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Otwarty regiOnalny SyStem infOrmacji PrzeStrzennej 
(ORSIP) dla wOjewództwa śląSkIegO

WproWadzenie

Administracja publiczna zmierzająca w kierunku administracji opartej na wiedzy, to 
powszechna dostępność technologii informatycznych, umożliwiających tworzenie 
nowych jakościowo form dostępu obywateli do informacji, z jednoczesnym wyko-
rzystaniem przestrzennych zasobów informacyjnych (geoinformacji), technik ich 
przetwarzania i integrowania z innymi zasobami, co prowadzi do nowego sposobu 
zarządzania, organizacji i porozumiewania się między ludźmi, usprawniając jednocze-
śnie działania organów administracji publicznej. W odróżnieniu od tradycyjnych form 
wykonywania zadań publicznych i zarządzania, przyjęło się określać nazwą „e-admi-
nistracji”. Definiując pojęcie e-administracji należy przyjąć (za Komisją Europejską 
UE), że jest to: „…wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 
w administracji publicznej, w ścisłym połączeniu z niezbędnymi zmianami organiza-
cyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych w tym celu, aby poprawić jakość 
świadczonych przez administracje usług oraz uczynić bardziej efektywnym proces 
demokratycznej legitymacji sprawowania polityki”. Przyjmując zatem powszechny 
pogląd, że blisko 80% docierających do nas informacji ma odniesienie przestrzenne 
lub z tą przestrzenią jest powiązane, rola i znaczenie infrastruktury informacji prze-
strzennej w e-administracji jest identyczna jak znaczenie informacji przestrzennej 
w administracji w ogóle, zamieniając tylko formę dostarczania i wymiany informacji 
z nośnika papierowego na elektroniczny, przez co procesy zachodzące w administracji 
są znacznie tańsze, bardziej sprawne i efektywne, otwierające zupełnie nowe możli-
wości komunikowania się ze społeczeństwem.

Mówiąc o zastosowaniach systemów informacji przestrzennej (SIP) w jednostkach 
samorządu terytorialnego, wyraźnie należy rozdzielić dwa zagadnienia. Pierwsze to 
liczba instytucji administracyjnych (urzędów), w których wykorzystywana jest techno-
logia informatyczna do budowy i integracji baz danych. Liczba ta, dzięki znacznemu 
postępowi technologicznemu w technikach informatycznych, spadkowi cen sprzętu 
komputerowego czy powszechności zastosowania cyfrowych postaci dokumentów, 
w  tym również mapowych, w ostatnich latach znacząco wzrosła, wspomagając 
w  coraz szerszym zakresie wykonywanie zadań własnych wewnątrz tych urzędów. 
Szczególnie daje się to zaobserwować na poziomie administracji wojewódzkiej, 
miast na prawach powiatu i w dużych gminach miejskich. Drugim zagadnieniem 
jest dostępność i powszechność wykorzystania informacji przestrzennej na zewnątrz 
urzędów administracji publicznej, włączając w to ich jednostki organizacyjne i inne 
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podmioty realizujące zadania publiczne, dla których dostęp do zasobów informa-
cyjnych ogranicza się najczęściej do jednorazowego zakupu informacji na nośnikach 
elektromagnetycznych, rzadziej przesyłanej drogą elektroniczną, o możliwościach 
wzajemnej wymiany wytworzonej informacji przestrzennej nie wspominając. Jeszcze 
gorsza jest sytuacja w zakresie powszechnego dostępu do informacji przestrzennej 
społeczeństwa, zarówno obywateli jak i podmiotów instytucjonalnych, których możli-
wości niejednokrotnie wyprzedzają działania administracji w tym zakresie. 

Tak jak większość województw w Polsce, także województwo śląskie stoi przed 
kluczowym problemem, istotnie ograniczającym jego potencjał i elastyczne reago-
wanie na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Tym 
problemem jest brak szerokiego zastosowania zintegrowanych systemów informa-
tycznych umożliwiających dostęp do informacji przestrzennej, a tym samym poprawę 
obsługi mieszkańców i zarządzania regionem. Wynika to przede wszystkim z dużego 
stopnia rozproszenia informacji przestrzennej o terenie, braku efektywnych narzę-
dzi zarządzania przestrzenią geograficzną w skali ponadlokalnej, w szczególności 
w wymagających takiego współdziałania procesach: planowania przestrzennego, 
ochrony środowiska, inwestycji liniowych i infrastrukturalnych, zarządzania kryzyso-
wego i ochrony ludności, turystyki i transportu oraz z braku optymalnych warunków 
organizacyjnych i technicznych umożliwiających dostęp do wiarygodnych i aktualnych 
informacji niezbędnych do zarządzania każdą jednostką samorządu terytorialnego, 
prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej, planowania i realizacji inwestycji 
oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Koniecznym zatem jest aby informacje pochodzące z różnych źródeł i jedno-
stek organizacyjnych administracji publicznej czy też podmiotów realizujących 
zadania publiczne zostały zintegrowane i zgromadzone w jednym systemie (dotyczy 
to również replik baz danych), co pozwoliłoby na ich znacznie bardziej efektywne 
i łatwiejsze wykorzystanie.

