiera jednak 

pewne nieprawidłowości związane z wyszczególnionym w nim profilem metadanych dla PZGiK, do 

których należą m.in.: brak jednoznacznego mapowania przyjętych elementów na elementy profilu 

metadanych, a także nieprawidłowości w samym zapisie schematu XML metadanych. W związku 

z powyższym, przyjąć należy, że elementami metadanych dla zasobów PZGiK są elementy profilu 

metadanych INSPIRE wraz z obligatoryjnymi elementami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 

NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych wraz 

z późniejszymi zmianami. Sposób podziału zbiorów na zbiory danych oraz serie zbiorów danych, 

a także opis struktury elementów metadanych należy przyjąć zgodnie ze wspomnianym 

rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. Jednocześnie należy mieć na uwadze zmiany, które zostaną opracowane do 

rozporządzenia w późniejszym czasie. Wspomniane rozporządzenie i zawarty w nim opis struktury 

elementów metadanych należy uwzględnić w przypadku tworzenia metadanych dla Bazy Danych 

Obiektów Topograficznych (BDOT10k), której prowadzenie (zgodnie z ustawą prawo geodezyjne 

i kartograficzne art. 7c.1) jest obowiązkiem Marszałka Województwa.  

Krajowy zasób danych przestrzennych stanowią także będące w postaci cyfrowej, następujące zbiory, 

których prowadzenie jest zadaniem Marszałka Województwa: 

 Standardowe opracowanie kartograficzne w skali 1: 10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e 

pkt 3 (mapy topograficzne); 

 Kartograficzne opracowania tematyczne: Mapa glebowo – rolnicza 1:25 000, Rastrowa Mapa 

Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, Wektorowa Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 

000, Rastrowa Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000, Wektorowa Mapa Sozologiczna 

Polski w skali 1:50 000. 

Profilem metadanych, jaki należy przyjąć dla powyższych zbiorów jest profil metadanych INSPIRE dla 

zbiorów oraz serii danych przestrzennych, uszczegółowiony o elementy obligatoryjne, których 

stosowanie wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych wraz z późniejszymi zmianami. Brak jest 

dodatkowych, szczegółowych wytycznych dotyczących tworzenia metadanych dla powyższych 

zbiorów. Szczegółowy wykaz elementów profilu metadanych INSPIRE, elementów metadanych 
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wymaganych rozporządzeniem w zakresie interoperacyjności wraz z ich dziedziną i ogólnymi 

wytycznymi, sporządzonymi na podstawie dokumentu Technical Guidelines based on EN ISO 19115 

and EN ISO 19119 (wersja 1.2) zawiera Tabela 5Tabela 5 oraz   
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Tabela 6Tabela 6.  

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowanie i prowadzenie 

polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, należy do zadań samorządu województwa. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa zakwalifikowany został przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (MIiR) jako krajowy zbiór 

danych przestrzennych dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne. Zamawiający zobowiązany jest 

zatem do zgłoszenia powyższego zbioru do ewidencji zbiorów i usług infrastruktury informacji 

przestrzennej, a także zgłoszenia go do wspomnianego organu wiodącego i opisania go metadanymi. 

Profilem metadanych jaki należy przyjąć dla powyższego zbioru jest profil metadanych INSPIRE dla 

zbiorów oraz serii danych przestrzennych, uszczegółowiony o elementy obligatoryjne, których 

stosowanie wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych wraz z późniejszymi zmianami. Brak jest 

dodatkowych, szczegółowych wytycznych dotyczących tworzenia metadanych dla powyższych 

zbiorów. Szczegółowy wykaz elementów profilu metadanych INSPIRE, elementów metadanych 

wymaganych rozporządzeniem w zakresie interoperacyjności wraz z ich dziedziną i ogólnymi 

wytycznymi, sporządzonymi na podstawie dokumentu Technical Guidelines based on EN ISO 19115 

