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1 Wstęp
Dokument stanowi wyciąg ze Studium wykonalności, będącego załącznikiem 4 Wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" POPC – typ I projektu: cyfrowe
udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych.

1.1 Słownik stosowanych pojęć i skrótów
Tabela 1 Słownik pojęć i skrótów.

Pojęcia i skróty

Opis

AM

Administracja Morska

API

Interfejs

programistyczny

aplikacji

(ang.

Application

Programming

Interface), zaprojektowany i wdrożony przez podmiot udostępniający
informacje

sektora publicznego. Interfejs

łączy w

sobie metody

programowania, specyfikacje techniczne i dokumentację, aby umożliwić
zarejestrowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do informacji sektora
publicznego, w celu ich ponownego wykorzystania. Interfejs API definiuje
się, podając zestaw procedur dostępnych programom użytkowników, a
także ich parametry wywołania oraz różnego rodzaju typy danych. W ten
sposób określa on funkcje dostępne użytkownikowi oraz pozwala np. na
tworzenie

własnych

aktualizowanych,

w

aplikacji
oparciu

budowanych
o udostępnione

i

automatycznie

informacje

sektora

publicznego.
Beneficjent

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

CS-W

Catalogue Services for Web - międzynarodowy standard udostępniania
metadanych w formie usługi sieciowej umożliwiającej przeszukiwanie
katalogu

metadanych

z

wykorzystaniem

zapytań

atrybutowych

i

przestrzennych.
CSz

Cel szczegółowy

CT

Cel techniczny

Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca
2007r.

ustanawiająca

infrastrukturę

informacji

przestrzennej

we

Pojęcia i skróty

Opis
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

EGiB

Rejestr publiczny: Ewidencja gruntów i budynków, prowadzony przez
Starostę lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu.

GIS

System Informacji Geograficznej (Geographic Information System) – system
informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz
prezentacji danych geograficznych. Jest jednym rodzajów SIP, który odnosi
się do informacji przetworzonych, odpowiadających mapom średnio
i małoskalowym.

Każdy system GIS składa się z: bazy danych

geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i
użytkowników GIS.
IIP

Infrastruktura informacji przestrzennej - opisane metadanymi zbiory danych
przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i
procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące
infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy
administracji oraz osoby trzecie (Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej).

ISP

Informacja sektora publicznego – informacja publiczna w rozumieniu
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
2016 poz. 1764),

lub informacja sektora publicznego w rozumieniu

dyrektywy 2003/98/WE dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego (w brzmieniu zmienionym
przez dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE dnia 17
listopada 2003 r.

w sprawie ponownego wykorzystywania informacji

sektora publicznego).
IT

Technologia informacyjna, infotechnologia (ang. information technology, IT)
–

całokształt

zagadnień,

metod,

środków

i

działań

związanych

z przetwarzaniem informacji.
MGMiŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

OGC

Open Geospatial Consortium – międzynarodowa organizacja typu nonprofit składająca się z różnego rodzaju podmiotów (jednostek badawczo-

Pojęcia i skróty

Opis
rozwojowych, firm, instytucji rządowych i innych) tworząca i opiniująca
otwarte standardy dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji
geograficznej, do celów przetwarzania danych i ich udostępniania

Open Source

Otwarte oprogramowanie (ang. open source). Oprogramowanie, które
może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz
zmieniane i poprawiane przez użytkowników.

Partner

Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku, Urząd Morski w Szczecinie

PODGIK

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, organ
prowadzący bazę EGiB

POPC

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PRG

Państwowy

rejestru

granic

i

powierzchni

jednostek

podziałów

terytorialnych kraju, prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju zgodnie
z rozporządzeniem ws. PRG
Projekt

Projekt System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

RDF

Resource Description Framework – język / metoda opracowany przez W3C
pozwalający na opisywanie zasobów, składnią opartą na XML. Służy
przedstawieniu (nie zaś wyświetlaniu) zasobów, w sposób zrozumiały dla
komputerów (łatwo przetwarzany przez programy komputerowe). RDF jest
odpowiedzią na problem niezliczonej ilości danych: dokumentów
tekstowych, obrazów (skanów), plików graficznych itp., nad którymi trudno
zapanować, zarządzać czy w jakikolwiek sposób sklasyfikować. Język opisuje
zawartość w krótszym i zwięzłym pliku tekstowym, przedstawiając w nim
jakby samą tematykę, czy "spis rzeczy", w sposób zrozumiały dla
programów komputerowych.

Rozporządzenie ws. PRG Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie
państwowego

rejestru

granic

i

powierzchni

jednostek

podziałów

terytorialnych kraju (Dz.U. 2012 poz. 199)
Rozporządzenie ws. KRI

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów

Pojęcia i skróty

Opis
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 113)

SIP

System Informacji Przestrzennej - system wprowadzania, przetwarzania
i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz
towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części
przestrzeni objętej działaniem systemu.

SIPAM

System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

SW

Studium Wykonalności projektu

UM

Urząd Morski

Umowa partnerska

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „System Informacji
Przestrzennej Administracji Morskiej” zawarta między Ministerstwem
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Lider Partnerstwa) a Urzędem
Morskim w Gdyni a Urzędem Morskim w Słupsku a Urzędem Morskim w
Szczecinie

UOM

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2013 poz. 934 z późniejszymi
zmianami)

Ustawa o IIP

Ustawa o Infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia z dnia 4 marca
2010 r. (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)

WMS

Web Map Service - międzynarodowy standard udostępniania danych
przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne
dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC).

WFS

Web Feature Service - międzynarodowy standard udostępniania danych
przestrzennych w Internecie w postaci wektorowej, umożliwiający
dodatkowo filtrowanie obiektów na podstawie wartości atrybutów i
własności geometrycznych. Standardy techniczne dostępne są na stronie
Open Geospatial Consortium (OGC).

Wnioskodawca

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat

Pojęcia i skróty

Opis
6/12, 00-400 Warszawa

2 Wnioski z przeprowadzonych analiz – podsumowanie
Projekt SIPAM jest kolejnym krokiem związanym z szeregiem działań podejmowanych na poziomie
ogólnokrajowym jak i lokalnym dotyczących wdrażania dyrektywy INSPIRE. Projekt posiada
umocowania prawne stanowiące podstawę realizacji projektu (m. in. Ustawa o infrastrukturze
informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10
stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju). Należy podkreślić fakt, iż do tej pory prowadzone i realizowane projekty w tym
zakresie nie objęły obszaru udostępniana danych stanowiących ISP, w szczególności danych
przestrzennych i dokumentów będących w kompetencji administracji morskiej, co znacząco zwiększa
wartość proponowanej koncepcji w kontekście możliwości otrzymania finansowania na jej realizację.
Analiza techniczna Projektu została przedstawiona w rozdziale 8 SW. Przedstawiono w niej
szczegółowy opis stanu obecnego w administracji morskiej, wizję budowanego systemu, zakres
Projektu, scharakteryzowano budowany system oraz planowaną infrastrukturę informatyczną.
Analiza objęła standardy i technologie przewidziane do zastosowania w projekcie, m.in. uniwersalne
interfejsy programistyczne API. Przedmiotem analizy była także zgodność projektu z minimalnymi
wymaganiami

dla

systemów

teleinformatycznych,

w

tym

z

wymaganiami

w

zakresie

interoperacyjności, zgodność z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
formie elektronicznej oraz zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania
danych. Uzasadniono także, że projekt wykracza ponad

minimalne standardy cyfrowego

udostępniania ISP, poprzez dostępność na poziomie wyższym niż minimum określone w wytycznych
WCAG 2.0 wskazane w Rozporządzeniu ws. KRI (zapewniając rozwiązania na poziomie AAA),
otwartości części udostępnianych zasobów ISP na poziomie wyższym niż trzy gwiazdki na skali “5 Star
Open Data” (konwersja przeważającej części zbiorów danych do modelu RDF, odpowiadającemu
poziomowi 4 gwiazdek) oraz udostępnianiu danych surowych/źródłowych. Dokonano inwentaryzacji
zasobów objętych projektem, analizy i klasyfikacji przetwarzanych danych, analizy bezpieczeństwa
przetwarzania danych oraz opisano wykorzystanie w projekcie metod projektowania zorientowanego
na użytkownika. Przeprowadzone analizy dowodzą, że projekt jest wykonalny w aspekcie
technicznym, a przedsięwzięcie może zostać zrealizowane przy użyciu dostępnej technologii.

Analiza instytucjonalna projektu została przedstawiona w rozdziale 6 SW. Opisano partnerów
Projektu, sposób wyboru partnerów oraz duże doświadczenie partnerów w realizacji różnego rodzaju
projektów.
Projekt jest wykonalny w aspekcie planowym a przedsięwzięcie można w pełni zrealizować
w zakładanym czasie i zasobach, przy określonym poziomie ryzyka.

3 Charakterystyka projektu i logika interwencji
Projekt został przygotowywany w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Poddziałania

2.3.1

„Cyfrowe

udostępnienie

informacji

sektora

publicznego

ze

źródeł

administracyjnych i zasobów nauki" POPC – typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł
administracyjnych.