Temu właśnie celowi będzie służyć budowa regionalnej (wojewódzkiej), otwar-
tej cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne 
o  charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych 
z  nimi usług online poprzez specjalistyczne rozwiązanie o nazwie „Otwarty Regio-
nalny System Informacji Przestrzennej” (ORSIP), będące jednym z kluczowych przed-
sięwzięć ujętych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa 
Śląskiego.

ORSIP w aSPekcIe budOwy SPOłeczeńStwa InfORmacyjnegO

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) należy postrzegać jako 
system realizujący zamierzenia budowy regionalnego węzła krajowej (KIIP) i euro-
pejskiej (EIIP) infrastruktury informacji przestrzennej, współpracujący z inicjatywami 
Unii Europejskiej INSPIRE i GMES, realizowanymi przez Komisję Europejską, Europej-
ską Agencję Kosmiczną oraz współpracujące z nimi konsorcja badawczo-rozwojowe. 
Ma on na celu utworzenie zintegrowanego systemu informacyjnego dla wojewódz-
twa śląskiego, funkcjonującego na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 
zapewniającego pełną interoperacyjność, czyli możliwość łączenia zbiorów danych 
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przestrzennych, gromadzonych przez różne podmioty, na wszystkich poziomach 
jednostek samorządu terytorialnego, w celu zapewnienia interakcji usług sieciowych 
związanych z tymi zbiorami oraz wspólne korzystanie, przez organy administracji 
publicznej, podmioty gospodarcze i obywateli, z zasobów informacyjnych i usług 
wykorzystujących dane przestrzenne. 

Za priorytet przedsięwzięcia uznano wspieranie trwałego i zrównoważonego 
rozwoju regionu śląskiego, poprzez szerokie udostępnianie oraz wykorzystanie infor-
macji o obiektach geograficznych, procesach, zjawiskach i zdarzeniach zarówno 
istniejących, prognozowanych jak i historycznych, w ich przestrzennym odniesieniu 
do tego regionu. Zakłada się, że w ramach ORSIP zapewnione zostanie włączenie 
systemu do zadań kompetencyjnych realizowanych przez samorząd województwa, 
powiatowy i gminny, usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania, moni-
toringu, przez co nastąpi zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicz-
nej przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności, a także usprawnienie procesów 
gospodarczych i podwyższenie jakości życia mieszkańców. 

Celem nadrzędnym ORSIP jest wypracowanie modelu infrastruktury informacji 
przestrzennej wspomagającego zarządzanie, promocję i rozwój jednostek samorządu 
terytorialnego oraz mechanizmów przepływu informacji pomiędzy służbami admi-
nistracji publicznej różnych poziomów, w szczególności relacji: gmina  powiat 

 województwo. 
Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej dla województwa śląskiego 

to przedsięwzięcie, które wpisuje się w jasno określony proces informatyzacji naszego 
kraju i regionu. Jego realizacja jest bowiem zgodna z prowadzoną na wszystkich 
szczeblach administracji publicznej polityką informatyzacji. Zasadność budowy tego 
systemu wynika przede wszystkim z przesłanek zawartych w dwóch regionalnych 
dokumentach: „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020”, 
przyjętą Uchwałą Nr II/37/6/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r., 
definiującą politykę regionalnego rozwoju oraz „Strategii Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015” przyjętą przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego Uchwałą Nr III/37/2/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.

W pierwszym, wymienionym powyżej dokumencie, ORSIP odpowiada wyspecy-
fikowanym tu działaniom strategicznym i jest zbieżny z założeniami Strategii, jako 
realizacja II celu strategicznego: „Rozbudowa oraz unowocześnianie systemów infra-
struktury technicznej, kierunek działań 3: Rozwój informatyki i telekomunikacji”, 
który podkreśla znaczenie zaplanowanych działań w ramach projektu ORSIP – (…) 
Dla włączenia regionu w procesy rozwojowe kraju i Europy oraz umożliwienie mu 
konkurowania w skali krajowej i europejskiej istotne jest oddziaływanie na rozwój 
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Rozwój tej infrastruktury wpłynie na 
podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności (…). Z punktu widzenia 
planowanego projektu bardzo ważna jest także świadomość, że: (...) Rozwój społe-
czeństwa informacyjnego wymaga nie tylko dostępności do odpowiedniego sprzętu, 
ale przede wszystkim zintegrowania technologii w spójne działania mające na celu 
efektywne zaspokojenie gospodarczych, społecznych, administracyjnych, naukowych 
i kulturalnych potrzeb (...).
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W drugim, „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Ślą-
skiego do roku 2015”, odpowiada zawartym w niej celom strategicznym i kierunkom 
działań, a w szczególności: Cel Strategiczny 1 – Podniesienie poziomu świadomości 
i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych, Kierunek działań 1.1 – Rozpropagowanie idei SI wśród 
mieszkańców województwa, oraz Cel Strategiczny 3 – Zwiększenie ilości i użytecz-
ności usług i treści cyfrowych, Kierunek działań 3.1 – Rozbudowa interoperacyjnych 
platform e-usług publicznych oraz Kierunek działań 3.2 – Tworzenie, integracja i pro-
mocja elektronicznej informacji i wiedzy o województwie.

