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GEOINFORMACJA
Geologia zainspirowana?
Tomasz Na³êcz1
Na pewno wielu Czytelników, zarówno aktywnych u¿ytkowników cyfrowych danych geologicznych, jak równie¿
tych, którzy raczej z boku obserwuj¹ procesy ich powstawania, zastanawia³o siê,
co kryje siê pod tajemniczym has³em
INSPIRE. Jakie s¹ cele tej unijnej dyrektywy, obecnej w naszej œwiadomoœci prawie od pocz¹tku XXI w.? Jakie prze³o¿enie mo¿e mieæ ona na codzienn¹ pracê geologów? Czy
w rzeczywistoœci INSPIRE przyniesie u¿ytkownikom
konkretne korzyœci, czy raczej bêdzie utrudnieniem?
Zgodnie z przepisami wykonawczymi INSPIRE zbiory
danych przestrzennych w Europie powinny byæ w 2020 r.
udostêpniane poprzez us³ugi sieciowe. Bêdzie to zwieñczenie uchwalonej w 2007 r. dyrektywy. Obecnie Europa
znajduje siê w pó³ drogi do realizacji zadañ okreœlonych
w tym dokumencie. Pó³metek stanowi chyba dobry moment
do oceny tego, co INSPIRE wnosi do europejskiej geoinformacji, ale warto jednoczeœnie wskazaæ, czym tak naprawdê
jest ta dyrektywa i co mo¿e ona oznaczaæ dla zwyk³ego
geologa.
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in
the European Community) to dyrektywa ustanawiaj¹ca
infrastrukturê informacji przestrzennej w Europie. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e uchwalono j¹ przede wszystkim po to, by
u³atwiæ korzystanie z danych przestrzennych w celach
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska zapisanych w szóstym
wspólnotowym programie dzia³añ w dziedzinie œrodowiska przyjêtym Decyzj¹ Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1600/2002/WE. Tak wiêc, o czym niestety czêsto siê
zapomina, ochrona œrodowiska jest podmiotem INSPIRE,
a dane przestrzenne z ró¿nych dziedzin maj¹ umo¿liwiæ
osi¹gniêcie celów œrodowiskowych. U podstaw ustanowienia dyrektywy stan¹³ lawinowy proces wytwarzania ogromnych iloœci danych. Jednym z g³ównych zadañ INSPIRE
jest uporz¹dkowanie danych przestrzennych w krajach Unii
Europejskiej, a kolejnym, równie istotnym, zapobieganie
ich duplikacji. Realizacja tych jak¿e wa¿nych zamiarów
bêdzie mo¿liwa tylko i wy³¹cznie poprzez ustanowienie
uporz¹dkowanej organizacyjnie struktury wykonawczej.
INSPIRE tworzy ogólne ramy prawne funkcjonowania
infrastruktury, a jednoczeœnie pozostawia poszczególnym
pañstwom cz³onkowskim woln¹ rêkê w dzia³aniach na
polu krajowym. Jednak¿e dzia³ania podejmowane lokalnie
musz¹ wspó³graæ z regu³ami wspólnotowymi, które maj¹
prowadziæ do osi¹gniêcia interoperacyjnoœci, czyli wspó³dzia³ania pomiêdzy systemami informatycznymi (dane
pochodz¹ce z krajów cz³onkowskich musz¹ byæ tak przy1

gotowane, aby niezale¿nie od wykorzystywanej aplikacji
komputerowej ka¿dy u¿ytkownik móg³ z nich bez trudu
korzystaæ). Jest to szczególnie istotne, gdy uwzglêdni siê
³¹czn¹ liczbê instytucji wytwarzaj¹cych dane przestrzenne
we wszystkich pañstwach UE. To wskazuje, jak wa¿na jest
integracja danych, jeœli wzi¹æ pod uwagê ich wykorzystanie w procesach decyzyjnych na poziomie wspólnotowym.
Instytucje unijne potrzebuj¹ informacji o charakterze przekrojowym (ogólnych), ale jednoczeœnie umo¿liwiaj¹cych
porównania miêdzy poszczególnymi krajami. Kwestia jednorodnoœci danych nabiera szczególnego znaczenia w ujêciu transgranicznym, kiedy analizowane s¹ zbiory danych
pochodz¹ce nie tylko z ró¿nych Ÿróde³, ale i z ró¿nych
krajów. Budowa ujêcia wód podziemnych przy granicy
polsko-niemieckiej wymaga pozyskania informacji zarówno z jednego, jak i z drugiego kraju. Je¿eli bêd¹ one spójne,
przeprowadzenie odpowiednich analiz i obliczeñ bêdzie
stosunkowo bezproblemowe i pozwoli szybko uzyskaæ wyniki dotycz¹ce potencjalnej wydajnoœci ujêcia i jego prawid³owej lokalizacji. Przyk³ad ten obrazuje, jak wa¿nym
i zarazem ambitnym zadaniem jest uporz¹dkowanie zasobów danych przestrzennych.