3.1 Tytuł projektu
System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej.

3.2 Geneza i istota projektu
Realizacja projektu związanego z budową systemu informacji przestrzennej administracji morskiej
(SIPAM) wynika z procesu wprowadzania dyrektywy INSPIRE w obszarze przetwarzania danych
przestrzennych przez jednostki administracji publicznej na różnych szczeblach. Działania realizowane
w ramach budowy SIPAM związane są z wymogami Ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej, która nakazuje między innymi:


tworzenie i udostępnianie danych infrastruktury przestrzennej,



interoperacyjność i współdzielenie zbiorów danych przestrzennych,



opracowanie i udostępnianie usług operujących na tych danych,



współdziałanie jednostek administracji w celu opracowania wyżej wymienionych celów oraz
innych zapisanych w ustawie.

Celem

proponowanego

projektu

jest

stworzenie

rozwiązania

gwarantującego

każdemu

użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich w jednolitym
formacie zapewniającym wzajemną spójność. Dzięki temu zostanie zapewniona możliwość łączenia
zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych w taki sposób, aby
wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona. W ten
sposób zostanie poprawiona jakość danych oraz zdolność rejestrów publicznych do wzajemnej
wymiany danych.

Realizacja projektu wpisuje się także w obowiązki administracji morskiej, która jest zobowiązana do
uczestniczenia w procesie aktualizacji rejestru publicznego: Państwowego rejestru granic i
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, co wynika m.in. z rozporządzenia ws. PRG.
Harmonizacja danych usprawni działania administracji oraz podmiotów zewnętrznych poprzez szybki
dostęp do jednolitych danych przestrzennych oraz łatwe ich wyszukiwanie. Dzięki umożliwieniu
dostępu do danych zwiększy się ich wykorzystanie, poprzez np. tworzenie opracowań
kartograficznych oraz wykonywanie analiz przestrzennych z użyciem danych pochodzących od
organów administracji morskiej. Dzięki budowie systemu informacji przestrzennej administracji
morskiej możliwe będzie znaczące usprawnienie procesu aktualizacji danych w PRG oraz
uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne zgodnych ze standardami OGC.
Minimalizacja kosztów budowy i utrzymania SIPAM
Mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tworzonej infrastruktury,
optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych planuje się, że część
infrastruktury będzie składała się z jednakowych elementów wspólnych (serwery węzłów lokalnych),
zapewniających harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług. Optymalizacja wydatków
na infrastrukturę zostanie osiągnięta poprzez współdzielenie infrastruktury sprzętowej (węzeł lokalny
UM Gdynia, węzeł lokalny MGMiŻŚ i węzeł publiczny, będą korzystały z jednej infrastruktury
sprzętowej, co zostało uzasadnione w rozdziałach 8.1.4 i 8.1.5) oraz współdzielenie tych samych
rozwiązań informatycznych we wszystkich urzędach morskich.
Poprawa dostępu do informacji sektora publicznego
Idea „otwartego urzędu” wiąże się m.in. z udostępnianiem danych i zasobów posiadanych przez
administrację rządową. Kluczowym elementem działań na rzecz otwartego urzędu jest poprawa
dostępności i jakości informacji sektora publicznego.
Informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze
publiczne (m.in. administracja rządowa) oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne
podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu
Państwa w zakresie tych kompetencji. Informację publiczną stanowią więc m.in. akta sprawy
administracyjnej, zawierające wniosek oraz inną dokumentację niezbędną do wydania decyzji, jak i
akta każdej sprawy administracyjnej w ogólności, jako odnoszące się do działania podmiotów
publicznych. Zgodnie z powyższą definicją informacjami sektora publicznego są także dane
przestrzenne, których dysponentem jest administracja morska.

Ilość danych przestrzennych udostępnianych przez administrację morską jak również ich jakość
można uznać za bardzo niską. W rezultacie potencjał płynący z dostępu do informacji przestrzennych
dotyczących obszarów morskich pozostaje niewykorzystany. Aby móc go wykorzystać, konieczne jest
rozpoczęcie procesu mającego na celu zapewnienie dostępu do zintegrowanych danych
przestrzennych dotyczących obszarów morskich.

Rysunek 1 Dostęp do informacji przestrzennej tworzonej przez administrację morską

Komisja Europejska określiła zasoby informacyjne sektora publicznego jako „kopalnię złota” oraz
wskazała, że znaczna część tych danych nie jest ponownie wykorzystywana przez podmioty spoza
administracji lub służy tylko ograniczonym celom. Zaleciła również państwom członkowskim, aby
zwiększyły wartość ponownego ich wykorzystania („re-use”) poprzez m.in. udostępnianie surowych
danych w odczytywalnych maszynowo formatach oraz uruchamianie portali typu data.gov1.
Stworzenie SIPAM będzie jednym z elementów, który pomoże osiągnąć ten cel.
Wymierna korzyść realizacji projektu SIPAM to przyspieszenie działań, do których podjęcia niezbędne
jest posiadanie informacji przestrzennej dotyczącej obszarów morskich. Otwarty dostęp do
aktualnych i spójnych danych przestrzennych pozytywnie wpłynie na postrzeganie i wizerunek
administracji morskiej. Tworząc SIPAM tworzy się równocześnie nowoczesne i przyjazne obywatelom
państwo.
Dane przestrzenne udostępniane cyfrowo w ramach projektu stanowią jeden z kluczowych obszarów
ISP, których udostępnienie do ponownego wykorzystania powinno być według Komisji Europejskiej
priorytetem w całej Europie. Obszary te zostały wymienione w wytycznych Commission Notice
Guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for reuse of documents
(2014/C 240/01), są nimi: dane geoprzestrzenne, np. mapy katastralne, topograficzne, morskie,

1
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administracyjne na poziomie, spisy kodów pocztowych, itd. SIPAM udostępniał będzie w znaczącej
większości dane przestrzenne obejmujące mapy morskie (w tym dane administracyjne), co jest
zgodne z wytycznymi UE.

Udział podmiotów zewnętrznych
Oprócz informacji przestrzennej tworzonej przez administrację morską istnieje znacząca grupa
podmiotów zewnętrznych pozyskująca dane przestrzenne dotyczące obszarów morskich do własnych
celów. Pomimo faktu, że niejednokrotnie dane te pozyskiwane są przy wykorzystaniu Funduszy
Europejskich, znaczna część tych danych nie jest ponownie wykorzystywana lub służy tylko
ograniczonym celom. Aby zwiększyć możliwość ponownego ich wykorzystania („re-use”) w ramach
budowy SIPAM planuje się stworzenie rozwiązań umożliwiających włączenie do tej infrastruktury
również danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich, gromadzonych przez inne podmioty
zewnętrzne, a także danych z innych rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację
publiczną. Włączenie tych danych będzie mogło nastąpić poprzez:
1. umożliwienie umieszczenia przekazanych przez podmioty zewnętrzne zbiorów danych
przestrzennych (np. ewidencja gruntów i budynków) w środowisku magazynowania SIPAM
(część wewnętrzna systemu);
2. rozszerzenie infrastruktury o podmioty będące właścicielami danych i podłączanie zbiorów
właścicieli jako węzłów infrastruktury (dane zostaną wtedy u ich twórców, co usprawnia
procesy związane z aktualizacją danych);
3. umożliwienie dodania informacji na temat zbiorów danych przestrzennych gromadzonych
przez podmioty zewnętrzne, co ułatwi ich odszukanie oraz zwiększy prawdopodobieństwo
ponownego ich wykorzystania.

3.2.1 Zidentyfikowane problemy
W niniejszym rozdziale przedstawiono problemy dotyczące grupy beneficjentów bezpośrednich
projektu, które określono na podstawie stanu obecnego w jednostkach administracji morskiej.
Informacje, które były podstawą analizy otrzymano na podstawie przeprowadzonych rozmów
z przedstawicielami jednostek administracji morskiej oraz ankiet stanowiących załączniki do
niniejszego SW.
Zasadniczym problemem, który występuje z powodu braku funkcjonowania SIPAM jest brak dostępu
do aktualnych i spójnych danych przestrzennych administracji morskiej, a co za tym brak możliwości
wykorzystania potencjału tych danych przez przedsiębiorców, obywateli i administrację publiczną.