Nie sposób też pominąć ścisłego powiązania ORSIP z dwoma innymi planowa-
nymi do realizacji przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007–2013:

• Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Admini-
stracji,

• Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2, którego celem jest rozwój Plat-
formy e-usług Publicznych poprzez zwiększenie liczby dostępnych usług,

• Budowa infrastruktury szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego 
(SRSS) poprzez utworzenie hierarchicznej sieci regionalnej, składającej się 
z części szkieletowej (sieci wojewódzkiej) łączącej obszary zagrożone wyklucze-
niem cyfrowym.

Poza wymienionymi, ścisłymi powiązaniami z dokumentami strategicznymi i pro-
jektami inwestycyjnymi, realizującymi cele i zadania stawiane przed społeczeństwem 
informacyjnym, ORSIP będzie również pozytywnie oddziaływał, poprzez wspomaga-
nie realizacji zadań ustanowionych w priorytetach i celach zawartych w innych doku-
mentach strategicznych, do których w szczególności należą: 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego;
• Strategia rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004–2013;
• Strategia rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006–2020;
• Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020;
• Strategia promocji turystycznej oraz inwestycyjnej i gospodarczej;
• Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006–2010;
• Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego;
• Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego.

ORSIP kluczOwym PRzedSIęwzIęcIem StRategII ROzwOju  
SPOłeczeńStwa InfORmacyjnegO

Z wyspecyfikowanych w „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego do roku 2015” działań, zarówno o charakterze planistycznym 
jak i wdrożeniowym, których rezultaty i oddziaływanie obejmują obszar całego woje-
wództwa, czołowe miejsce na liście przedsięwzięć kluczowych zajmuje portal informa-
cyjny województwa śląskiego – SILESIA INFO. Celem tego przedsięwzięcia jest stwo-
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rzenie wojewódzkiej cyfrowej platformy integrującej regionalne zasoby informacyjne 
m.in z zakresu usług administracji publicznej, szkolnictwa, nauki, ochrony zdrowia, 
ochrony środowiska i przyrody, komunikacji, turystyki, kultury i sztuki, gospodarki 
oraz przestrzeni geograficznej regionu i stanu jego zagospodarowania. Jak zapisano 
w opisie tego przedsięwzięcia, platforma ta powinna składać się z wielu katalogów 
(w koncepcji systemu określonych jako węzły dziedzinowe), a odpowiedzialność za 
ich tworzenie i utrzymywanie powinna ciążyć w dużej mierze na instytucjach publicz-
nych (urzędy, jednostki organizacyjne urzędów). 

Węzły stanowić będą, budowane w ramach podstawowego sytemu informacyj-
nego (SILESIA INFO), dziedzinowe bazy danych zasobów informacyjnych, odpowiada-
jące poszczególnym kluczowym przedsięwzięciom służącym realizacji Strategii. Cele 
jakie przypisano realizacji SILESIA INFO:

• ułatwienia mieszkańcom i turystom znalezienia wiarygodnej informacji oraz 
aktualnych danych przestrzennych i opisowych z wielu zakresów tematycz-
nych, 

• stworzenia miejsca wymiany informacji nie tylko pomiędzy administracją 
a mieszkańcem czy przedsiębiorcą, ale również pomiędzy instytucjami publicz-
nymi, 

• promocji i upowszechnienia korzystania z usług świadczonych drogą elektro-
niczną, 

• stymulowania rozwoju treści cyfrowych i podnoszenia ich jakości, 
• promocji województwa śląskiego w kraju i za granicą poprzez zintegrowaną 

prezentację potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego regionu,
nie zostaną w pełni zrealizowane bez wspomagania (zasilenia) dziedzinowych 

zasobów informacyjnych danymi przestrzennymi. Dlatego też na pierwszy plan 
wysuwa się węzeł, którego zadaniem jest dostarczenie zintegrowanej informacji 
o przestrzeni geograficznej obszaru całego województwa. Jest nim jedno z kluczo-
wych przedsięwzięć zawarte w Strategii pod nazwą „Otwarty Regionalny System 
Informacji Przestrzennej” (ORSIP) integrujący referencyjne, tematyczne i dziedzinowe 
zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu nie tylko ich publikacji oraz 
świadczenia związanych z nimi usług online, ale służący również dostarczaniu nie-
zbędnych danych przestrzennych do wspomagania zarządzania jednostkami samo-
rządu terytorialnego na wszystkich poziomach (rys. 17). 
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Rys.17. Model architektury logicznej portalu informacyjnego województwa śląskiego.

