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TroistoTroistośćść INSPIREINSPIRE

1.1. Idea INSPIREIdea INSPIRE–– zgromadzenie wiedzy o wspzgromadzenie wiedzy o wspóólnej lnej 
przestrzeni europejskiej oraz zapewnienie przestrzeni europejskiej oraz zapewnienie 
dostdostęępu do niej wszystkim, ktpu do niej wszystkim, któórzy jej potrzebujrzy jej potrzebująą..

2.2. Projekt INSPIRE Projekt INSPIRE –– konkretna realizacja idei konkretna realizacja idei 
INSPIRE wedINSPIRE wedłług dyrektywy z roku 2007.ug dyrektywy z roku 2007.

3.3. Proces INSPIRE Proces INSPIRE –– ksztakształłtowanie i rozwijanie towanie i rozwijanie 
INSPIRE z udziaINSPIRE z udziałłem rzem rząąddóów, organizacji i w, organizacji i 
obywateli wszystkich paobywateli wszystkich pańństw czstw człłonkowskich.onkowskich.
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Idea INSPIREIdea INSPIRE

1.1. Relacje z ideami spoRelacje z ideami społłeczeeczeńństwa informacyjnego, stwa informacyjnego, 
zrzróównowawnowaŜŜonego rozwoju, gospodarki opartej na wiedzy.onego rozwoju, gospodarki opartej na wiedzy.

2.2. W strategii Europa 2020 wkW strategii Europa 2020 wkłład do trzech priorytetad do trzech priorytetóów:w:
�� wzrostwzrostuu inteligentninteligentnegoego (smart growth), (smart growth), czyliczyli rozwrozwoojjuu

opartopartegoego nana wiedzywiedzy i i innowacjachinnowacjach, , 
�� wzrostwzrostuu zrzróównowawnowaŜŜononegoego (sustainable growth), (sustainable growth), czyliczyli

transformacjtransformacjii w w kierunkukierunku gospodarkigospodarki niskoemisyjnejniskoemisyjnej, , 
efektywnieefektywnie korzystajkorzystająącejcej z z zasobzasobóóww i i konkurencyjnejkonkurencyjnej, , 

�� wzrostwzrostuu sprzyjajsprzyjająąccegoego wwłąłączeniuczeniu spospołłecznemuecznemu (inclusive (inclusive 
growth), growth), czyliczyli wspieraniwspieraniuu gospodarkigospodarki charakteryzujcharakteryzująącejcej
sisięę wysokimwysokim poziomempoziomem zatrudnieniazatrudnienia i i zapewniajzapewniająącejcej
spspóójnojnośćść gospodarczgospodarcząą, , spospołłecznecznąą i i terytorialnterytorialnąą. . 
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Projekt INSPIREProjekt INSPIRE

1.1. Zmierza do utworzenia infrastruktury informacji Zmierza do utworzenia infrastruktury informacji 
przestrzennej do koprzestrzennej do końńca obecnego dziesica obecnego dziesięęciolecia.ciolecia.

2.2. Wynika z wizji i doWynika z wizji i dośświadczewiadczeńń oraz poziomu oraz poziomu 
technologicznego ositechnologicznego osiąągnignięętego w ubiegtego w ubiegłłym ym 
dziesidziesięęcioleciu cioleciu 

3.3. Podlega ciPodlega ciąąggłłemu rozwojowi pod wzglemu rozwojowi pod wzglęędemdem
koncepcyjnym, organizacyjnym i technicznym, co koncepcyjnym, organizacyjnym i technicznym, co 
znajduje swznajduje swóój wyraz w przepisach implementacyjnych i j wyraz w przepisach implementacyjnych i 
innych dokumentach wynikajinnych dokumentach wynikająących z dyrektywy INSPIRE.cych z dyrektywy INSPIRE.