and EN ISO 19119 (wersja 1.2) zawiera Tabela 5Tabela 5 oraz   
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Tabela 6Tabela 6. Należy jednak mieć na uwadze, że trwają prace nad opracowaniem profilu 

metadanych dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne. W zakresie tematu Zagospodarowanie 

przestrzenne planowane są także zmiany przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:  

 redefinicji obowiązujących dokumentów planistycznych z uwagi, że część ich zawartości 

merytorycznej powstaje i jest udostępniana przez inne podmioty tworzące dane referencyjne 

w innych tematach danych przestrzennych, podlegających innym organom wiodącym;  

 cyfryzacji dokumentów planistycznych; 

 standaryzacji tworzenia danych w procesie planowania przestrzennego; 

 związanym z dokumentowaniem prac planistycznych – opracowaniem metadanych dla 

poszczególnych typów i faz wykonywania dokumentów planistycznych; 

 prowadzenia rejestru planów miejscowych w postaci elektronicznej w formie zbioru danych 

przestrzennych. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zadaniem Marszałka jest także prowadzenie 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wspomniana baza 

mogłaby stanowić jedno ze źródeł dla tematów:  

 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe, w zakresie gospodarowania odpadami; 

 Gospodarowania obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze, 

w zakresie obszarów unieszkodliwiania odpadów. 

Dla powyższych tematów, w podanych zakresach, jako źródło wymieniona została Mapa 

Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000. Do zadań Marszałka należy podjęcie decyzji o zgłoszeniu 

wspomnianej bazy BDO do ewidencji zbiorów i usług infrastruktury informacji przestrzennej oraz do 

organu wiodącego. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z ustawą o odpadach, dostęp do 

wspomnianej bazy posiadają m.in.: Minister Właściwy do Spraw Środowiska, Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, Główny Geodeta Kraju oraz organy 

Inspekcji Ochrony Środowiska. Dlatego też źródłem dla wskazanych tematów może być baza 

prowadzona na poziomie centralnym. W przypadku zgłoszenia zbioru, profilem metadanych jaki 

należy przyjąć dla powyższego zbioru jest profil metadanych INSPIRE dla zbiorów oraz serii danych 

przestrzennych, uszczegółowiony o elementy obligatoryjne, których stosowanie wynika 

z Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów 

i usług danych przestrzennych wraz z późniejszymi zmianami.  

W przypadku udostępniania wyżej wymienionych krajowych zbiorów danych przestrzennych poprzez 

usługi danych przestrzennych (wyszukiwania, przeglądania, pobierania), za elementy metadanych 

opisujące usługi, przyjąć należy elementy profilu metadanych INSPIRE, które zawiera Tabela 2 
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Metadane usług danych przestrzennych, zawarta w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1205/2008 

z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady w zakresie metadanych.  

5.7 Szczegółowa charakterystyka elementów metadanych profilu 
INSPIRE, jakimi Zamawiający powinien opisać zbiory danych 
przestrzennych 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowy wykaz elementów profilu metadanych INSPIRE, 

elementów metadanych wymaganych rozporządzeniem w zakresie interoperacyjności wraz z ich 

dziedziną i ogólnymi wytycznymi, sporządzonymi na podstawie dokumentu Technical Guidelines 

based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (wersja 1.2). 

 

Tabela 5Tabela 5 oraz   
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Tabela 6Tabela 6 zawierają informacje dotyczące: 

 Odniesienia do właściwego Rozporządzenia, które charakteryzuje dany element 

metadanych: 

 W przypadku Tabeli 12 - Odniesienia elementu metadanych do właściwego 

elementu metadanych w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 

grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w zakresie metadanych. Odniesienie zawiera numer, pod 

którym dany element występuje w Rozporządzeniu; 

 W przypadku Tabeli 13 – Odniesienie elementu metadanych do właściwego 

elementu metadanych w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 

listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych 

przestrzennych. Odniesienie zawiera numer Artykułu i ustęp, 

 Nazwy elementu metadanych lub grupy elementów metadanych, 

 Liczności elementów metadanych, gdzie: 