Każdy z węzłów zawierać będzie właściwe sobie zasoby informacyjne, własną 
bazę danych, serwer danych przestrzennych, dedykowane aplikacje administracyjne 
o charakterze technicznym, aplikacje użytkowe wspierające procesy związane z mery-
torycznym działaniem systemu oraz własny portal tematyczny. 

Jądrem systemu będzie regionalne centrum danych (Regional Data Center) 
zapewniające z jednej strony zaplecze techniczne konieczne do utrzymania systemu 
(serwery, sprzęt, oprogramowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, a także obsługę 
techniczną systemu), a z drugiej bazy danych zarówno referencyjne jak dziedzinowe, 
które poprzez szynę komunikacyjną (usług informacyjnych) zasilać będą w trybie 
online węzły dziedzinowe. Do realizacji procedury pobierania danych wykorzystane 
zostaną zaimplementowane w systemach dziedzinowych (np. RSIP i węźle ORSIP) 
odpowiednie usługi i procedury (m.in. WMS/WFS). 

Podobnie do poprzednio prezentowanej struktury systemu SILESIA INFO, prezen-
tować się będzie struktura wewnętrzna systemu ORSIP, w ramach której tworzone 
będą podsystemy dziedzinowe, zbudowane w oparciu o jednolity model architektury 
logicznej i fizycznej: Wspomagania Zarządzania Województwem Śląskim (WZWS), 
Terenów Inwestycyjnych (TPI), Gospodarki Przestrzenią (GP), Dziedzictwa Przyrodni-
czego Górnego Śląska (DPGŚ) oraz Ogólnodostępna Platforma Informacji – Tereny 
Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP), budowana obecnie jako odrębne przed-
sięwzięcie jednak komplementarne i docelowo zintegrowane z systemem ORSIP. 

Katalog podsystemów ORSIP jest zbiorem otwartym i z chwilą nagromadzenia 
się dużej ilości danych źródłowych (warstw tematycznych), dziedzinowych zasobów 
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Rys.19.  Model architektury logicznej portalu informacyjnego Województwa Śląskiego. 
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realizacji procedury pobierania danych wykorzystane zostaną zaimplementowane w 
systemach dziedzinowych (np. RSIP i węźle ORSIP) odpowiednie usługi i procedury (m.in.: 
WMS/WFS).    
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informacyjnych, gromadzonych i udostępnianych przez podsystem WZWS, wydzie-
lony zostanie w oparciu o nie kolejny, samodzielny podsystem dziedzinowy. 

Rys. 18. Model architektury logicznej ORSIP – regionalnego węzła IIP.

Jądro każdego podsystemu dziedzinowego ORSIP stanowić będzie relacyjno-
-obiektowa baza danych ORACLE. Zastosowanie wskazanego rozwiązania zapewni 
wysoki poziom ochrony danych gromadzonych w systemie, które mogą być chro-
nione na wielu poziomach: poprzez identyfikację i autoryzację użytkowników, sto-
sowanie zabezpieczeń na poziomie protokołu transportowego (VPN), zabezpieczeń 
typu End-to-End (SSL) oraz zabezpieczeń na poziomie środowiska serwera aplikacji. 

Podstawowym środowiskiem dostępu do zasobów i funkcjonalności węzła ORSIP 
będą portale tematyczne z uwzględnieniem dodatkowych portali ogólnoużytko-
wych: metadanych oraz edukacyjnego (e-learning). Każdy z portali posiadać będzie 
dwie strefy:

• publiczną (ogólnodostępną) – przeznaczoną dla ogółu społeczeństwa i wypo-
sażoną w podstawowe funkcjonalności związane z dostępem do danych prze-
strzennych, opisowych i metadanych,

• służbową (zastrzeżoną) – służącą wyłącznie do celów wspomagania realizacji 
zadań nałożonych na administrację publiczną lub współpracujące z nią pod-
mioty.

Podstawowy sposób dostępu do zasobów ORSIP, wykorzystywany przez większość 
jego użytkowników, będzie się odbywał w modelu klient-serwer poprzez dowolną 
popularną przeglądarkę internetową (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
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Podobnie, do poprzednio prezentowanej struktury systemu SILESIA INFO, prezentować się 
będzie struktura wewnętrzna systemu ORSIP, w ramach której tworzone będą podsystemy 
dziedzinowe, zbudowane w oparciu o jednolity model architektury logicznej i fizycznej: 
Wspomagania Zarządzania Województwem Śląskim (WZWS), Terenów Inwestycyjnych 
(TPI), Gospodarki Przestrzenią (GP), Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska (DPGŚ). 
oraz Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-
TPP), budowana obecnie jako odrębne przedsięwzięcie jednak komplementarne i docelowo 
zintegrowane z systemem ORSIP.  
Katalog podsystemów ORSIP jest zbiorem otwartym i z chwilą nagromadzenia się dużej 
ilości danych źródłowych (warstw tematycznych), dziedzinowych zasobów informacyjnych, 
gromadzonych i udostępnianych przez podsystem WZWS, wydzielony zostanie w oparciu o 
nie kolejny, samodzielny podsystem dziedzinowy.  
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Rys. 20. Model architektury logicznej ORSIP - regionalnego węzła IIP. 
 