4.4. KluczowKluczowąą rolrolęę w projekcie INSPIRE odgrywa proces w projekcie INSPIRE odgrywa proces 
INSPIRE. INSPIRE. 
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Proces INSPIRE: tworzenie podstaw prawnychProces INSPIRE: tworzenie podstaw prawnych

Unia Europejska

Komisja, Parlament, Rada

Państwo Członkowskie PC i (i = 1,2 … 25)

rząd, parlament, organizacje, społeczno ści

Tworzenie 
dyrektywy

2004-2007

Transpozycja 
dyrektywy

2007-2009
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Proces INSPIRE: implementacjaProces INSPIRE: implementacja

Unia Europejska

Komisja

Państwo Członkowskie PC i

(i = 1,2 … n)

rząd, organizacje, społeczno ści

Tworzenie 
unijnych 
przepisów 
wykonawczych

2007-…

Wprowadzenie
unijnych
przepisów 
wykonawczych

2008- …

Dostosowanie 
krajowych 
przepisów 
wykonawczych 
do unijnych

2008 - …IIP w PCi

Tworzenie 
infrastruktury 
w PCi zawie-
rającej
komponent 
INSPIRE

2008-…
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Kontekst dyrektywy INSPIREKontekst dyrektywy INSPIRE

DOKUMENTY
INICJATYW UE
DOTYCZĄCYCH 

INSPIRE

DYREKTYWA 
INSPIRE

INNE AKTY 
PRAWA UE 

DOTYCZĄCE 
INSPIRE

ROZPORZĄDZENIA
I DECYZJE KE

DOKUMENTY 
UZUPEŁNIAJĄCE

WYTYCZNE
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Submission for opinion of the INSPIRE committee of Submission for opinion of the INSPIRE committee of IRsIRs for the interoperability of spatial data sets and services for for the interoperability of spatial data sets and services for Annex II and III spatial data themesAnnex II and III spatial data themes9(b)9(b)OctoberOctober2012201211

Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for the seSubmission for opinion of the INSPIRE committee of IR for the services allowing spatial data services to be invokedrvices allowing spatial data services to be invoked1616JuneJune2012201211

Adoption INSPIRE amendment to Regulation for the interoperabilitAdoption INSPIRE amendment to Regulation for the interoperability of spatial data sets and services for Annex I spatial data they of spatial data sets and services for Annex I spatial data themes on code listsmes on code lists9(a)9(a)0404--FebFeb--2011 2011 

Adoption INSPIRE regulation for the interoperability of spatial Adoption INSPIRE regulation for the interoperability of spatial data sets and services for Annex I spatial data themesdata sets and services for Annex I spatial data themes9(a)9(a)2323--NovNov--2010 2010 

Adoption of amendment of Regulation (EC) No 976/2009 as regards Adoption of amendment of Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation servicesdownload services and transformation services16162323--NovNov--2010 2010 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of amendment to Submission for opinion of the INSPIRE committee of amendment to Regulation for the interoperability of spatial data sets and serRegulation for the interoperability of spatial data sets and services for Annex I vices for Annex I 
spatial data themes on code listsspatial data themes on code lists

9(a)9(a)1717--JunJun--2010 2010 

Adoption of Regulation as regards the access to spatial data setAdoption of Regulation as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions ans and services of the Member States by Community institutions and bodies under d bodies under 
harmonisedharmonised conditionsconditions

17(8)17(8)2929--MarMar--2010 2010 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for transfSubmission for opinion of the INSPIRE committee of IR for transformation servicesormation services16161414--DecDec--2009 2009 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for downloSubmission for opinion of the INSPIRE committee of IR for download servicesad services16161414--DecDec--2009 2009 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of Submission for opinion of the INSPIRE committee of IRsIRs for the interoperability of spatial data sets and services for for the interoperability of spatial data sets and services for Annex I spatial data themesAnnex I spatial data themes9(a)9(a)1414--DecDec--2009 2009 

Adoption of INSPIRE Regulation on Network Services (Discovery anAdoption of INSPIRE Regulation on Network Services (Discovery and View)d View)16161919--OctOct--2009 2009 

Adoption of COMMISSION DECISION regarding INSPIRE monitoring andAdoption of COMMISSION DECISION regarding INSPIRE monitoring and reportingreporting21(4)21(4)0505--JunJun--2009 2009 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR governing Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR governing the access rights of use to spatial data sets and services for Cthe access rights of use to spatial data sets and services for Community ommunity 
institutions and bodiesinstitutions and bodies

17(8)17(8)0505--JunJun--2009 2009 

Provisions of Directive are brought into force in MSProvisions of Directive are brought into force in MS2424§§111515--MayMay--2009 2009 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for discovSubmission for opinion of the INSPIRE committee of IR for discovery and view servicesery and view services16161919--DecDec--2008 2008 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for monitoSubmission for opinion of the INSPIRE committee of IR for monitoring and reportingring and reporting21(4)21(4)1919--DecDec--2008 2008 