Oczywiœcie INSPIRE nie rozwi¹¿e wszystkich problemów dotycz¹cych danych przestrzennych w Europie.
INSPIRE stanowi szansê w dziedzinie geoinformacji (jak
np. ³atwiejszy dostêp do danych czy wspólne wykorzystywanie jednorodnych zasobów), ale w g³ównej mierze
nak³ada obowi¹zki na instytucje odpowiedzialne za wytwarzanie danych. Dyrektywa ta oraz jej transpozycja do prawa krajowego – w przypadku Polski stanowi o tym ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP) z 2010 r.
(DzU nr 76, poz. 489) – wyznaczaj¹ kierunki dzia³añ oraz
wskazuj¹ dobre praktyki w tym zakresie. Ustawa IIP ustanawia przede wszystkim struktury organizacyjne odpowiedzialne za wdra¿anie infrastruktury, a tak¿e nak³ada na
organy wiod¹ce – centralne organy administracji rz¹dowej
odpowiedzialne za okreœlone grupy problemowe (tematy)
danych przestrzennych – obowi¹zki publikowania metadanych (informacji i charakterystyki o wytwarzanych danych
przestrzennych) oraz ostatecznie prowadzi do udostêpniania danych na portalu europejskim, co powinno zostaæ
wykonane do 2020 r. Zakres informacji objêtych INSPIRE
przedstawiono w specjalnych dokumentach (tzw. specyfikacjach danych, zawieraj¹cych szczegó³owe opisy zasad
tworzenia danych ze wskazanej dziedziny tematycznej),
opracowanych dla 33 grup tematycznych okreœlonych
w za³¹cznikach do INSPIRE.
Geologów dotycz¹ bezpoœrednio cztery grupy problemowe (tematy) INSPIRE: geologia, zasoby mineralne,
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zasoby energetyczne oraz zagro¿enia naturalne. Organem
wiod¹cym (odpowiedzialnym) w przypadku trzech pierwszych wyznaczono g³ównego geologa kraju, w przypadku czwartej – ministra œrodowiska. Pañstwowy Instytut
Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy jest jednostk¹ realizuj¹c¹ zadania w zakresie wymienionych
zagadnieñ dziedzinowych w imieniu wskazanych organów
wiod¹cych. Dla geologów wa¿nym osi¹gniêciem bêd¹cym
wynikiem wdra¿ania INSPIRE jest opisanie danych przestrzennych metadanymi (ze wzglêdu na wagê zagadnienia
jeden z kolejnych felietonów bêdzie poœwiêcony przybli¿eniu tej tematyki szerszemu gronu zainteresowanych), co
w du¿ym stopniu ju¿ ukoñczono. Metadane zostan¹ opublikowane w sposób zestandaryzowany w specjalnym katalogu, co umo¿liwi ich wyszukiwanie. Dziêki temu w prosty
sposób bêdzie mo¿na znaleŸæ informacje o Ÿród³ach danych
geologicznych obejmuj¹cych terytorium Polski. Jednoczeœnie ka¿dy u¿ytkownik zainteresowany informacj¹ przestrzenn¹ bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyszukiwania danych pochodz¹cych z dowolnego kraju UE, gdy¿ identyczne regu³y
jak w Polsce bêd¹ obowi¹zywa³y w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim. Wszystkie uzyskane w ten sposób informacje
bêd¹ zestandaryzowane zgodnie z przyjêtymi w INSPIRE
zasadami. Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e dziêki wprowadzeniu dyrektywy INSPIRE dane przestrzenne w ka¿dym
z pañstw UE powinny byæ publikowane w sposób jednolity (zgodnie z regu³ami przedstawionymi w dyrektywie).