 1 oznacza, że w zbiorze wyników ten element metadanych może wystąpić tylko 

jeden raz, 

 1..* oznacza, że w zbiorze wyników element ten musi wystąpić przynajmniej jeden 

raz, 

 0..1 wskazuje, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze jest 

warunkowe, ale może mieć miejsce tylko jeden raz, 

 0..* oznacza, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze wyników jest 

warunkowe, może nie wystąpić lub wystąpić kilka razy, 

 W przypadku liczności oznaczonej jako 0..1 lub 0..*, kolumna Warunek określa, kiedy 

dane elementy są obowiązkowe, 

 Definicji elementu metadanych oraz ewentualnych komentarzy, w zakresie zastosowania 

danego elementu dla zbiorów danych Zamawiającego, 
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Tabela 5 Metadane zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych wymagane Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r wraz z ich 
szczegółową charakterystyką. 

Odniesienie do sekcji 

rozporządzenia w sprawie 

metadanych 

Elementy lub grupy metadanych Liczność Definicja elementu i ewentualne komentarze 

1. Identyfikacja   

1.1 Tytuł zasobu 1 Charakterystyczna i często unikalna nazwa, pod którą dany zasób jest 

znany. 

1.2 Streszczenie 1 Jest to zwięzły opis, który może obejmować: 

- Krótkie podsumowanie z najważniejszych informacji, podsumowujących 

dane, 

- Główne atrybuty, 

- Źródła danych, 

- Podstawę prawną tworzenia danych. 

 

W streszczeniu nie należy stosować niewyjaśnionych skrótów. 

1.3 Typ zasobu 

 

1 Jest to typ zasobu opisanego przez metadane. 

Dopuszczalne wartości pochodzą z listy kodowej MD_ScopeCode i są 

ograniczone w zakresie INSPIRE do następujących trzech wartości: 

- dataset, dla zbiorów danych przestrzennych, 

- series, dla serii zbiorów danych przestrzennych, 

- service, dla usług danych przestrzennych. 

1.4 Lokalizator zasobu 

 

0..* Lokalizator zasobu określa odnośnik (odnośniki) do danego zasobu lub 

odnośnik do dodatkowych informacji na temat tego zasobu.  

1.5 Unikalny identyfikator zasobu 

 

1..* Wartość identyfikująca dany zasób w unikalny sposób. 

Jeżeli opisywany metadanymi zasób danych przestrzennych stanowi część 
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infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) to:  

 jako unikalny identyfikator zasobu należy wprowadzić identyfikator 

zbioru danych przestrzennych nadany w ewidencji zbiorów oraz 

usług danych przestrzennych, o której mowa w art. 13 ust. 5 Ustawy 

o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zasób powinien zostać 

zgłoszony do ewidencji, którą prowadzi GUGiK, gdzie zostanie 

nadany odpowiedni identyfikator i przestrzeń nazw. 

1.7 Język zasobu 

 

0..* Język stosowany (języki stosowane) w danym zasobie. 

Dopuszczalne wartości pochodzą z listy kodowej i bazują na trzy 

literowych kodach ISO 639-2: 

- Bułgarski – bul; 

- Chorwacki – hrv; 

- Czeski – cze; 

- Duński – dan; 

- Holenderski – dut;  

- Angielski – ang; 

- Estoński – est; 

- Fiński – fin; 

- Francuski – fre; 

- Niemiecki – ger; 

- Grecki – gre; 

- Węgierski – hun; 

- Irlandzki – gle; 

- Włoski – ita; 

- Łotewski – lav; 

- Litewski – lit; 

- Maltański – mlt; 

- Polski –pol; 
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- Portugalski – por; 

- Rumuński – rum; 

- Słowacki – slo; 

- Słoweński – slv; 

- Szwedzki – swe. 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ 

(Należy użyć tylko trzyliterowego kodu). 