Adoption of INSPIRE Metadata RegulationAdoption of INSPIRE Metadata Regulation55§§440303--DecDec--2008 2008 

Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for the crSubmission for opinion of the INSPIRE committee of IR for the creation and updating of metadataeation and updating of metadata55§§441414--MayMay--2008 2008 

Establishment of the INSPIRE CommitteeEstablishment of the INSPIRE Committee2222§§221515--AugAug--2007 2007 

Entry into force of INSPIRE DirectiveEntry into force of INSPIRE Directive--1515--MayMay--2007 2007 

DescriptionDescriptionArticleArticleMilestoneMilestone datedate

Mapa drogowa INSPIRE: tworzenie prawaMapa drogowa INSPIRE: tworzenie prawa

Źródło: Komisja Europejska, stan z dnia 18.02.2011
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Aktualne prace nad przepisami implementacyjnymi Aktualne prace nad przepisami implementacyjnymi 
(przyk(przykłłady)ady)

1.1. Prace dotyczPrace dotycząące usce usłług danych przestrzennychug danych przestrzennych
�� WskazWskazóówki techniczne dla uswki techniczne dla usłługi sieciowej ugi sieciowej 

przeksztaprzekształłcania schematcania schematóów: projekt RSW w: projekt RSW GeomaticsGeomatics, , 
1Spatial oraz Rob Walker 1Spatial oraz Rob Walker ConsultancyConsultancy, 15.12.2010, 15.12.2010

�� Prace nad przepisami dotyczPrace nad przepisami dotycząącymi uscymi usłług danych ug danych 
przestrzennych: przestrzennych: RecommendationsRecommendations for INSPIRE for INSPIRE 
SpatialSpatial Data Data ServicesServices, 1.04.2011, 1.04.2011

2.2. Prace nad specyfikacjami danych dla 25 tematPrace nad specyfikacjami danych dla 25 tematóów w 
zazałąłącznika II i III, 19 cznika II i III, 19 ThematicThematic WorkingWorking GroupsGroups, z , z 
ktktóórych karych kaŜŜda obejmuje koordynatora (da obejmuje koordynatora (facilitatorfacilitator), ), 
redaktora (redaktora (editoreditor) i ekspert) i ekspertóów (w (expertsexperts). ). PrzykPrzykłłady tych ady tych 
prac sprac sąą przedmiotem oddzielnych prezentacji w przedmiotem oddzielnych prezentacji w 
zakresie uksztazakresie ukształłtowania terenu oraz utowania terenu oraz uŜŜytkowania ytkowania 
terenu.terenu.
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Zaktualizowana architektura INSPIREZaktualizowana architektura INSPIRE

Źródło: Recommendations for INSPIRE Spatial Data Services, SDS Working Group, 2011
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Model pojModel pojęęciowy usciowy usłług INSPIREug INSPIRE

Źródło: Recommendations for INSPIRE Spatial Data Services, SDS Working Group, 2011
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Etapy procesu opracowania specyfikacji Etapy procesu opracowania specyfikacji 
danychdanych
ANALIZA POTRZEB 

I OPRACOWANIE 
PRZYPADKOW UśYCIA

ANALIZA STANU 
ISTNIEJĄCEGO

PORÓWNANIE STANU 
ISTNIEJĄCEGO Z 
WYMAGANIAMI

OKREŚLENIE WYMAGAŃ
UśYTKOWNIKÓW

I TYPÓW OBIEKTÓW 
PRZESTRZENNYCH

OPRACOWANIE 
SPECYFIKACJI DANYCH

WDRAśANIE, 
TESTOWANIE I OCENA

ANALIZA 
KOSZTÓW I KORZYŚCI

POWRÓT DO JEDNEGO Z 
ETAPÓW 
WCZEŚNIEJSZYCH
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Znaczenie rozporzZnaczenie rozporząądzenia w zakresie dzenia w zakresie 
interoperacyjnointeroperacyjnośścici zbiorzbioróów i usw i usłług danych ug danych 

przestrzennychprzestrzennych

RozporzRozporząądzenie:dzenie:

�� Zawiera szczegZawiera szczegóółłowe specyfikacje danych dla 9 owe specyfikacje danych dla 9 
temattematóów, ktw, któóre podane sre podane sąą w zaw załąłączniku I i majczniku I i mająą
charakter charakter georeferencyjnygeoreferencyjny

�� Stanowi wzStanowi wzóór dla analogicznego rozporzr dla analogicznego rozporząądzenia, ktdzenia, któóre re 
bbęędzie dotyczydzie dotyczyłło 25 temato 25 tematóów zaw załąłącznikcznikóów II i IIIw II i III

�� Obejmuje typy danych i obiektObejmuje typy danych i obiektóów wspw wspóólnych dla tematlnych dla tematóóww

�� Podaje przepisy ogPodaje przepisy ogóólne istotne dla modelowania danych lne istotne dla modelowania danych 
INSPIREINSPIRE
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DopuszczalnoDopuszczalnośćść wartowartośści nieokreci nieokreśślonychlonych

JeJeśśli pali pańństwo czstwo człłonkowskie nie dysponuje kompletnymi onkowskie nie dysponuje kompletnymi 
danymi, a uzupedanymi, a uzupełłnienie braknienie brakóów wiw wiąŜąŜe sie sięę z nadmiernymi z nadmiernymi 
kosztami, to kosztami, to –– ma ono prawo zastosowama ono prawo zastosowaćć mechanizm mechanizm 
voidablevoidable dla tych dla tych –– stosunkowo licznych stosunkowo licznych -- atrybutatrybutóów i rw i róól l 
asocjacji, gdzie jest to dopuszczalne. Wasocjacji, gdzie jest to dopuszczalne. Wóówczas, wczas, 
nieznannieznanąą wartowartośćść momoŜŜna zastna zastąąpipićć wartowartośściciąą voidvoid. W ten . W ten 
spossposóób pab pańństwa czstwa człłonkowskie uzyskujonkowskie uzyskująą momoŜŜliwoliwośści ci 
dostosowania dostosowania –– w okrew okreśślonym zakresie lonym zakresie -- wymogwymogóów w 
INSPIRE do swoich zasobINSPIRE do swoich zasobóów danych przestrzennych.w danych przestrzennych.

Zakres ten jest szeroki, poniewaZakres ten jest szeroki, poniewaŜŜ ponad 60% spoponad 60% spośśrróód d 
365 atrybut365 atrybutóów i rw i róól asocjacji wystl asocjacji wystęępujpująących w cych w 
rozporzrozporząądzeniu zostadzeniu zostałło okreo okreśślonych jako lonych jako voidablevoidable. . W W 
ujujęęciu procentowym jest ich najwiciu procentowym jest ich najwięęcej w temacie cej w temacie nazwy nazwy 
geograficzne, geograficzne, (oko(okołło 80%),o 80%), a  najmniej w temacie a  najmniej w temacie adresy adresy 
(oko(okołło 50%).o 50%).
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OgOgóólny model siecilny model sieci

�� UniwersalnoUniwersalnośćść stosowania w modelowaniu wszelkich sieci stosowania w modelowaniu wszelkich sieci 
antropogenicznych i przyrodniczych stanowiantropogenicznych i przyrodniczych stanowiąących cych 
przedmiot zainteresowania INSPIRE. przedmiot zainteresowania INSPIRE. 

�� Prostota pojProstota pojęęciowa: sieciowa: siećć jest zbiorem elementjest zbiorem elementóów sieci; w sieci; 
elementami sieci selementami sieci sąą obszar sieci, powiobszar sieci, powiąązanie sieci oraz  zanie sieci oraz  
wwęęzezełł, z kt, z któórego wychodzrego wychodząą lub do ktlub do któórego dochodzrego dochodząą
(skierowane) po(skierowane) połąłączenia.czenia.