Problem ten przekłada się na następujące problemy szczegółowe:
A. Brak spójności w zakresie sposobów przechowywania, przetwarzania i współdzielenia
zasobów danych przestrzennych na poziomie technologicznym oraz w obszarze zarządzania
danymi
Dane przestrzenne w poszczególnych urzędach administracji morskiej są przechowywane
w dedykowanych strukturach (bazach lub plikach) danych, które w ogólności nie są przystosowane na
współpracę z poszczególnymi jednostkami administracji morskiej oraz pozostałą administracją
publiczną. Przykładowo, na chwilę obecną w Urzędzie Morskim w Szczecinie dla celów przetwarzania
danych przestrzennych wykorzystuje się dedykowane oprogramowanie (Autodesk MapGuide)
dostarczone i obsługiwane przez firmę zewnętrzną dla tej jednostki.
Należy zauważyć, iż w ramach pracy poszczególnych jednostek nie zunifikowano zakresu
oprogramowania typu GIS, które jest wykorzystywane w pracach bieżących. Dominującym
oprogramowaniem w tym zakresie jest oprogramowanie komercyjne ArcGIS, w wąskim zakresie
Autodesk MapGuide i EwMapa oraz oprogramowanie typu open-source: QuantumGIS (QGIS).
W jednostkach administracji morskiej nie zdefiniowano także szczegółowych wytycznych dotyczących
zasad składowania danych przestrzennych (w szczególności tych objętych UOM) oraz ich
współdzielenia pomiędzy jednostkami.
Sam brak spójności w zakresie technologicznym nie jest barierą nie do przejścia z uwagi na coraz
częstsze stosowanie standardów (jak choćby OGC) w szerokim spektrum oprogramowania typu GIS
oraz ogólną możliwość wymiany danych przestrzennych pomiędzy tego typu oprogramowaniem.
Problemy natomiast rodzi niespójność w zakresie struktur danych, sposobu opisu, formy i miejsca
składowania – znacząco wydłuża to procesy administracyjne prowadzone w poszczególnych
jednostkach administracji morskiej.
Różne podejście do zarządzania informacją przestrzenną pomiędzy jednostkami administracji
morskiej skutkuje stanem, który charakteryzuje się niejednolitą strukturą przechowywania danych,
mnogością formatów, niezunifikowanym sposobem dostępu do danych i brakiem możliwości ich
udostępniania on-line. Skutkiem zaistniałej sytuacji jest utrudniony dostęp i do aktualnych spójnych
danych

przestrzennych,

jakie

są

wykorzystywane

w

prowadzonych

postępowaniach

administracyjnych, co przekłada się na wydłużony czas wydawania decyzji w tych postępowaniach.
Dotyczy to w szczególności przypadków postępowań, przy rozpatrywaniu których wymagany jest
dostęp do danych z obszaru działania sąsiedniego urzędu morskiego.

B. Zróżnicowanie stanu infrastruktury teleinformatycznej jednostek administracji morskiej
W wyniku prowadzonej do tej pory niezintegrowanej polityki w przedmiotowym zakresie,
poszczególne jednostki administracji morskiej samodzielnie prowadziły działania modyfikacji,
unowocześniania i zarządzania strukturą teleinformatyczną nie uwzględniając strategii harmonizacji
infrastruktury w stosunku do pozostałych podmiotów. Skutkiem tych działań jest brak spójnego
technologicznie rozwiązania na poziomie teleinformatycznym umożliwiającego zbudowanie jednolitej
infrastruktury mającej na celu rozwiązanie problemów zdefiniowanych w pkt. A. Należy w tej kwestii
zauważyć, iż urzędy morskie posiadają w zasadzie niezbędną infrastrukturę techniczną (tj. między
innymi pomieszczenia serwerowe, infrastrukturę sieciową) natomiast zasób tej infrastruktury
w poszczególnych jednostkach jest różny. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
nie posiada wydzielonej infrastruktury technicznej, która mogłaby służyć budowie systemu
teleinformatycznego SIPAM. Obecnie pomieszczenia siedziby MGMiŻŚ użytkowane są na podstawie
umowy najmu i nie będą wykorzystywane do osiągnięcia celów projektu (w okresie trwałości
projektu). Z uwagi na ten fakt, na potrzeby funkcjonowania węzła lokalnego MGMiŻŚ systemu
planuje się wykorzystanie infrastruktury technicznej zlokalizowanej u Partnera nr 2: UM Gdynia, co
zostało sformalizowane w podpisanej umowie partnerskiej.
C. Stan cyfryzacji zasobu danych przestrzennych
Oprócz niejednorodności zasobu danych przestrzennych w zakresie technologicznym, należy także
zwrócić uwagę na fakt, iż w chwili obecnej duża część zbiorów z zakresu danych objętych tematami
IIP oraz wskazanych przez potencjalnych odbiorców systemu, znajduje się w formie analogowej
i powinna zostać poddana procesowi umieszczenia ich w opracowanej strukturze SIP. Na zbiory te
składają się głównie decyzje administracyjne wydawane przez dyrektorów urzędów morskich, do
których przypisana jest lokalizacja geograficzna (np. miejsce czy obszar, którego dana decyzji
dotyczy). W chwili obecnej istotnym problemem w realizacji obowiązków jednostek administracji
morskiej jest określenie czy dla rozpatrywana inwestycja/przedsięwzięcie, w sprawie którego toczy
się postępowanie nie koliduje z wydanymi już zezwoleniami albo danymi przestrzennymi (np.
przebiegiem kabli podwodnych). Powoduje to poważne utrudnienia w trakcie wydawania decyzji
administracyjnych i wydłuża czas ich realizacji i może w przyszłości skutkować kolizjami.
Obecny stan zbiorów wymagający przetworzenia (digitalizacji, opracowania atrybutów opisowych,
harmonizacja) i przeniesienia (nadanie lokalizacji przestrzennej, import do bazy danych, publikacja)
do SIPAM (z dokładnością do 10) został określony na podstawie ankiet i przedstawia się następująco:


Urząd Morski w Gdyni: ok. 1380 dokumentów,



Urząd Morski w Słupsku: ok. 1230 dokumentów,



Urząd Morski w Szczecinie: ok. 1150 dokumentów,



Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: ok. 170 dokumentów.

W wyniku przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż obecnym problemem jest brak spójności
w zakresie wykorzystywanego oprogramowania, brak spójnej polityki dotyczącej przechowywania
oraz współdzielenia zbiorów z wykorzystaniem jednolitych i otwartych standardów oraz technologii,
co w konsekwencji powoduje utrudnienia w zakresie współdzielenia i harmonizacji zbiorów.
Głównym problemem w zakresie spójnego administrowania zasobami danych przestrzennych
w jednostkach administracji morskiej jest brak skoordynowanych działań mających na celu
prowadzenie wspólnej polityki w zakresie tworzenia, utrzymywania i zarządzania jednolitego dla AM
systemu, a także wprowadzenia i przestrzegania procedur np. dot. zachowania spójności danych na
stykach obszarów działania poszczególnych urzędów morskich. Obecny stan uniemożliwia
udostępnienie zharmonizowanych i spójnych danych przestrzennych AM, ogranicza możliwość
skrócenia czasu trwania procedur administracyjnych oraz w ogólności stanowi problem w realizacji
statutowych zadań jednostek administracji morskiej.

3.3 Lokalizacja projektu
Projekt będzie realizowany w jednostkach administracji morskiej określonych w UOM, a mianowicie
przez:


Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Adres siedziby głównej: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa



Urząd Morski w Gdyni (UM Gdynia)
Adres siedziby głównej: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia



Urząd Morski w Słupsku (UM Słupsk)
Adres siedziby głównej: Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk



Urząd Morski w Szczecinie (UM Szczecin)
Adres siedziby głównej: pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Działania dotyczące budowy SIPAM będą realizowane w miejscach funkcjonowania jednostek
administracji morskiej. W wybranych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji niektórych
działań w placówkach zamiejscowych wybranych urzędów w zależności od potrzeb. Potrzeby te
powinny być określone w trakcie opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) na system teleinformacyjny objęty niniejszą infrastrukturą.

Realizacja budowy SIPAM nie obejmuje obszarów chronionych. Na podstawie przeprowadzonej
analizy stanu infrastruktury technicznej obiektów objętych projektem należy stwierdzić, iż:


obecny plan zagospodarowania przestrzennego nie jest sprzeczny i nie stanowi bariery do
realizacji projektu,



stan infrastruktury technicznej obiektów (budynku, działki), z wyłączaniem zasobów
teleinformacyjnych nie stanowi przeszkody do realizacji projektu,



nie stwierdzono ograniczeń lokalizacyjnych, które stanowiłyby barierę dla realizacji projektu.