Jądro każdego podsystemu dziedzinowego ORSIP stanowić będzie relacyjno-obiektowa baza 
danych ORACLE. Zastosowanie wskazanego rozwiązania zapewni wysoki poziom ochrony 
danych gromadzonych w systemie, które mogą być chronione na wielu poziomach: poprzez 
identyfikację i autoryzację użytkowników, stosowanie zabezpieczeń na poziomie protokołu 
transportowego (VPN), zabezpieczeń typu End-to-End (SSL) oraz zabezpieczeń na poziomie 
środowiska serwera aplikacji.  
Podstawowym środowiskiem dostępu do zasobów i funkcjonalności węzła ORSIP będą           
portale tematyczne z uwzględnieniem dodatkowych portali ogólnoużytkowych: metadanych 
oraz edukacyjnego (e-Learning). Każdy z portali posiadać będzie dwie strefy: 
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Firefox, Opera). W uzasadnionych przypadkach dostęp do systemu oraz same dane 
będą chronione (przede wszystkim poprzez zastosowanie sieci wirtualnej VPN oraz 
mechanizmów logowania, a opcjonalnie również protokołu SSL), w szczególności 
w procesie ich udostępniania na zewnątrz Urzędu dla użytkowników służbowych. 
W przypadku zewnętrznych użytkowników publicznych (tzw. „anonimowych”, czyli 
ogółu internautów) dostęp do danych będzie odbywał się w sposób swobodny, choć 
dopuszcza się sytuację, w której dostęp do niektórych danych oraz funkcjonalności 
systemu wymagać może wcześniejszej rejestracji, a następnie zalogowania.

POdSyStem I PORtal wzwS

WZWS stanowić będzie centralny (referencyjny) podsystem węzła IIP. Będzie on stano-
wił miejsce dostępu do podstawowych danych przestrzennych: referencyjnych i fakul-
tatywnych oraz związanych z nimi usług. Z zaimplementowanych aplikacji będzie 
korzystać większość użytkowników wewnętrznych, gdyż podsystem ten zastąpi w tym 
zakresie funkcjonalnym obecny RSIP. RSIP pozostanie natomiast centralną hurtownią 
danych przestrzennych, głównie o charakterze referencyjnym, w którym następować 
będzie aktualizacja tych danych oraz weryfikacja w oparciu o zewnętrzne źródła infor-
macji (np. krajową infrastrukturę danych geodezyjnych i kartograficznych zawartą 
w Geoportal.gov.pl).

Podsystem WZWS zaopatrzony będzie we własny portal publikowany w Interne-
cie i dedykowany zwykłym użytkownikom ORSIP. Portal ten będzie podstawowym 
miejscem korzystania z zasobów systemu przez większość internautów. Jednak ze 
względu na fakt, że planowane jest znaczne rozszerzenie zasobów danych zgroma-
dzonych w systemie, niezbędne jest utworzenie w ramach tego ogólnodostępnego 
portalu szeregu dedykowanych profili tematycznych – subportali (choć jeszcze nie 
wydzielonych podsystemów). W ten sposób specyficzne dane tematyczne będą pre-
zentowane w adekwatny dla siebie sposób (np. na tle innych danych referencyjnych, 
z innym zakresem atrybutów opisowych, itd.). Każdy z subportali podsystemu WZWS 
będzie posiadał skojarzoną z nim dedykowaną aplikację, rozszerzającą podstawową 
funkcjonalność systemu do zakresu niezbędnego do skutecznego zarządzania i spe-
cjalistycznego wykorzystywania tych danych tematycznych.

Subportal dotacji unijnych (MDU) – Portal ten w zakresie informacyjnym bazować 
będzie na obecnej mapie dotacji unijnych prowadzonej przez Śląskie Centrum Przed-
siębiorczości. Proponuje się jednak rozszerzenie go o informacje pochodzące z innych 
źródeł danych o projektach, mogące zwiększyć zakres informacyjny prezentowanych 
danych oraz możliwości analityczne (wielokryterialne wyszukiwanie projektów). 

Subportal turystyki i dziectwa kulturowgo (TIDK) – Zakłada się, że kolejną częścią 
zasobów węzła ORSIP staną się bazy danych Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturo-
wego oraz Wydziału Sportu i Turystyki. Dane te prezentowane będą w ramach sub-
portalu TIDK, co ma swoje uzasadnienie ze względu na charakter informacji zawarty 
w tych bazach oraz cel i zakres udostępniania informacji. W szczególności w ramach 
tego subportalu prezentowane będą dane już dzisiaj zgromadzone w RSIP, wzboga-
cone o informacje na temat kościołów drewnianych i innych zabytkach oraz o pozo-
stałe informacje z zakresu kultury, sportu i turystyki.
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Subportal aktywnej polityki zdrowotnej (APOZ) – APOZ będzie kolejnym subporta-
lem podsystemu WZWS prezentującym specyficzny zakres danych graficznych i opi-
sowych. Dostępne tutaj będą głównie informacje z zakresu: lokalizacji i podstawo-
wego opisu zakładów opieki zdrowotnej obszaru całego województwa oraz innych 
danych istotnych z punktu widzenia także m.in.: zabezpieczenia imprez masowych 
czy prowadzenie spraw związanych z obronnością (np. informacje dotyczące ilości 
łóżek w szpitalach, lokalizacji aptek, zakładów NZOZ, punktów weterynaryjnych, itd.).