2. Klasyfikacja danych przestrzennych    

2.1 Kategoria tematyczna 1..* Jest to wysokiego poziomu schemat klasyfikacyjny wspomagający 

grupowanie i ukierunkowane tematycznie wyszukiwanie dostępnych 

zasobów danych przestrzennych. 

INSPIRE przewiduje kilka kategorii tematycznych zgodnie ze standardem 

ISO 19115. Dziedzina tego elementu to lista wyliczeniowa 

MD_TopicCategory, zawierająca takie kategorie jak: 

 farming(rolnictwo), 

 biota(flora i fauna), 

 boundaries(granice), 

 climatologyMeteorologyAtmosphere(klimatologia/Meteorolog

ia/Atmosfera), 

 economy(gospodarka), 

 elevation(ukształtowanie terenu),  

 environment(środowisko naturalne), 

 geoscientificInformation(informacje z zakresu nauk o ziemi), 

 health(zdrowie), 

 imageryBaseMapsEarthCover(mapy zasadnicze 

obrazowe/Użytkowanie terenu), 

 intelligenceMilitary(wywiad/Wojsko), 
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 society(społeczeństwo), 

 structure(infrastruktura), 

 transportation(transport), 

 utilitiesCommunication(usługi użyteczności 

publicznej/łączność),  

 inlandWaters(wody śródlądowe), 

 location(położenie) 

 oceans(oceany) 

 planningCadastre(planowanie/Kataster) 

3. Słowo kluczowe   

3.1 Wartość słowa kluczowego 1..* Wartość słowa kluczowego jest słowem potocznie używanym, słowem 

sformalizowanym lub frazą stosowaną do opisu danego tematu. Podczas 

gdy kategorie tematyczne są zbyt ogólne dla zapytań szczegółowych, 

słowa kluczowe pomagają uszczegółowić wyszukiwanie pełnych tekstów 

oraz umożliwiają wyszukiwanie strukturalnych słów kluczowych. 

INSPIRE wymaga podania przynajmniej jednego słowa kluczowego, 

którym musi być słowo wskazujące temat danych przestrzennych. Tytuły 

i definicje dla wszystkich 34 tematów danych przestrzennych INSPIRE 

zawierają załączniki (I, II i III) do Dyrektywy INSPIRE.  

INSPIRE rekomenduje także użycie innych słów kluczowych, które mogą 

być wpisane jako dowolny tekst, lub mogą pochodzić z dowolnego 

słownika (tezaurusa). Rekomendowanym słownikiem jest  GEMET – 

Concepts. 
http://www.eionet.europa.eu/gemet/en/about/ 

3.2 Standardowy słownik źródłowy 0..1 Jeżeli wartość słowa kluczowego pochodzi z kontrolowanego słownika 

(z tezaurusa, ontologii), należy podać odniesienie do kontrolowanego 

słownika źródłowego. 

http://www.eionet.europa.eu/gemet/en/about/
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W przypadku słowa kluczowego, będącego jednym z tematów danych 

INSPIRE nazwą słownika jest GEMET – INSPIRE themes, version 1.0. 

W przypadku podania nazwy słownika, należy także podać jego wersję. 

4. Położenie geograficzne   

4.1 Geograficzny prostokąt ograniczający 1..* Jest to zasięg zasobu w przestrzeni geograficznej, wyrażony za pomocą 

prostokąta ograniczającego. Współrzędne muszą zostać podane 

z dokładnością przynajmniej dwóch miejsc po przecinku. 