3.4 Opis stanu obecnego
Stan cyfryzacji zasobów i usług umożliwiających dostęp do danych administracji morskiej
W chwili obecnej tylko część zbiorów z zakresu danych administracji morskiej objętych projektem
znajduje się w formie cyfrowej. Dotyczy to w szczególności granic administracyjnych będących pod
nadzorem organów administracji morskiej. Część dokumentów źródłowych prezentujących lokalizację
tych granic stanowią akty prawne (rozporządzenia, zarządzenia) publikowane w dziennikach
urzędowych województw (np. granice przystani morskich, granice pasa technicznego i pasa
ochronnego) oraz dziennikach ustaw (np. granice portów i ich red, granice przystani morskich,
granice pasa technicznego i pasa ochronnego). Są to szczególnie istotnie informacje z punktu
widzenia postępowań administracyjnych prowadzonych zarówno przez organy administracji morskiej
jak i inne organy – np. ustalenie faktu, że dana nieruchomość znajduje się w granicach pasa
technicznego powoduje zmianę organu właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: ze
starosty na wojewodę. Są to jednocześnie dane, które stanowią zasób źródłowy państwowego
rejestru granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.
Oprócz danych w postaci cyfrowej istnieje duża część danych przestrzennych, które gromadzone są
w formie analogowej lub w postaci plików pdf i z tego powodu nie mogła zostać wykorzystana (np.
poprzez dostęp on-line) przez sąsiadujące urzędy morskie, zainteresowane organy administracji
publicznej, przedsiębiorców czy obywateli. Na zbiory te składają się m.in. dane dot. lokalizacji
przedsięwzięć lub inwestycji określonych w decyzjach wydawanych przez dyrektorów urzędów
morskich oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W chwili obecnej istotnym
problemem w realizacji zadań organów administracji morskiej jest określenie czy dla rozpatrywanej
sprawy obszar dotyczący projektowanego przedsięwzięcia nie koliduje z lokalizacją innych
przedsięwzięć lub obiektów (np. przebiegiem kabli podwodnych). Wynika to z faktu, że poszczególne
sprawy są prowadzone przez różne komórki urzędu, a czasem poszczególne sprawy są prowadzone
przez różne organy (np. w zależności od rodzaju obszaru morskiego, pozwolenia na układanie kabli
w obszarach morskich wydaje minister właściwy ds. gospodarki morskiej albo dyrektor urzędu).
Powoduje to poważne utrudnienia w trakcie wydawania decyzji administracyjnych i wydłuża czas ich
realizacji.
W wyniku prac projektowych stwierdzono, że w żadnym z organów administracji morskiej nie istnieją
aktualnie rozwiązania mogące służyć udostępnieniu on-line zharmonizowanych i spójnych danych
administracji morskiej.

Dostępność zbiorów danych oraz narzędzi będących w dyspozycji administracji morskiej
Dane przestrzenne w poszczególnych urzędach administracji morskiej są przechowywane
w dedykowanych strukturach (bazach, plikach lub dokumentach papierowych) danych, które
w ogólności nie są przystosowane do współpracy z pozostałymi jednostkami administracji morskiej.
Stan warstwy oprogramowania w tym zakresie jest różny w każdym urzędzie. W wyniku prac
projektowych stwierdzono, że każdy z organów administracji morskiej jest w posiadaniu
pojedynczych licencji oprogramowania typu GIS lub CAD, jednak standardy stosowania formatów
danych, struktur danych, układów odniesień przestrzennych są tam zupełnie różne. Dominującym
oprogramowaniem jest komercyjne oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI (jego szczegółową
charakterystykę przedstawiono w rozdziale 8.1.1), użytkowane przez poszczególnych Partnerów
projektu w różnych wersjach licencji oprogramowania oraz oprogramowanie typu open-source QGIS.
Wykorzystywane jest również oprogramowanie typu CAD, tj. Microstation, Autodesk MapGuide
i ZwCAD, a także oprogramowanie geodezyjne np. Ewmapa. Narzędzia te wykorzystywane są przede
wszystkim przez komórki związane z geodezją oraz przez komórki zajmujące się wydawaniem decyzji
administracyjnych oraz ochroną wybrzeża.
Różnorodność posiadanego oprogramowania wykluczała dotychczas możliwość wykorzystania go do
budowy jednolitego wspólnego systemu dla administracji morskiej. Oznacza to, że dotychczas
administracja morska nie udostępniała on-line żadnych spójnych danych przestrzennych zgodnych
z obowiązującymi standardami dla obywateli, przedsiębiorców i organów administracji publicznej.
Skutkiem tego jest brak możliwości udostępniania on-line aktualnych danych administracji morskiej
jako danych referencyjnych wykorzystywanych do aktualizacji przez inne podmioty: Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, w zgodnie z ich potrzebami
przedstawionymi w rozdziale 4.2.
Jakość oraz interoperacyjność istniejących danych przestrzennych w administracji morskiej
Pomimo, że niektóre dane gromadzone są w postaci cyfrowej, z uwagi na brak jednolitych
standardów i procedur gromadzenia danych przez całą administrację morską, zbiory danych są
gromadzone w poszczególnych urzędach morskich w różnych formatach. Utrudnia to tym samym
możliwość ich szybkiego udostępnienia, efektywnego wykorzystywania. W tym przypadku nie można
mówić o interoperacyjności tych danych, czyli zdolności do wzajemnej ich wymiany. Na różnorodność
formatów wpływ ma niejednolite oprogramowanie GIS, wykorzystywane do gromadzenia danych.
Sam brak spójności w zakresie technologicznym nie jest barierą nie do przejścia z uwagi na coraz
częstsze stosowanie rozwiązań umożliwiających korzystanie z danych w różnych formatach

w szerokim spektrum oprogramowania typu GIS oraz ogólną możliwość wymiany danych
przestrzennych pomiędzy tego typu oprogramowaniem. Problemy natomiast rodzi niespójność
w zakresie struktur danych, sposobu opisu, formy i miejsca składowania. Znacząco wydłuża to
procesy administracyjne prowadzone w poszczególnych jednostkach administracji morskiej. Utrudnia
to również korzystanie z tych danych przez interesariuszy zewnętrznych.
Różne podejście do zarządzania zbiorami informacji przestrzennej pomiędzy jednostkami
administracji morskiej

skutkuje stanem, który charakteryzuje się

niejednolitą strukturą

przechowywania danych, mnogością formatów oraz niezunifikowanym sposobem dostępu do danych
zawartych w infrastrukturze. Skutkiem zaistniałej sytuacji są utrudnienia oraz wydłużenie procedur
administracyjnych, które do realizacji wymagają dostępu do danych ze wszystkich urzędów (np.
ujednolicenie przebiegu linii brzegowej), a także brak możliwości udostępnienie jednolitych
i kompletnych danych przez całą administrację morską (bez podziału na zbiory danych gromadzone
według obszaru działania poszczególnych urzędów morskich).
Dostępna infrastruktura techniczna oraz sprzęt teleinformatycznego
Urzędy Morskie posiadają infrastrukturę techniczną (tj. między innymi pomieszczenia serwerowe,
infrastrukturę sieciową) natomiast zasób tej infrastruktury w poszczególnych jednostkach jest różny.
W wyniku prowadzonej do tej pory niezintegrowanej polityki w przedmiotowym zakresie,
poszczególne jednostki administracji morskiej samodzielnie prowadziły działania modyfikacji,
unowocześniania i zarządzania strukturą teleinformatyczną nie uwzględniając strategii harmonizacji
infrastruktury w stosunku do pozostałych podmiotów. Skutkiem tych działań jest brak spójnego
technologicznie rozwiązania na poziomie teleinformatycznym umożliwiającego zbudowanie
jednolitego systemu informacji przestrzennej.
Ponadto Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie posiada infrastruktury
technicznej, która mogłaby służyć budowie systemu teleinformatycznego, który jest planowany do
wdrożenia w ramach projektu. Obecnie pomieszczenia siedziby MGMiŻŚ użytkowane są na podstawie
umowy najmu i nie będą wykorzystywane do osiągnięcia celów projektu. Z uwagi na ten fakt, na
potrzeby projektu, część wewnętrzna SIPAM dedykowana do pracy dla MGMiŻŚ zostanie
umieszczona w lokalizacji Partnera nr 2: UM Gdynia.
W wyniku prac projektowych stwierdzono, że w żadnym z organów administracji morskiej nie istnieje
infrastruktura teleinformatyczna umożliwiającą wydajane przetwarzanie danych przestrzennych
gromadzonych przez administrację morską. Brakuje również infrastruktury sprzętowej umożliwiającej
przechowywanie wielkopojemnościowych baz danych.

3.5 Cele projektu
Głównym celem projektu jest cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację
morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację
i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie
informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców.
Cel główny został doprecyzowany poniższą listą celów szczegółowych (CSz):


[CSz-1] Zwiększenie dostępności zbiorów danych będących w dyspozycji administracji
morskiej



[CSz-2] Poprawa jakości, harmonizacja i zapewnienie interoperacyjności danych administracji
morskiej



[CSz-3] Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych administracji morskiej

Szczegółowe cele projektu wynikają z potrzeb interesariuszy, w szczególności: jednostek administracji
publicznej współpracujących z administracją morską, przedsiębiorców i obywateli oraz realizacji
zadań ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wynikających z dyrektywy INSPIRE, która
została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez Ustawę o IIP. W wyniku interwencji, dzięki
zwiększonej dostępności do danych (w szczególności danych przestrzennych), zostanie usprawnione
funkcjonowanie administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz poprawiona jakość życia obywateli.
Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe poprzez cyfryzację zasobów administracji morskiej,
doprowadzenie do ich spójności, opracowanie i wdrożenie jednolitej infrastruktury informatycznotechnicznej, z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane dane
wykorzystywane i aktualizowane przez administrację morską oraz utworzenie interfejsów
udostępniających dane.
Cele projektu są spójne z celami zdefiniowanymi w POPC 2014-2020. Zwiększenie dostępności
danych

publicznych

administracji

morskiej

poprzez

udostępnienie

danych

zewnętrznym

użytkownikom powinno stymulować istotny z punktu widzenia programu PC czynnik jakim jest
wzrost kompetencji administracji publicznej, przedsiębiorców oraz społeczeństwa. POPC dla
poddziałania 2.3.1 wskazuje jeden cel szczegółowy: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji
sektora publicznego”, który jest tożsamy ze zdefiniowanymi celami niniejszego projektu.
Niniejszy projekt również tworzy warunki dla udostępnienia kolejnych zbiorów danych w przyszłości,
w szczególności danych przestrzennych, poprzez budowę systemu informacji przestrzennej
administracji morskiej, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury informatyczno-technicznej.