Subportal infrastruktury komunikacyjnej i drogowej (IKID) – Budowa tego sub-
portalu związana jest z planowanym włączeniem do ORSIP zasobów pozyskanych 
z Wydziału Komunikacji. Zgromadzone tam dane w arkuszach EXCEL, po ich wzbo-
gaceniu w georeferencję, umożliwią lokalizację i wizualizację wielu istotnych obiek-
tów infrastruktury komunikacyjnej i drogowej obszaru województwa śląskiego wraz 
z  istotnymi atrybutami opisowymi. Dotyczy to m.in. wzbogacenia obecnych map 
tematycznych o numerację dróg oraz inne informacje gromadzone w Wydziale 
Komunikacji (rozkłady jazdy, przystanki, baza przewoźników), czy podpięciu infor-
macji o technicznych parametrach obiektów drogowych i mostowych (np. wysokość 
przejazdów pod wiaduktami, dopuszczalna maksymalna nośność mostów, itd.).

POdSyStem I PORtal tPI

Opisywany komponent węzła ORSIP przeznaczony będzie przede wszystkim do agre-
gowania i prezentowania wszelkich informacji dotyczących oferty inwestycyjnej JST 
obszaru województwa śląskiego. Poza mapą terenów inwestycyjnych, wzbogaconą 
o podstawowe informacje opisowe poszczególnych obiektów oraz ich dokumentację 
multimedialną (zdjęcia, filmy, plany), prezentowane będą liczne warstwy tematyczne 
o charakterze referencyjnym (np. mapa ewidencyjna czy ortofotomapa) oraz uzupeł-
niającym (np. mapa granic obowiązujących MPZP). W szczególności portal TPI zaopa-
trzony będzie w wielokryterialną wyszukiwarkę nieruchomości, w której inwestor 
będzie mógł odnaleźć tereny według m.in. następujących parametrów: lokalizacja 
(np. w obrębie konkretnej gminy, powiatu, przy zadanej ulicy lub w określonej dziel-
nicy miasta), infrastruktura komunikacyjna (np. bliskość autostrady lub drogi szyb-
kiego ruchu), zaplecze społeczno-kulturalne (np. bliskość szkół, teatrów, parków), 
itd.

Zainteresowany inwestor będzie też mógł uzyskać podstawowe informacje 
o stanie prawnym nieruchomości w postaci elektronicznego dokumentu, gdzie uwi-
docznione będą wybrane dane opisowe z ewidencji gruntów (np. powierzchnia ewi-
dencyjna, numer KW, wykaz i powierzchnie klasoużytków, wykaz podmiotów).

POdSyStem I PORtal gP

Podsystem i portal Gospodarki Przestrzennej to węzeł przeznaczony do wspomaga-
nia szeroko pojętej polityki przestrzennej województwa. Naturalnym obszarem zasto-
sowań systemów informacji przestrzennej jest bowiem planowanie przestrzenne. 
Zasadniczymi opracowaniami przestrzennymi zgromadzonymi w tym komponencie 
ORSIP będą Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
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(SUiKZP) oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) pozyskane 
od włączonych w projekt gmin. Opracowania te zostaną dostosowane do zakładanej 
funkcjonalności systemu poprzez integrację części opisowej (treści uchwały) z załącz-
nikiem graficznym (rysunkiem MPZP). 

Podsystem GP powinien również prowadzić rejestry decyzji administracyjnych 
dotyczących zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w zakresie warunków 
zabudowy i pozwoleń na budowę.

POdSyStem I PORtal dPgŚ 

Podsystem i portal Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska przeznaczony jest do 
gromadzenia i agregowania wszelkich informacji o środowisku naturalnym obszaru 
województwa śląskiego, ze szczególnym naciskiem położonym na obszary i obiekty 
cenne przyrodniczo. Poza opracowaniami czysto merytorycznymi, takimi jak: walory-
zacje przyrodnicze, mapy obszarów NATURA 2000, baza danych pomników przyrody 
i inne, będą tu prezentowane referencyjne i fakultatywne dane pozwalające na moni-
torowanie ewentualnych zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego lub identyfikację 
istniejących konfliktów w tym zakresie. 