�� MoMoŜŜliwoliwośćść uuŜŜywania prostego odniesienia liniowego ywania prostego odniesienia liniowego 
dotyczdotycząącego czcego częśęści (odcinka)  liniowego elementu sieci ci (odcinka)  liniowego elementu sieci 
oraz prostego odniesienia punktowego dotyczoraz prostego odniesienia punktowego dotycząącego cego 
punktu na liniowym elemencie sieci.punktu na liniowym elemencie sieci.
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UchwaUchwałła Rady IIP z dnia 11.04.2011a Rady IIP z dnia 11.04.2011
Rada zaleca, aby organy wiodRada zaleca, aby organy wiodąące w zakresie tematce w zakresie tematóów w 

drugiej i trzeciej grupy tematycznej (rozdziadrugiej i trzeciej grupy tematycznej (rozdziałły 2 oraz 3 y 2 oraz 3 
zazałąłącznika do ustawy) zorganizowacznika do ustawy) zorganizowałły i przeprowadziy i przeprowadziłły y 
testowanie unijnych projekttestowanie unijnych projektóów specyfikacji danych w w specyfikacji danych w 
zakresie tematzakresie tematóów przyporzw przyporząądkowanych tym organom dkowanych tym organom 
przez ustawprzez ustawęę. . 

Celem testowania jest sprawdzenie projektowanych w Celem testowania jest sprawdzenie projektowanych w 
ramach INSPIRE unijnych specyfikacji danych pod ramach INSPIRE unijnych specyfikacji danych pod 
wzglwzglęędem:dem:
-- wykonalnowykonalnośści ich wdroci ich wdroŜŜenia w polskich warunkach, enia w polskich warunkach, 

przy uwzglprzy uwzglęędnieniu istniejdnieniu istniejąących w kraju zasobcych w kraju zasobóów w 
danych oraz technicznych i ekonomicznych danych oraz technicznych i ekonomicznych 
aspektaspektóów doprowadzenia tych zasobw doprowadzenia tych zasobóów do w do 
interoperacyjnointeroperacyjnośścici wymaganej w INSPIRE,wymaganej w INSPIRE,

-- momoŜŜliwoliwośści zaspokojenia rci zaspokojenia róóŜŜnorodnych potrzeb norodnych potrzeb 
polskich upolskich uŜŜytkownikytkownikóów przy zastosowaniu tych w przy zastosowaniu tych 
specyfikacji w polskiej infrastrukturze informacji specyfikacji w polskiej infrastrukturze informacji 
przestrzennej.przestrzennej.
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Wnioski: wszechstronne znaczenieWnioski: wszechstronne znaczenie

Dyrektywa INSPIRE, jej opublikowane juDyrektywa INSPIRE, jej opublikowane juŜŜ najwanajwaŜŜniejsze  niejsze  
przepisy wykonawcze i dokumenty uzupeprzepisy wykonawcze i dokumenty uzupełłniajniająące stanowice stanowiąą
spspóójne  rezultaty prac o znaczeniu:jne  rezultaty prac o znaczeniu:

�� politycznym, przyczyniajpolitycznym, przyczyniająąc sic sięę do integracji europejskiej i do integracji europejskiej i 
rozwoju wsprozwoju wspóółłpracy mipracy mięędzy padzy pańństwami czstwami człłonkowskimi, a onkowskimi, a 
taktakŜŜe do usprawnienia dziae do usprawnienia działłania administracji na poziomie ania administracji na poziomie 
unijnym i krajowym,unijnym i krajowym,

�� spospołłecznoeczno--ekonomicznym, wnoszekonomicznym, wnosząąc swc swóój wkj wkłład do ad do 
inteligentnego i zrinteligentnego i zróównowawnowaŜŜonego rozwoju sprzyjajonego rozwoju sprzyjająącego cego 
wwłąłączeniu spoczeniu społłecznemu (Komisja Europejska, 2010),ecznemu (Komisja Europejska, 2010),

�� naukowonaukowo--technicznym, kompleksowo stosujtechnicznym, kompleksowo stosująąc c 
wspwspóółłczesne osiczesne osiąągnignięęcia  informatyki i cia  informatyki i geomatykigeomatyki, a w , a w 
szczegszczegóólnolnośści twci twóórczo uwzglrczo uwzglęędniajdniająąc doc dośświadczenia wiadczenia 
śświatowe w zakresie tworzenia i funkcjonowania wiatowe w zakresie tworzenia i funkcjonowania 
infrastruktur infrastruktur geoinformacyjnychgeoinformacyjnych..
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Wnioski: moWnioski: moŜŜliwoliwośści wdraci wdraŜŜaniaania