Projekt wpisuje się w POPC, ponieważ zakłada profesjonalne przygotowanie danych administracji
morskiej do ponownego wykorzystania dzięki ich digitalizacji, harmonizacji, opracowaniu
metadanych, udostępnieniu w otwartych formatach danych, udostępnieniu za pomocą usług
pobierania oraz utworzeniu interfejsów API udostępniania danych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy problemów zawartej w rozdziale 3.2.1 cele szczegółowe
projektu przekładają się na następujące zdefiniowane cele techniczne (CT):
[CT-1]

Zapewnienie wydajnej infrastruktury technicznej na potrzeby udostępniania danych AM

Dla zapewnienia ciągłości działania SIPAM i udostępnianych ISP, niezbędna jest wydajna
infrastruktura teleinformatyczna, co będzie zrealizowane przez jej unowocześnienie tj. zakup,
instalacje i konfiguracje sprzętu teleinformatycznego, zakup serwerów dla poszczególnych węzłów
systemu, ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM oraz zakup jednostek
komputerowych dla pracowników jednostek administracji morskiej, który będą odpowiedzialni za
utrzymanie SIP i aktualizację bieżącą zbiorów danych. Stworzona infrastruktura techniczna i
teleinformatyczna musi umożliwiać uruchomienie wydajnego środowiska wirtualizacyjnego, w
którym funkcjonował będzie system informatyczny umożliwiający przetwarzanie, gromadzenie i
udostępnianie danych administracji morskiej. Wdrożona infrastruktura sprzętowa powinna
umożliwiać przechowywanie wielkopojemnościowych baz danych.
[CT-2] Utworzenie jednolitego środowiska analitycznego i narzędziowego umożliwiającego
gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów danych administracji morskiej
Dla spełnienia oczekiwań grup docelowych projektu niezbędne będzie zapewnienie jednolitego
i wydajnego środowiska analitycznego i narzędziowego, które umożliwi gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie danych SIPAM zapewniając wymagane minimalne standardy w zakresie wydajności,
dostępności, otwartości. Dostarczony system SIPAM obejmować będzie jednolite dla wszystkich
organów administracji morskiej objętych projektem: oprogramowanie licencyjne GIS dla terminali
klienckich systemu węzłów lokalnych oraz oprogramowanie dedykowane, umożliwiające
prowadzenie rejestrów publicznych w formie elektronicznej. Stworzony System Informacji
Przestrzennej Administracji Morskiej umożliwi zaimportowanie utworzonych danych przestrzennych,
zdigitalizowanych dokumentów oraz danych surowych/źródłowych administracji morskiej, ich
przetwarzanie, aktualizację i udostępnienie. Wdrożone środowisko analityczne i narzędziowe będzie
zapewniać

dostępność

interfejsów

graficznych

dla

wszystkich

użytkowników

w stopniu

wykraczających poza minimum określone w wytycznych WCAG 2.0, posiadać mechanizmy
zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych zbiorów danych oraz wysokiego poziomu dostępności
danych.

[CT-3] Opracowanie jednolitych modeli zbiorów danych administracji morskiej
W celu zapewnienia jakości, przeprowadzenia harmonizacji przetwarzanych przez SIPAM zbiorów
danych konieczne jest poddanie ich cyfryzacji i modernizacji, umożliwiając prowadzenie ich w formie
cyfrowej w oparciu o zharmonizowaną strukturę danych wraz z informacją przestrzenną. W ramach
projektu powstaną jednolite model danych dla każdego zasobu (ujednolicenie struktur jednostek
administracji morskiej), na podstawie którego powstaną cyfrowe rejestry służące do przechowywania
i aktualizacji danych, których dysponentem jest administracja morska. Opracowanie modeli danych
obejmie także zewnętrzne zbiory danych referencyjnych, jakie mają być dostępne w SIPAM, tak aby
zapewnić rejestrom interoperacyjność. Opracowane modele danych zapewnią uporządkowanie
i harmonizację danych rejestrów publicznych. Dzięki temu zostanie osiągnięta poprawa jakości
danych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej współpracy i wymiany danych. Każdy
rejestr publiczny zawierać będzie zdefiniowany i logicznie spójny zbiór danych odpowiadający
pojedynczej warstwie tematycznej, która ma prawne uzasadnienie.
[CT-4] Utworzenie zharmonizowanych i interoperacyjnych zbiorów danych administracji morskiej
i ich metadanych
Zasadniczym elementem budowy SIPAM jest utworzenie zharmonizowanych i interoperacyjnych
zbiorów danych przestrzennych, których dysponentem jest administracja morska. Proces związany
z utworzeniem zbiorów danych obejmować będzie wykorzystanie danych źródłowych, których
dysponentem jest administracja morska (MGMiŻŚ, Urzędy Morskie), a także danych referencyjnych
(z innych rejestrów publicznych, np. Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju, Ewidencja gruntów i budynków) oraz przeprowadzenie złożonego procesu
harmonizacji danych, czyli uporządkowania danych i doprowadzeniu do ich spójności (co wynika
z istnienia osobnych, sąsiadujących terytorialnie zbiorów danych i map, których dysponentami są
urzędy morskie) w oparciu o utworzone modele danych. W celu utworzenia cyfrowych zbiorów
danych przeprowadzona zostanie digitalizacja dokumentów analogowych, nadawanie lokalizacji
przestrzennej obiektom z poszczególnych zbiorów danych i opracowanie atrybutów opisowych
obiektów. Dla każdego utworzonego zbioru danych zostaną opracowane metadane, opisujące i
ułatwiające wyszukiwanie danych. Dzięki utworzeniu cyfrowych zbiorów danych administracji
możliwe będzie ich udostępnienie administracji publicznej, przedsiębiorcom i obywatelom.
Przyniesie to korzyści na poziomie lokalnym, regionalnym, jak również krajowym. Osiągnięte korzyści
społeczne to rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie świadomości i dostępu do
informacji z zakresu szeroko rozumianej gospodarki morskiej i przybrzeżnej. Zwiększony dostęp do
zbiorów danych administracji morskiej przyniesie także wymierne korzyści funkcjonowania innych
organów administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.

[CT-5] Uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne w oparciu o utworzone zbiory
danych przestrzennych administracji morskiej
Kluczowym elementem zwiększającym wykorzystanie potencjału danych przestrzennych będzie
udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej usług danych przestrzennych
uruchomionych za pośrednictwem SIPAM. Usługi te będą umożliwiać przeglądanie, pobieranie oraz
wyszukiwanie danych przestrzennych będące w dyspozycji administracji morskiej, zgodnie ze
standardami OGC. Umożliwi to interesariuszom dostęp on-line do danych publicznych administracji
morskiej, które nie są do tej pory udostępniane on-line, wobec czego dostęp do tych danych nie
będzie wymagał tak jak dotychczas kontaktu z administracją morską. Uruchomienie usług dostępu do
danych przestrzennych, będzie istotne między innymi dla prowadzenia działalności gospodarczej
(możliwość sprawdzenia i określenia lokalizacji planowanych przez przedsiębiorców inwestycji lub
innych

przedsięwzięć),

zrównoważonego

rozwoju

(jednakowy

dostęp

dla

wszystkich

zainteresowanych), ochrony środowiska (publikacja danych z dziedziny ochrony środowiska),
administracji publicznej (dostęp do aktualnych danych administracji morskiej) czy dostępu obywateli
do

informacji publicznej. Udostępnienie

usług umożliwi większe

wykorzystanie

danych

przestrzennych przez zainteresowane podmioty, poprzez ich dostępność, otwartość oraz zgodność ze
standardami.
[CT-6] Utworzenie i udostępnienie udokumentowanych interfejsów API
W celu zwiększenia możliwości ponownego wykorzystania danych administracji morskiej, zostaną
zaprojektowane, utworzone, udokumentowane i udostępnione dedykowane interfejsy API. Będą
umożliwiały one dostęp on-line do udostępnianych danych z możliwością ich pobierania.
Szczególnym przypadkiem wykorzystania interfejsów API będzie przekazywanie danych na potrzeby
aktualizacji PRG - rejestru publicznego prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju. Kolejnym
szczególnym przypadkiem wykorzystywania interfejsów API jest udostepnienie danych o decyzjach
wydanych przez organy administracji morskiej, które nie są publicznie dostępne, np. ze względu na
ochronę danych osobowych. Zaimplementowany w SIPAM dedykowany interfejs API będzie pozwalał
zewnętrznym systemom uzyskać dostęp do informacji opisowych o decyzjach oraz pozwoli na
pobranie załącznika w formie skanu dokumentu papierowego. Dostęp do API będzie publiczny, w
zakresie danych publicznych, dzięki czemu z informacji udostępnianych przez API korzystać będą
mogli wszyscy, łącznie z obywatelami i przedsiębiorcami. W celu zabezpieczenia danych niejawnych
zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia, uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do
API.