POdSyStem I PORtal metadanych

Portal metadanych będzie miejscem publikowania metainformacji, (czyli „danych 
o danych”) pozwalających na pozyskanie wiedzy o zasobach informacyjnych zgro-
madzonych w ORSIP. Będzie to portal dedykowany zarówno JST niższego szczebla 
(powiat, gmina), jak również wszystkim użytkownikom publicznym, pragnącym 
poznać zakres i charakter udostępnianych w systemie danych. Oprócz szeregu infor-
macji o charakterze ogólnym, portal metadanych wyposażony zostanie w katalog 
metadanych, stanowiący podstawowe narzędzie dostępu do metadanych. Warstwę 
aplikacyjną (podsystem dziedzinowy) dla portalu metadanych, realizującą dostęp do 
katalogu metadanych, stanowić będzie serwer katalogowy zgodny z wymaganiami 
Dyrektywy UE INSPIRE i oferujący dwie podstawowe usługi katalogowe: wyszukiwania 
(Discovery) i przeglądania (View).

PORtal edukacyjny (e-leaRnIng)

Będzie miejscem umożliwiającym użytkownikom zewnętrznym systemu swobodny 
dostęp do banku wiedzy o systemie oraz stały trening praktycznych umiejętności 
posługiwania się nim. Portal będzie miał charakter rozbudowanego, interaktywnego 
systemu pomocy, wzbogaconego o mechanizmy autotestów, jako narzędzi stałego 
podnoszenia sprawności w posługiwaniu się systemem. Ze swej natury będzie on 
także dawał możliwość podnoszenia umiejętności posługiwania się technologiami 
internetowymi, a zatem wpływał znacząco na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
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zaSób InfORmacyjny ORSIP

W bazie danych węzła ORSIP gromadzone będą zarówno dane przestrzenne jak 
i  opisowe, ze względu na ich charakter podzielone na trzy kategorie: referencyjne, 
fakultatywne oraz metadane. 

Dane referencyjne (obligatoryjne)
Są nimi przede wszystkim dane pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, m.in. rejestr granic administracyjnych oraz baza danych miejsco-
wości, numeryczna mapa ewidencyjna i zasadnicza, warstwy osi ulic i punktów adre-
sowych, mapa topograficzna, ortofotomapy, baza ewidencji ludności, itp. 

Dane fakultatywne
Dane fakultatywne zgromadzone w systemie ORSIP tworzyć będą wszystkie inne 

dane przestrzenne i opisowe, poza danymi podstawowymi, a pochodzące przede 
wszystkim z różnych wydziałów urzędu oraz pozyskane od wybranych jednostek 
organizacyjnych Urzędu, JST niższego szczebla i współpracujących podmiotów m.in. 
dane statystyki publicznej (w szczególności Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału 
Terytorialnego Kraju -egoTERYT), dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (dane Zintegrowany Systemu Zarządzania i Kontroli (ang. IACS) czy dane Systemu 
Identyfikacji Działek Rolnych (ang. LPIS), a także dane będące w gestii sektora gospo-
darczego. Zakres tych danych będzie różny w poszczególnych podsystamach ORSIP 
i dostosowany do zakładanej grupy ich użytkowników.

Metadane geoinformacyjne
Metadane geoinformacyjne będą tworzone w oparciu o wymagane normy oraz 

standardy międzynarodowe, których uwzględnienie nakazują dokumenty wspólno-
towe. Metadane będą tworzone zgodnie z normami ISO serii 19100 (głównie 19115, 
19119, 19136 oraz 19139), tworzonymi przez Komitet Techniczny TC 211. Ponadto 
uwzględnione będą standardy opracowane przez OGC (Open Geospatial Consor-
tium), które są wymienione w Zasadach Wdrożenia INSPIRE (INSPIRE Implementing 
Rules).

 
W zakresie zasobów informacji przestrzennych obsługiwanych przez system 

znajdą się dane odnoszące się do istotnych, nie tylko z lokalnego czy regionalnego, 
ale także krajowego i europejskiego punktu widzenia zagadnień: 

• prognozowania i modelowania zmian w środowisku przyrodniczym i prze-
strzeni społeczno-gospodarczej w następstwie zmieniających się scenariuszy 
polityki europejskiej i krajowej w dziedzinie rolnictwa, ochrony środowiska, 
wsparcia regionalnego, planowania przestrzennego, warunkujących dynamikę 
rozwoju gospodarczego, zmiany w zagospodarowaniu i wykorzystaniu prze-
strzeni – wynikające z presji urbanizacyjnej rozwoju infrastruktury i inwestycji; 

• przewidywania skutków i wpływu procesów gospodarczych na warunki sie-
dliskowe (zagrożenia bioróżnorodności) i potencjał produkcyjny rolnictwa, 
gospodarkę wodną i zagrożenia suszą, odłogowanie gruntów i zjawiska degra-
dacji gleb (erozja wodna i wietrzna, utrata glebowej materii organicznej), 
skutki społeczne tych zjawisk i potrzeby adaptacji;
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Dane w gestii administracji publicznej
Kategoria ta obejmuje dane gromadzone w bazach danych komórek organiza-

cyjnych urzędów i jednostek organizacyjnych administracji samorządowej szczebla 
lokalnego (gmin, powiatów) i regionalnego (województwa), które są ich głównymi 
dysponentami. Do tej kategorii danych zaliczone zostaną także bazy danych Urzędu 
Wojewódzkiego oraz jednostek administracji niezespolonej jako administracji rządo-
wej.