5 Odniesienie czasowe 1..* Wymagane jest podanie przynajmniej jednego z poniższych odniesień 

przestrzennych. Aby zachować zgodność z ISO 19115, koniecznym jest 

użycie daty opublikowania lub daty ostatniej aktualizacji lub daty 

utworzenia. Dla zbiorów danych przestrzennych rekomenduje się użycie 

daty ostatniej aktualizacji. Domyślnym systemem odniesienia powinien 

być kalendarz gregoriański, data musi zostać wyrażona zgodnie z ISO 

8601, w formacie yyyy-mm-dd, gdzie: 

yyyy – oznacza rok, 

mm – oznacza miesiąc, 

dd – oznacza dzień. 

5.1 Zakres czasowy 0..* Zakres czasowy definiuje okres objęty treścią zasobu. Okres ten może być 

wyrażony w jednej z następujących postaci: data, przedział dat wyrażony 

przez datę początkową i datą końcową przedziału, kombinacja daty 

i przedziału dat. 

5.2 Data opublikowania 0..* Jest to data opublikowania zasobu, o ile jest dostępna, lub data wejścia 

w życie.  

5.3 Data ostatniej aktualizacji 0..1 Jest to data ostatniej aktualizacji w przypadku, gdy zasób był 

aktualizowany. 

5.4 Data utworzenia  0..1 Jest to data utworzenia zasobu.  

6. Jakość i ważność   

6.1 Pochodzenie 1 Jest to opis historii procesu tworzenia lub ogólnej jakości zbioru danych 



 

Zamówienie 

Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, 

dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz 

metadanych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury 

teleinformatycznej i oprogramowania). 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  
nr sprawy BGW-III.272.2.2017 

 

 
227 

przestrzennych. W stosownych przypadkach, może zawierać 

stwierdzenie, czy zbiór danych był przedmiotem walidacji lub oceny 

jakości, czy stanowi wersję urzędową (jeżeli istnieje wiele wersji) i czy 

posiada moc prawną. 

Element powinien zostać uzupełniony informacjami na temat danych 

źródłowych opisywanej bazy. 

6.2 Rozdzielczość przestrzenna 0..* Rozdzielczość przestrzenna odnosi się do poziomu szczegółowości zbioru 

danych. Podaje się ją jako zbiór od zera do wielu długości wyrażających 

rozdzielczość (zwykle dla danych gridowych) lub równorzędnych skal 

(zwykle dla map lub ich produktów pochodnych). W przypadku skali 

podawany jest jej mianownik. 

7. Zgodność 1..*  

7.1 Specyfikacja 1 Jest to przytoczenie przepisów wykonawczych przyjętych na podstawie 

art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub innej specyfikacji, której 

odpowiada konkretny zasób. 

Dany zasób może odpowiadać więcej niż jednemu przepisowi 

wykonawczemu przyjętemu na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 

2007/2/WE lub może odpowiadać innej specyfikacji.  

Przytoczenie to powinno zawierać co najmniej tytuł i datę odniesienia 

(datę opublikowania, datę ostatniej aktualizacji lub utworzenia) 

przepisów wykonawczych przyjętych na podstawie art. 7 ust.1 dyrektywy 

2007/2/WE lub odnośnej specyfikacji. 

Jeżeli zasób Zamawiającego (magazyn danych) powstał w oparciu 

o dokumentację, specyfikację, lub jeżeli wymóg tworzenia wynika 

z przepisów prawa, należy w tej części umieścić o tym niezbędne 

informacje. Należy podać dokument (specyfikację), która określa atrybuty 

i dopuszczalne wartości atrybutów dla danych. Oprócz samego tytułu 

dokumentu należy także podać datę opublikowania, aktualizacji lub 
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utworzenia tego dokumentu. 

7.2 Stopień 1 Jest to stopień zgodności zasobu z przepisami wykonawczymi przyjętymi 

na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub z inną specyfikacją. 

Dozwolonymi wartościami są: 

- true, jeśli zasób jest zgodny ze wspomnianą specyfikacją, 

- false, jeśli zasób jest niezgodny ze wspomnianą specyfikacją, 

- null, jeśli nie została oceniona zgodność ze wspomnianą specyfikacją. 