[CT-7] Uruchomienie platformy informacyjno-edukacyjnej zapewniającej dostęp do aktualnych
informacji w zakresie danych i usług danych przestrzennych oraz możliwości ich ponownego
wykorzystania przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną
W celu zwiększenia wykorzystania ISP wymagane będzie duże zaangażowanie interesariuszy
w realizację projektu, a w szczególności przeprowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych, które
zwiększą świadomość odbiorców udostępnianych danych administracji morskiej w zakresie
możliwych scenariuszy wykorzystania danych przestrzennych i usług danych przestrzennych, a także
podniosą kompetencje odbiorców usług w zakresie zastosowania danych, usług danych
przestrzennych i udostępnianych przez SIPAM narzędzi. Portal informacyjny będzie miał na celu
zapewnienie komunikacji pomiędzy interesariuszami projektu i potencjalnymi odbiorcami
udostępnianiach danych, w tym również wymianę wiedzy i informacji o korzyściach związanych z
zastosowaniami danych i usług danych przestrzennych oraz identyfikacji i zgłaszania przez obywateli
potrzeb, uwag w zakresie udostępnianych interfejsu, modelu i zakresu udostępnianych zasobów oraz
potrzeb dotyczących nowych danych. Platforma edukacyjna zapewni dostęp do materiałów
edukacyjnych w zakresie praktycznego korzystania z danych przestrzennych i usług danych
przestrzennych, ich zastosowania, przetwarzania, interpretowania na podstawie usług i danych
udostępnianych przez SIPAM.
[CT-8] Zasilenie cyfrowego repozytorium danymi przetworzonymi i surowymi administracji
morskiej
Jednym z celów technicznych jest utworzenie i zasilenie cyfrowego repozytorium dla kluczowych dla
administracji morskiej wszystkich rodzajów wykorzystywanych danych (przestrzennych i plikowych).
W zależności od stopnia dotychczasowego poziomu cyfryzacji danych (w danej jednostce) wymagane
będzie przeniesienie danych analogowych do postaci cyfrowej (cyfryzacja) oraz przeniesienie
istniejących danych cyfrowych do każdego z trzech lokalnych repozytorium (migracja danych), w tym
decyzji administracyjnych związanych z działaniem jednostek administracji morskiej (archiwalnych
i obowiązujących). Dane wykorzystywane obecnie w administracji morskiej, które znajdą się
w repozytorium to informacje o charakterze przestrzennym: dane wektorowe, rastrowe, opisowe,
informacje o ukształtowaniu terenu pochodzące m.in. ze skanowania laserowego (dane surowe
i przetworzone w różnej postaci), dane hydrograficzne (dane surowe i przetworzone w różnej
postaci). Cyfrowe repozytorium powinno umożliwiać przechowywanie nie tylko danych
przestrzennych należących do wszystkich wymienionych kategorii, ale także elektronicznych wersji
(skanów) wydawanych decyzji i innych typów dokumentów. Utworzone repozytorium powinno
posiadać bardzo dużą pojemność, zapewnić bezpieczeństwo danych oraz narzędzie umożliwiające

optymalizację dostępu do danych, zarówno pomiędzy jednostkami administracji morskiej, jak i
odbiorców zewnętrznych (publicznych) tych danych.
Wsparcie realizacji celów szczegółowych przez cele techniczne prezentuje Rysunek 2.

Rysunek 2 Wsparcie realizacji celów szczegółowych przez cele techniczne

3.6 Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych
Projekt SIPAM wpisuje się w cele dokumentów strategicznych i kierunkowych dotyczących
perspektywy finansowej 2014 – 2020, w tym celów: wymienionych w POPC, dokumentów
strategicznych kraju oraz dotyczących polityki morskiej i innych istotnych dokumentów.
Zgodność celów projektu z poszczególnymi celami dokumentów strategicznych została
przedstawiona w kolejnych podrozdziałach dokumentu.

3.6.1 Zgodność z założeniami dla danego celu szczegółowego POPC
Projekt „System informacji przestrzennej administracji morskiej” dotyczy jednego z kluczowych
obszarów wskazanych w POPC: prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych.

Działania projektu są zbieżne z potrzebami zdefiniowanymi w dokumencie „Diagnoza dla Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” w zakresie udostępniania danych przestrzennych poprzez
prezentację i udostępnienie online za pomocą usług przeglądania, wyszukiwania, pobierania
i przekształcania danych przestrzennych rejestrów administracji morskiej, tworzących krajową
infrastrukturę informacji przestrzennej prowadzonych przez organy administracji inne niż służba
geodezyjna i kartograficzna.
SIPAM wpisuje się w cel szczegółowy 4 programu operacyjnego Polska Cyfrowa: Cyfrowa dostępność
i użyteczność informacji sektora publicznego.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez działania spójne z POPC: opracowanie standardów
dotyczących elektronicznego, bezwnioskowego udostępniania ISP, z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi, takich jak interfejsy programistyczne (API) i repozytoria on-line, opracowanie spójnego
systemu metadanych dla ISP wraz z opisaniem poszczególnych zbiorów ISP metadanymi oraz
doprowadzenie ISP do postaci umożliwiających odczyt maszynowy.
Projekt SIPAM umożliwi dostęp do informacji sektora publicznego administracji morskiej poprzez
publiczny portal AM, obejmując dane obecnie nieudostępniane. Publikowane zbiory danych będą
opisane metadanymi i dostosowane do formatów zgodnych z otwartym standardem pozwalającym
na ich maszynowe przetwarzanie, odpowiadającym przynajmniej poziomowi 3 gwiazdek na skali “5
Star Open Data”, zwiększając możliwości ich ponownego wykorzystania. Wymagać to będzie
wcześniejszej digitalizacji dokumentów, poprawie jakości istniejących danych cyfrowych polegającej
na uporządkowaniu, zestandaryzowaniu, uspójnieniu i zapewnieniu interoperacyjności. Oprócz tego
w ramach budowy SIPAM zostaną utworzone interfejsy programistyczne API i repozytoria on-line,
które będą dodatkowymi kanałami umożliwiającymi dostęp do ISP administracji morskiej.
Projekt będzie miał bezpośredni wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego
wskazanych na poziomie POPC: „Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia
informacji sektora publicznego” oraz „Odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność
informacji sektora publicznego”, dzięki udostępnieniu ISP przez Internet w sposób otwarty,
nieodpłatnie i przy braku ograniczeń dotyczących ich ponownego wykorzystania. Wzrost wartości
tego wskaźnika możliwy będzie dzięki digitalizacji dokumentów, poprawie jakości zbiorów danych, ich
harmonizacji i dostosowaniu do standardów udostępniania, umożliwiając ich łatwiejsze wyszukiwanie
i ponowne wykorzystanie w innowacyjnych aplikacjach i usługach.
ISP udostępniane cyfrowo w ramach projektu wpisują się w jeden z kluczowych obszarów ISP,
których udostępnienie do ponownego wykorzystania powinno być wedle Komisji Europejskiej
priorytetem w całej Europie. Obszary te zostały wymienione w wytycznych Commission Notice

Guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for reuse of documents
(2014/C 240/01) i są to m.in.: dane geoprzestrzenne, np. mapy katastralne, topograficzne, morskie,
administracyjne oraz dane satelitarne. SIPAM udostępniał będzie w znaczącej większości dane
przestrzenne obejmujące mapy morskie, granice administracyjne oraz dane ze skaningu lotniczego.