Przedstawione w artykule przepisy wykonawcze, Przedstawione w artykule przepisy wykonawcze, łąłącznie z cznie z 
uzupeuzupełłniajniająącymi je dokumentami w postaci wytycznych i cymi je dokumentami w postaci wytycznych i 
opracowaopracowańń o charakterze metodycznym i technicznym, o charakterze metodycznym i technicznym, 
osiosiąągngnęłęły stopiey stopieńń kompletnokompletnośści i szczegci i szczegóółłowoowośści ci 
umoumoŜŜliwiajliwiająący wdracy wdraŜŜanie dyrektywy INSPIRE w anie dyrektywy INSPIRE w 
szerokim zakresie przez wszystkie paszerokim zakresie przez wszystkie pańństwa stwa 
czczłłonkowskie Unii Europejskiej, w tym przez Polskonkowskie Unii Europejskiej, w tym przez Polskęę. . 
Zgodnie z przyjZgodnie z przyjęętym harmonogramem pilne stym harmonogramem pilne sąą obecnie obecnie 
prace dotyczprace dotycząące tematce tematóów zaw załąłącznika I i zwicznika I i zwiąązanych z zanych z 
nimi usnimi usłług, ale prace w zakresie tematug, ale prace w zakresie tematóów okrew okreśślonych w lonych w 
zazałąłącznikach II i  III powinny bycznikach II i  III powinny byćć rróówniewnieŜŜ prowadzone prowadzone 
na podstawie juna podstawie juŜŜ opublikowanych przepisopublikowanych przepisóów w 
wykonawczych z uwzglwykonawczych z uwzglęędnieniem trednieniem treśści przepisci przepisóów w 
projektowanych.projektowanych.
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Wnioski: wzorce rozwiWnioski: wzorce rozwiąązazańń

NiezbNiezbęędne jest, aby wymienione wydne jest, aby wymienione wyŜŜej przepisy i dokumenty ej przepisy i dokumenty 
traktowane bytraktowane byłły w Polsce jako y w Polsce jako źźrróóddłło wzorcowych o wzorcowych 
rozwirozwiąązazańń, stosowanych szeroko przez organy i , stosowanych szeroko przez organy i 
organizacje zajmujorganizacje zajmująące sice sięę infrastrukturami i systemami infrastrukturami i systemami 
informacji przestrzennej o rinformacji przestrzennej o róóŜŜnym zakresie obszarowym nym zakresie obszarowym 
i tematycznym. Odniesione zostani tematycznym. Odniesione zostanąą w ten sposw ten sposóób b 
korzykorzyśści wynikajci wynikająące z wpce z wpłływu INSPIRE prowadzywu INSPIRE prowadząącego cego 
do standaryzacji, do standaryzacji, interoperacyjnointeroperacyjnośścici oraz rozwoju oraz rozwoju 
wspwspóółłpracy mipracy mięędzy tymi organami i organizacjami.dzy tymi organami i organizacjami.
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Wnioski: Wnioski: źźrróóddłło wiedzyo wiedzy

PowstaPowstałłe i jeszcze rozwijane przepisy i dokumenty INSPIRE e i jeszcze rozwijane przepisy i dokumenty INSPIRE 
bbęęddąą stanowistanowićć bogate bogate źźrróóddłło wiedzy o informacji o wiedzy o informacji 
przestrzennej i jej wszechstronnym znaczeniu we przestrzennej i jej wszechstronnym znaczeniu we 
wspwspóółłczesnym paczesnym pańństwie, o bazach, usstwie, o bazach, usłługach, ugach, 
systemach i infrastrukturach systemach i infrastrukturach geoinformacyjnychgeoinformacyjnych, , 
wreszcie o konkretnych rozwiwreszcie o konkretnych rozwiąązaniach metodycznych i zaniach metodycznych i 
technologicznych uwzgltechnologicznych uwzglęędniajdniająących rozwcych rozwóój j 
teleinformatyki teleinformatyki ii geomatykigeomatyki. Wiedza z tego . Wiedza z tego źźrróóddłła a 
powinna bypowinna byćć szeroko wykorzystywana  w procesach szeroko wykorzystywana  w procesach 
ksztakształłcenia i doksztacenia i dokształłcania na kierunkach powicania na kierunkach powiąązanych zanych 
z z geomatykgeomatykąą..