Dane w gestii służb i straży
Do tej kategorii należą dane będące w gestii służb takich jak Straż Pożarna, Policja, 

pogotowia ratunkowe i innych biorących udział w szeroko rozumianym zarządzaniu 
kryzysowym. Tylko część tych informacji będzie replikowana w hurtowni regionalnej 
i udostępniana innym podmiotom i publikowana w Internecie. Dane, mające często 
charakter poufny, pozostaną w gestii właściwych służb.

Dane dotyczące środowiska naturalnego
Do tej kategorii należą przede wszystkim dane dotyczące ochrony powierzchni 

ziemi w kontekście obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska (POŚ), jak 
również informacji niezbędnych do wdrażania istniejących i planowanych Dyrektyw 
unijnych: Dyrektywa Siedliskowa (Natura 2000) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych 
oraz dzikiej fauny i flory, Ramowa Dyrektywa Wodna – ustanawiająca ramy wspól-
notowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywa Azotanowa w sprawie 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze 
źródeł rolniczych, Dyrektywa Glebowa dotycząca wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin oraz Dyrektywa IPPC ustanawiająca system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Klamrą spinającą monitoring środowiska natu-
ralnego na poziomie europejskim jest wcześniej wspomniany program GMES. 

POdSumOwanIe

Przedmiotem prezentowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa regional-
nej (wojewódzkiej), otwartej cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzi-
nowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz 
świadczenia związanych z nimi usług online poprzez specjalistyczne rozwiązanie 
o nazwie „Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej”. Jest to jedno z klu-
czowych przedsięwzięć „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego do roku 2015”, które stanowić będzie docelowo również węzeł 
Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), jako komponent europejskiej 
(EIIP) i krajowej (KIIP) Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego. W wyniku reali-
zacji przedsięwzięcia zostanie rozszerzony katalog usług udostępnianych drogą elek-
troniczną, dla których dane o lokalizacji obiektów czy zdarzeń zachodzących w prze-
strzeni geograficznej lub z tą przestrzenią powiązanych stanowi istotny element 
budowy społeczeństwa informacyjnego. 

Przedsięwzięcie ORSIP zgłoszone zostało przez województwo śląskie jako projekt 
inwestycyjny, celem uzyskania współfinansowania kosztów jego realizacji środkami 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet II – Społeczeń-
stwo Informacyjne, Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych. Bene-
ficjentem bezpośrednim jest województwo śląskie, a instytucją realizującą projekt 
będzie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które działa w imieniu woje-
wództwa śląskiego.

Miejscem realizacji opisywanego projektu jest siedziba Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w Katowicach, a rejonem, na którym inwestycja będzie miała 
bezpośrednie oddziaływanie jest obszar województwa śląskiego w jego granicach 
administracyjnych. Działania, jakie podejmuje województwo śląskie odnoszą się do 
idei przekształcenia regionu w województwo nowych technologii, zapewniając bar-
dziej intensywny wzrost gospodarczy, poprawę jakości funkcjonowania instytucji 
publicznych oraz warunków życia i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. 

Projekt swoim oddziaływaniem wykraczał będzie również poza obszar wojewódz-
twa śląskiego, stając się docelowo węzłem Krajowej Infrastruktury Informacji Prze-
strzennej (KIIP). W ramach projektu zostaną opracowane modelowe rozwiązania 
służące harmonizacji działań systemu ORSIP z głównymi europejskimi inicjatywami: 
Inicjatywą INSPIRE Komisji Europejskiej obejmującą budowę Europejskiej Infrastruk-
tury Informacji Przestrzennej, Inicjatywą GMES Europejskiej Komisji i Europejskiej 
Agencji Kosmicznej dotyczącą Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa 
oraz Inicjatywy GEOSS Międzynarodowej Grupy ds. Obserwacji Ziemi.

Poprzez realizację projektu zostanie spełniony jeden z celów Strategii Lizboń-
skiej i programów UE, jakim jest budowa gospodarki opartej na wiedzy i stworzenie 
warunków dla rozwoju „społeczeństwa informacyjnego” w regionach. Cele projektu 
ORSIP są zgodne z celem głównym RPO WSL na lata 2007–2013, którym jest: stymu-
lowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodar-
czej i przestrzennej regionu, a także z celem Działania 2.2, Priorytetu II – wzrost liczby 
usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

Wszelkie działania w ramach projektu mają za zadanie podniesienie potencjału 
technologicznego (informatycznego) w zakresie wykonywania zadań własnych jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych województwa ślą-
skiego, przy równoczesnym zapewnieniu swobodnego dostępu do informacji i świad-
czenia usług publicznych drogą elektroniczną, minimalizując tym samym zjawisko 
wykluczenia cyfrowego.