3.6.2 Zgodność z zapisami obowiązującego dokumentu strategicznego dla właściwej polityki
publicznej lub właściwego resortu
Dokumentem właściwym dla obszaru tematycznego objętego projektem jest „Polityka morska
Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”. Rozdział 5 dokumentu
„Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach” wskazuje
na potrzebę dostarczania różnorodnych danych morskich w tym zgodnie z wymaganiami Dyrektywy
INSPIRE. Podrozdział 5.1.2 dokumentu „Cel i działania na rzecz wsparcia morskich badań naukowych”
wskazuje na następujące działania (d.) służące realizacji celu:
d. 3. Upublicznienie zgromadzonych danych szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców, w tym
umożliwienie wielokrotnego wykorzystywania informacji sektora publicznego dotyczących tej
problematyki oraz zmniejszenie kosztów dostępu do informacji;
d. 4. Stworzenie infrastruktury danych o morzu z uwzględnieniem już istniejących sieci i systemów
zbierania danych, zgodnie z zasadami interoperacyjności i dyrektywą INSPIRE w ramach krajowego
systemu morskiej informacji geoprzestrzennej;
d. 5. Stworzenie struktur trwałego wsparcia i zarządzania danymi dotyczącymi mórz, w tym tworzenie
map w systemie GIS (Geographic Information System - System Informacji Geograficznej) dla
obszarów morskich oraz strefy brzegowej w ramach jednolitego krajowego systemu morskiej
informacji geoprzestrzennej.
Wyżej wymienione cele są zbieżne z celami Projektu w zakresie danych obejmujących obszary
morskie jak i lądowe (przyległe do brzegu morskiego), których dysponentem jest administracja
morska.
Dodatkowo projekt realizuje pośrednio inne cele i działania pochodzące z ww. dokumentu polityki
morskiej, np.
- Wyznaczenie

na

morzu

obszarów do bezpiecznego nurkowania w miejscu i w pobliżu

zatopionych jednostek pływających (nurkowanie wrakowe),
- Zapewnienie

warunków

dziedzictwa kulturowego.

umożliwiających

trwałe

zachowanie i utrzymanie podwodnego

- Stworzenie warunków dla wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na morzu, tj. wiatru,
prądów morskich i falowania, którego wskaźnikiem jest liczba wydanych pozwoleń na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji. Na wzrost wartości tego składnika także pozytywny
wpływ będzie mieć dostęp do aktualnych referencyjnych danych przestrzennych, jakie wymagane są
wydania decyzji i określenia współrzędnych lokalizacji przestrzennej pozwolenia.
- Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w usprawnianiu zarządzania morskiego,
- Podniesienie świadomości morskiej wśród społeczeństwa,
co będzie osiągnięte poprzez udostępnienie społeczeństwu otwartych danych administracji morskiej,
uruchomienie publicznego portalu informacyjnego oraz odpowiednią promocję projektu SIPAM.
Projekt wpisuje się także w realizację celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).
Głównym celem SUE RMB jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki
pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Projekt, poprzez uporządkowanie i harmonizację zbiorów
danych przestrzennych administracji morskiej, opisanie ich metadanymi wraz z ich udostępnieniem
on-line, bezpośrednio przyczyni się do realizacji następujących celów strategii:
 zwiększenie bezpieczeństwa dzięki pogłębieniu współpracy między organami nadzoru morskiego
poprzez lepsze dzielenie się informacjami i skoordynowane działania w celu poprawy świadomości
w zakresie sytuacji na morzu i efektywności działań na morzu;
 opracowanie transgranicznych, opierających się na ekosystemach, planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów morskich w całym regionie.
Realizacja projektu jest także zgodna z „Programem Budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej
w etapie dwuletnim obejmującym lata 2016-2017” opracowanym przez Radę IIP i zaakceptowanym
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dla tematów danych przestrzennych
przyporządkowanych ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej. Dokument wskazuje na
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ wiodący, zgodnie z ustawą IIP dla
trzech tematów danych przestrzennych oraz na jednostki współpracujące: UM Gdynia, UM Słupsk,
UM Szczecin jako organy podległe Ministrowi, które współpracują z Głównym Geodeta Kraju,
przekazując mu posiadaną dokumentację niezbędną do utworzenia i utrzymywania Państwowego
Rejestru Granic w zakresie obszarów morskich. Ponadto Urzędy Morskie współpracują z Biurem
Hydrograficznym Marynarki Wojennej (BHMW) przekazując do BHMW wszystkie wyniki pomiarów i
przeprowadzonych prac hydrograficznych. Dane przekazywane przez urzędy morskie służą do
opracowania map i wydawnictw BHMW. Przytoczony dokument nawiązuje także do utworzonego
zespołu ds. budowy IIP w administracji morskiej, który tworzą przedstawiciele MGMiŻŚ oraz Urzędów
Morskich, którego celem jest pozyskanie dofinansowania i wdrożenie SIP w administracji morskiej.

3.6.3 Zgodność z zapisami innych, istotnych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów,
dokumentów strategicznych
Projekt wpisuje się w realizację „Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo,
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo”. W Obszarze strategicznym I. Sprawne i efektywne
państwo w Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem realizuje cel I.1.3.
Wprowadzenie jednolitych zasad e-gov w administracji w zakresie administracji i interoperacyjności
stosowanych rozwiązań informatycznych. W Obszarze strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka.
Budowa SIPAM realizuje cel II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności
gospodarczej, poprzez rozwój cyfrowych usług publicznych jak realizuje projekt (dostęp on-line do
danych AM, które nie są dotychczas udostępnianie przez Internet). Poprzez realizację projektu
nastąpi wkład w budowę społeczeństwa cyfrowego, wskazany w Celu II.5. Zwiększenie wykorzystania
technologii cyfrowych.
Projekt przyczyni się do realizacji „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesności”, w obszar strategiczny: Efektywności i sprawności państwa, cel strategiczny:
Sprawne państwo, w tym Cel 10 – stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania
administracji publicznej. Zapewni to planowana inwestycja w kompleksowe rozwiązanie
problematyki zarządzaniem informacją przestrzenną administracji morskiej, co pozytywnie wpłynie
na:


Przejrzystość działań administracji morskiej



Obsługę administracyjną obywateli



Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej



Współpracę z administracją samorządu terytorialnego



Otwartość zasobów danych przestrzennych administracji morskiej



Efektywność wykorzystania zasobów danych przestrzennych administracji morskiej



Stworzenie warunków dla e-administracji

Projekt SIPAM wpisuje się w następujący kierunek interwencji: „Stworzenie warunków dla
e-administracji i wdrożenie mechanizmów nowoczesnej debaty społecznej i komunikacji państwa
z obywatelami, obejmujące zmianę procedur administracyjnych, wspartą wykorzystaniem narzędzi
ICT” celu 10. Realizacja celów projektu jest zbieżna z działaniem wymienionym w dokumencie
strategii: udostępnienie zasobów informacyjnych państwa w ramach mechanizmów zapewnienia
dostępu i możliwości ponownego wykorzystania informacji publicznej, jako środka zapewniającego
przejrzystość działań państwa, większe zaangażowanie obywateli w rządzenie oraz możliwość
tworzenia usług publicznych przez drugi i trzeci sektor.

Poprzez otwarcie zasobów danych przestrzennych administracji morskiej, opisanie ich metadanymi
i udostępnienie interfejsów API do baz danych AM projekt wpisuje się w Strategię Sprawne Państwo
2020, Cel 1. Otwarty rząd. Nastąpi usprawnienie procedur i zagwarantowanie faktycznej dostępności
informacji przestrzennej administracji morskiej z wykorzystaniem wdrożenia otwartych standardów
publikacji oraz Programu Otwierania Danych Publicznych.
Realizacja projektu jest zgodna z rekomendacjami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego
wykorzystywania informacji sektora publicznego, która wskazuje jak ułatwić i zwiększyć ponowne
wykorzystywanie ISP przez organy sektora publicznego. Dokument mówi, że administracja powinna
„udostępniać, jeżeli jest to możliwe i w stosownych przypadkach, dokumenty przy wykorzystaniu
formatów otwartych przeznaczonych do odczytu komputerowego i wraz z ich metadanymi, na
najwyższym poziomie szczegółowości i ziarnistości, w formacie zapewniającym interoperacyjność, na
przykład poprzez przetwarzanie ich w sposób zgodny z zasadami, jakim podlegają wymogi zgodności
i możliwości stosowania dotyczące informacji przestrzennej określone w dyrektywie 2007/2/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)”.
Projekt SIPAM wypełnia powyższe zapisy, udostępniając dokumenty administracji morskiej
w otwartych formatach wraz z ich metadanymi na najwyższym poziomie szczegółowości, z
możliwością nieograniczonego wykorzystywania do innych celów.
Projekt przyczyni się do realizacji strategii UE – Blue Growth („Niebieski wzrost”). Jest to
długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim.
Zwrócono w niej uwagę na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej
oraz mają duży potencjał w zakresie innowacji i wzrostu. Pomaga ona realizować w ramach
zintegrowanej polityki morskiej UE cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego
i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. „Niebieska” gospodarka generuje 5,4
mln miejsc pracy oraz wartość dodaną brutto sięgającą prawie 500 mld euro rocznie. W szeregu
obszarów, które przedstawiono w ramach strategii, możliwy jest dalszy wzrost.
Strategia składa się z trzech części, z których część 1 wskazuje środki szczególnych dotyczące
zintegrowanej polityki morskiej:


wiedza o morzu, aby poprawić dostęp do informacji o morzu



morskie planowanie przestrzenne, aby zapewnić skuteczne i trwałe zarządzanie działaniami
na morzu



zintegrowany nadzór morski, aby właściwe organy miały wyraźniejszy obraz sytuacji na
morzu.