8. Wymogi dotyczące dostępu 

 i użytkowania 

  

8.1 Warunki dotyczące dostępu i użytkowania 1..* Ten element metadanych określa warunki dostępu do zbiorów danych 

przestrzennych i ich użytkowania, a w stosowanych przypadkach również 

odpowiednie opłaty wymagane zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b i art. 11 ust. 2 

lit. f dyrektywy 2007/2/WE. 

Dziedziną wartości tego elementu metadanych jest dowolny tekst. 

Element ten musi zawierać wartości. Jeżeli żadne warunki nie mają 

zastosowania odnośnie dostępu do zasobu i jego użytkowania, niezbędny 

jest wpis ,,brak warunków”. Jeżeli warunki są nieznane, należy wpisać 

,,warunki nieznane”. 

Ten element powinien także dostarczać informacji na temat wnoszenia 

niezbędnych opłat w celu uzyskania dostępu do zasobu i możliwości jego 

użytkowania, jeżeli takie opłaty występują, lub odnosić się do jednolitego 

lokalizatora zasobów (URL), pod którym dostępna jest informacja o 

opłatach. 

8.2 Ograniczenia w publicznym dostępie 1..* W przypadku, gdy państwa członkowskie ograniczają publiczny dostęp do 

zbiorów danych przestrzennych na podstawie art. 13 dyrektywy 

2007/2/WE, ten element metadanych powinien zawierać informacje 

o tych ograniczeniach i ich uzasadnienie. 

Jeżeli brak jest ograniczeń w publicznym dostępie, fakt ten należy 
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wskazać w tym elemencie metadanych. Dziedziną wartości tego elementu 

metadanych jest lista kodowa MD_RestrictionCode: 

- copyright (prawa autorskie), 

- patent (patent), 

- patentPending (oczekiwanie na patent), 

- trademark (marka), 

- license (licencja), 

- intellectualPropertyRights (prawa Własności Intelektualnej), 

- restricted (ograniczone), 

- otherRestriction (inneograniczenia). 

9. Organizacje odpowiedzialne za tworzenie zbiorów 

danych przestrzennych oraz zarządzanie nimi, ich 

przechowywanie i rozpowszechnianie 

  

9.1 Jednostka odpowiedzialna 1 Jest to opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie, przechowywanie, 

rozpowszechnianie zasobu oraz zarządzanie nim. Opis ten powinien 

obejmować: 

- nazwę organizacji w postaci dowolnego tekstu, 

- dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) w formie łańcuchu 

znaków), zalecane jest podanie danych kontaktowych do organizacji, a nie 

do osoby. 

9.2 Rola jednostki odpowiedzialnej  1 Jest to rola organizacji odpowiedzialnej. Dziedziną wartości tego 

elementu metadanych jest lista kodowa CI_RoleCode z następującymi, 

dopuszczalnymi wartościami: 

- resourceProvider (dostawca zasobu) – jednostka dostarczająca zasób, 

- custodian (administrator) – jednostka przyjmująca odpowiedzialność za 

dane oraz zapewniająca właściwą opiekę i utrzymanie zasobu, 

- owner (właściciel) – jednostka, która jest właścicielem zasobu, 

- user (użytkownik) – jednostka, która korzysta z zasobu, 
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- distributor (dystrybutor) – jednostka rozpowszechniająca zasób, 

- originator (twórca) – jednostka, która utworzyła zasób, 

- pointOfContact (punkt kontaktowy) – jednostka, z którą można się 

kontaktować w celu uzyskania wiedzy o zasobie lub o sposobie nabycia 

zasobu, 

- principalInvestigator (główny badacz) – najważniejsza jednostka 

odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji i prowadzenie badań, 

-processor (jednostka przetwarzająca) – jednostka, która przetworzyła 

dane w taki sposób, że zasób uległ zmianie, 

- publisher (wydawca)– jednostka, która opublikowała zasób, 

- author (autor) – jednostka, która zredagowała zasób. 