Gorzej wygl¹da sprawa œwiadomoœci i umiejêtnoœci korzystania z dostarczonych narzêdzi (wyszukiwarka i katalog
metadanych, geoportal). Na pewno bardzo wa¿na jest edukacja w zakresie korzystania z metadanych, gdy¿ jest to
rozwi¹zanie, które mo¿e w znacz¹cy sposób pomóc geologom w dotarciu do informacji. Jest to niezwykle istotne,
poniewa¿ rosn¹ca popularnoœæ danych przestrzennych,
zarówno w œrodowisku geologów, jak i w innych œrodowiskach bran¿owych, bêdzie wymuszaæ na wytwórcach tych
danych wiêksz¹ dba³oœæ o ich jakoœæ. Pod wzglêdem wdra¿ania INSPIRE istotny jest fakt, ¿e coraz wiêcej danych
przestrzennych publikuje siê w Internecie (us³ugi WMS,
WFS) i udostêpniana na geoportalach. U¿ytkownicy mog¹
korzystaæ równie¿ z informacji w lokalnych aplikacjach GIS.
Wymienione dzia³ania mieszcz¹ siê w zakresie INSPIRE
i powinny u³atwiæ u¿ytkownikom dotarcie do danych geologicznych (ich wyszukiwanie). Uzyskane w ten sposób
wyniki bêd¹ pomocne przy ró¿norakich decyzjach œrodowiskowych, kartograficznych i innych (udostêpnianie).
Mimo niezaprzeczalnych sukcesów, jakie polscy geolodzy odnieœli w dziedzinie geoinformacji, wydaje siê, ¿e
œrodowisko geologiczne nie potrafi w pe³ni skorzystaæ
z zalet INSPIRE i infrastruktury informacji przestrzennej

(rozwiniêcie tego tematu w kolejnym felietonie). W dyrektywie INSPIRE okreœlono ogólny model danych w odniesieniu do poszczególnych zagadnieñ tematycznych, w tym
geologii, co utorowa³o drogê do tworzenia modeli dziedzinowych (opisuj¹cych strukturê danych z konkretnej
dziedziny). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e specyfikacje danych
dotycz¹cych geologii i zasobów naturalnych, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, stanowi¹ obowi¹zuj¹cy od paŸdziernika 2013 r. dokument prawa polskiego.
W zwi¹zku z tym organy pañstwowe zobowi¹zane s¹ dostosowywaæ siê do przedstawionych we wspomnianych
dokumentach modeli, a utworzenie pochodnych modeli
dziedzinowych (opisuj¹cych szczegó³owo np. hydrogeologiê, geochemiê i inne) powinno u³atwiæ procesy pozyskiwania i udostêpniania informacji geologicznej. Niew¹tpliwie przed œrodowiskiem geologicznym w Polsce stoi
zadanie ustanowienia strategicznych dzia³añ uwzglêdniaj¹cych standardy geomatyczne (zgodnie z wymaganiami
organizacji miêdzynarodowych ISO, OGC) oraz za³o¿enia
zawarte m.in. w INSPIRE. Niestety, mimo ¿e wdra¿anie
INSPIRE jest ju¿ na pó³metku, w Polsce nadal nie jest
³atwo dotrzeæ do zharmonizowanych geologicznych danych
przestrzennych. Zharmonizowanych, czyli bêd¹cych zbiorami danych charakteryzuj¹cych siê wzajemn¹ spójnoœci¹
oraz przystosowanych do wspólnego i ³¹cznego wykorzystywania w dzia³aniach o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym. I chyba jest to najwiêksze i najtrudniejsze zadanie, jakie stawia dyrektywa INSPIRE przed
instytucjami odpowiedzialnymi za wdra¿anie zawartych
w tym dokumencie zapisów.
Podsumowuj¹c, aby pokazaæ wyzwania stoj¹ce przed
polsk¹ geologi¹ w zakresie INSPIRE, przytoczê jedyny,
jaki mo¿na znaleŸæ, fragment odnosz¹cy siê do infrastruktury informacji przestrzennej w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze” z 2005 r. (DzU nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.),
a mianowicie art. 102, ust. 3, który brzmi nastêpuj¹co:
„Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 7, s¹ wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (DzU nr 76,
poz. 489)”.
Dla porównania w ramach tworzenia ustawy IIP bêd¹cej
transpozycj¹ dyrektywy INSPIRE dokonano 15 bardzo
szczegó³owych, sk³adaj¹cych siê kilkudziesiêciu podpunktów, zmian w ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
Efekt jest taki, ¿e publikowane obecnie rozporz¹dzenia
dotycz¹ce produktów geodezyjnych zawieraj¹ szczegó³owe
modele danych, co w znacznym stopniu porz¹dkuje dzia³ania organizacyjne w zakresie informacji przestrzennej
w geodezji. Kiedy œrodowisko geologów bêdzie pod¹¿aæ
w podobnym kierunku? Na to pytanie trudno dziœ jednoznacznie odpowiedzieæ.
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