Rekomendowane jest użycie jednej z trzech wartości: 

- custodian (administrator), 

- resourceProvider (dostawcazasobu), 

- owner (właściciel). 

10. Metadane na temat metadanych   

10.1 Punkt kontaktowy metadanych 1..* Jest to opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie 

metadanych. Opis ten powinien obejmować: 

- nazwę organizacji w postaci dowolnego tekstu, 

- dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej) w formie łańcucha 

znaków, zalecane jest podanie danych kontaktowych do organizacji, a nie 

do osoby. 

10.2 Data metadanych 1 Jest to data określająca, kiedy utworzono lub zaktualizowano rekord 

metadanych. Data musi zostać wyrażona zgodnie z ISO 8601. 

10.3 Język metadanych 1 Jest to język, w którym wyrażone są elementy metadanych. 

Dopuszczalne wartości pochodzą z listy kodowej i bazują na 

trzyliterowych kodach ISO 639-2: 

- Bułgarski – bul; 
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- Chorwacki – hrv; 

- Czeski – cze; 

- Duński – dan; 

- Holenderski – dut;  

- Angielski – ang; 

- Estoński – est; 

- Fiński – fin; 

- Francuski – fre; 

- Niemiecki – ger; 

- Grecki – gre; 

- Węgierski – hun; 

- Irlandzki – gle; 

- Włoski – ita; 

- Łotewski – lav; 

- Litewski – lit; 

- Maltański – mlt; 

- Polski –pol; 

- Portugalski – por; 

- Rumuński – rum; 

- Słowacki – slo; 

- Słoweński – slv; 

- Szwedzki – swe. 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ 

(Należy użyć tylko trzyliterowego kodu). 
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Tabela 6 Metadane zbiorów danych przestrzennych i serii zbiorów danych przestrzennych wymagane Rozporządzeniem  Komisji (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych wraz z ich szczegółową charakterystyką. 

Odniesienie do sekcji 

rozporządzenia w sprawie 

metadanych 

Elementy lub grupy metadanych Liczność Definicja elementu i ewentualne komentarze Warunek 

 Art. 13, ust. 1 System odniesienia za pomocą 

współrzędnych 

1..* Opis systemów odniesienia za pomocą współrzędnych 

stosowanych w zbiorze danych. 

 

 Kod 1 Wartość alfanumeryczna, identyfikująca instancję 

w przestrzeni nazw (przestrzeni kodowej). 

 

 Przestrzeń nazw 1 Nazwa lub identyfikator danej osoby lub organizacja 

odpowiedzialna za przestrzeń nazw. 

 

Art. 13, ust. 2 Czasowe systemy odniesienia 0..* Opis czasowych systemów odniesienia stosowanych w 

zbiorze danych. 

Ten element jest obowiązkowy wyłącznie 

w przypadku, gdy zbiór danych 

przestrzennych zawiera informacje czasowe, 

które nie odnoszą się do domyślnego 

czasowego systemu odniesienia. 

 Kod 1 Wartość alfanumeryczna, identyfikująca instancję 

w przestrzeni nazw (przestrzeni kodowej). 

 

 Przestrzeń nazw 1 Nazwa lub identyfikator danej osoby lub organizacja 

odpowiedzialna za przestrzeń nazw. 

 

Art. 13, ust. 3 Kodowanie (Format dystrybucji) 1..* Opis pojęć w języku komputerów określających 

reprezentację obiektów danych w rekordzie, pliku 

wiadomości, urządzeniu pamięciowym lub kanale 
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transmisyjnym. 

 Nazwa 1 Nazwa formatu transmisji danych.  

 Wersja 1 Wersja formatu (data, numer itp.)  

 Specyfikacja 0..1 Nazwa podzbioru, profilu lub specyfikacji formatu.  

Art. 13, ust. 5 Kodowanie znaków 0..* Kodowanie znaków stosowane w zbiorze danych. 

Dopuszczalne wartości dla tego elementu metadanych 

zawiera lista kodowa MD_CharacterSetCode. Wartościami 

tymi są: 

- ucs2, 

- ucs4, 

- utf7, 

- utf8, 

- utf16, 

- 8859part1, 

- 8859part2, 

- 8859part3, 

- 8859part4, 

- 8859part5, 

- 8859part6, 

- 8859part7, 

- 8859part8, 

- 8859part9, 

- 8859part10, 

- 8859part11, 

- 8859part3, 

- 8859part14, 

Ten element jest obowiązkowy wyłącznie 

w przypadku, gdy stosowane kodowanie nie 

jest oparte na UTF-8. 
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- 8859part15, 

- 8859part16, 

- jis, 

- shiftJIS, 

- eucJP, 

- usAscii, 

- ebcdic, 

- eucKR, 

- big5 

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/IS

O_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml 

Art. 13, ust. 5 Typ reprezentacji przestrzennej 1..* Metoda wykorzystywana do reprezentacji przestrzennej 

informacji geograficznych.  Dopuszczalne wartości dla tego 

elementu metadanych zawiera lista kodowa 

MD_SpatialRepresentationTypeCode. Wartościami tymi są: 

- vector (wektor), 

- grid (siatka), 

- textTable (tabela tekstowa), 

- tin (tin), 

- stereoModel (model stereo), 

- video (wideo). 

 

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml
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W przypadku niezidentyfikowania zbiorów danych i usług danych przestrzennych przez organy 

wiodące w zakresie określonego tematu, nie ma obowiązku opisywania zbiorów i usług danych 

przestrzennych metadanymi. W przypadku, jeżeli Zamawiający wyraża potrzebę opisania swoich 

zbiorów danych znajdujących się w postaci cyfrowej oraz usług danych przestrzennych w celu ich 

lepszego zarządzania i wyszukiwania, jako profil metadanych należy przyjąć profil metadanych 

INSPIRE. Zbiory danych, które nie stanowią państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

oraz zbiory, które nie zostały zidentyfikowane przez organy wiodące, nie mogą stanowić krajowych 

zasobów danych przestrzennych. Zbiory te nie podlegają także ujawnieniu w ewidencji zbiorów 

i usług infrastruktury informacji przestrzennej i nie zostanie nadany im unikalny identyfikator. 

Dlatego też, w przypadku chęci opisania przez Zamawiającego powyżej wspomnianych zbiorów, 

wartościami dla elementów metadanych, stanowiących unikalny identyfikator zasobu, będzie 

unikalny identyfikator zasobu w ramach przestrzeni nazw ustalonej przez Zamawiającego. 

Udostępnieniu poprzez serwer katalogowy brokera INSPIRE i/lub serwer katalogowy brokera 

krajowego podlegają jedynie metadane opisujące krajowe zasoby danych przestrzennych oraz/lub 

krajowe zasoby danych przestrzennych INSPIRE. W przypadku opisania metadanymi przez 

Zamawiającego zbiorów danych niemogących stanowić krajowych zasobów danych przestrzennych 

oraz w przypadku opublikowania ich przy pomocy usługi katalogowej Zamawiającego, jako metodę 

publikacji metadanych do serwera katalogowego brokera INSPIRE i/lub serwera katalogowego 

brokera krajowego należy przyjąć Metodę 2, polegającą na przekazywaniu metadanych przez 

podmiot zewnętrzny do GUGiK w celu ich publikacji. Przedmiotem publikacji w ramach tej metody 

mają być metadane dla krajowych zasobów danych przestrzennych. Zastosowanie Metody 1, 

polegającej na podłączeniu usługi CSW udostępnianej przez Serwer katalogowy podmiotu 

zewnętrznego jest niemożliwe ze względu na jednoczesne udostępnienie metadanych prowadzonych 

na potrzeby własne Zamawiającego.  