Projekt SIPAM będzie wspierał podejmowanie właściwych decyzji wspierających zrównoważony
wzrost („Niebieski wzrost”) w całym sektorze morskim poprzez zapewnienie dostępu do rzetelnych
danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich.
Dyrektywa 2007/2/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) wskazuje na problemy
dotyczące możliwości uzyskania, jakości, organizacji, dostępności i wspólnego korzystania z informacji
przestrzennej napotykane przez organy publiczne na różnych poziomach. Jako rozwiązanie tego
problemu wskazywane jest „wspólne korzystanie, dostęp i użytkowanie interoperacyjnych danych
przestrzennych i usług dotyczących danych przestrzennych na różnych szczeblach organów
publicznych i w różnych sektorach”, co będzie możliwe dzięki realizacji projektu. SIPAM umożliwi
dostęp do informacji o obszarach morskich, poprzez publikację danych AM w sieci Internet przy
wykorzystaniu obowiązujących standardów.
Dane przestrzenne administracji morskiej posiadają istotne znaczenie przy tworzeniu morskich
planów zagospodarowania przestrzennego, których opracowania wymaga Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania
przestrzennego obszarów morskich. Nadzór morski zostanie poprawiony poprzez integrację
systemów w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędach Morskich w
Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Dostarczona w ramach projektu SIPAM infrastruktura sprzętowa i
programowa umożliwi integrację z innymi systemami lub systemami innych organów w zakresie
danych środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Dzięki temu projekt SIPAM umożliwi dostęp
do wysokiej jakości danych dotyczących obszarów morskich niezbędnych do podjęcia właściwych
decyzji planistycznych.
W Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
„Europa 2020” jednym z priorytetów tematycznych jest „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na
rzecz

upowszechnienia

szybkiego

Internetu

i

umożliwienia

gospodarstwom

domowym

i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. Projekt przyczyni się do
realizacji obszaru priorytetowego Europejskiej Agendy Cyfrowej pt. „Przyśpieszenie innowacji
w sektorze publicznym” oraz częściowo do obszaru „Zaufanie i bezpieczeństwo”.

3.7 Wskaźniki rezultatu projektu
Rezultaty Projektu oznaczają korzyści, które zostaną osiągnięte przez organy administracji morskiej
w ramach realizacji Projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu. Wszystkie wymienione wskaźniki
rezultatu odzwierciedlają cele zdefiniowane w rozdziale 3.5.
W Tabeli 2 i Tabeli 3 przedstawiono rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu
SIPAM, w podziale na odpowiednio obligatoryjny wskaźnik kluczowy oraz informacyjny wskaźnik
specyficzny dla projektu. Wartości bazowe przyjęto dla roku 2017, ponieważ nastąpi w nim
rozpoczęcie realizacji Projektu SIPAM, natomiast wartości docelowe zostaną osiągnięte w terminie
jednego roku od zakończenia Projektu SIPAM, który zaplanowano na rok 2020.
Tabela 2 Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego Projektu

Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego (obligatoryjny)
Nazwa wskaźnika

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

50000

Tabela 3 Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego Projektu

Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego (informacyjny)
Nazwa wskaźnika

Liczba wygenerowanych kluczy API

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

3

Szczegółowy opis powyższych wskaźników przedstawiono w Tabelach 4 – 5 poniżej.
Tabela 4 Wskaźnik: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
pobrań i wyświetleń zbiorów danych przestrzennych i dokumentów
Opis

stanowiących informacje sektora publicznego (administracji morskiej),
poprzez ich przeglądanie w publicznym portalu SIPAM, przeglądanie
i pobieranie za pomocą usług sieciowych oraz udostępnionych

interfejsów API.

Realizacja projektu będzie obejmować digitalizację dokumentów,
utworzenie zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych oraz
wdrożenie portalu GIS, który w ramach SIPAM będzie umożliwiał
publikację i udostępnianie danych przestrzennych i dokumentów
administracji morskiej. Uwzględniając charakter projektu, który ma na
celu udostępnienie danych AM w wyniku budowy systemu informacji
przestrzennej, zgodnie z potrzebami możliwy będzie dostęp on-line do
aktualnych danych przestrzennych i dokumentów udostępnianych przez
administrację morską oraz ponowne wykorzystywanie tych danych przez
Uzasadnienie wyboru

różne grupy odbiorców (administrację publiczną, jednostki badawcze
i naukowe

oraz

wszystkich

zainteresowanych

obywateli

i przedsiębiorców).
Wskaźnik ma bezpośredni wpływ na realizację jednego ze wskaźników
rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC: „Odsetek
internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji
sektora publicznego”. Dzięki osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika
kluczowego rezultatu bezpośredniego wzrośnie odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia z poziomu Internetu,
dokumentów i zbiorów danych administracji morskiej, będących ISP.
Weryfikacja z wykorzystaniem narzędzi rejestrujących liczbę unikalnych
w

ciągu

dnia

wszystkich

wyświetleń/pobrań

zbiorów

danych

Sposób potwierdzenia przestrzennych i dokumentów AM, uruchomień usług udostępniających
osiągnięcia wskaźnika

poszczególne zbiory danych przestrzenne w podsystemie publicznym
(geoportal) oraz liczbę uruchomień interfejsów API umożliwiających
pobranie danych.

Wskaźnik
(2017 r.)
Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego

bazowy

0
Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ obecnie nie
funkcjonuje żaden SIP udostępniający źródłowe dokumenty i dane
przestrzenne administracji morskiej, wobec czego nie jest możliwe
obecnie pobieranie i wyświetlanie on-line ISP udostępnianych przez AM.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
50000
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, który obejmować
będzie digitalizację dokumentów, utworzenie zharmonizowanych
zbiorów danych przestrzennych oraz wdrożenie portalu GIS, który
będzie umożliwiał udostępnienie zbiorów danych przestrzennych i
dokumentów administracji morskiej. W odniesieniu do przeprowadzonej
analizy interesariuszy i danych przedstawionych przez Partnerów,
wskaźnik obliczono na podstawie przeprowadzonej analizie popytu (w
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

oparciu o aktualną liczbę zapytań od administracji publicznej,
przedsiębiorców i obywateli w zakresie dokumentów, map i danych,
które zostaną udostępnione w SIPAM). Przyjęto założenie, że po
udostępnieniu danych w SIPAM skorzysta z nich dużo większa liczba
użytkowników niż aktualnie bez udostępnienia danych on-line. Wynika
to z faktu, że liczba użytkowników wyłącznie przeglądających dane jest
dużo większa niż osób jakie musiały się kontaktować dotychczas z
administracją morską. Wartość wskaźnika docelowego określono na
poziomie co najmniej 50000, co oznacza szacowaną roczną liczbę
pobrań/wyświetleń

udostępnionych

w SIPAM

zbiorów

danych

przestrzennych i dokumentów administracji morskiej.
Tabela 5 Wskaźnik: Liczba wygenerowanych kluczy API

Wskaźnik: Liczba wygenerowanych kluczy API
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
wygenerowanych użytkownikom kluczy API, w celu uzyskania dostępu do
baz danych udostępnionych poprzez utworzone w ramach projektu API.
Dostęp do API będzie publiczny, z wyłączeniem danych osobowych, które
Opis

dostępne będą jedynie w przypadku posiadania przez system zewnętrzny
nadanego przez administratorów SIPAM klucza API. Pozwoli to na
zachowanie
jednoczesnym

wysokiego

poziomu

udostępnieniu

i przedsiębiorcom.

bezpieczeństwa

danych

publicznych

danych

przy

obywatelom

Realizacja projektu będzie obejmować udostępnienie baz danych
(gromadzących dokumenty i dane AM) oraz utworzenie interfejsów API
i wygenerowanie kluczy API, które umożliwią dostęp do udostępnionych
baz danych SIPAM. Uwzględniając charakter projektu, który ma na celu
Uzasadnienie wyboru

udostępnienie on-line ISP administracji morskiej do ponownego
wykorzystania, w wyniku budowy SIPAM możliwe będzie wygenerowanie
użytkownikom kluczy API, które umożliwią za pomocą interfejsów API
dostęp on-line do aktualnych dokumentów i zbiorów danych administracji
morskiej, ich pobranie i ponowne wykorzystanie.

Sposób potwierdzenia
osiągnięcia wskaźnika
Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Weryfikacja z wykorzystaniem narzędzi monitorujących SIPAM liczby
wygenerowanych kluczy API umożliwiających dostęp on-line do baz
danych SIPAM.
0

Uzasadnienie

Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ obecnie nie są

wskaźnika

udostępniane żadne interfejsy API przez administrację morską, wobec

bazowego

czego nie jest możliwe wygenerowanie żadnego klucza API.

Wskaźnik docelowy (do
12
miesięcy
po
3
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, która obejmować
będzie utworzenie interfejsów API umożliwiających uzyskanie dostępu
on-line

do

dokumentów

i

danych

administracji

morskiej,

z wykorzystaniem klucza API. W odniesieniu do przeprowadzonej analizy
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

potrzeb interesariuszy, wskaźnik obliczono uwzględniając potrzeby
administracji publicznej w zakresie uzyskania dostępu on-line do
udostępnianych dokumentów i danych AM. Wartość wskaźnika
docelowego określono na poziomie co najmniej 3, co oznacza szacowaną
roczną liczbę wygenerowanych użytkownikom kluczy API. Założono że
w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu zostanie wygenerowany
co najmniej 1 klucz API umożliwiający pobieranie danych z bazy danych
każdego z trzech urzędów morskich.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych
na poziomie POPC, czyli:



Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora
publicznego,



Odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na realizację innego wskaźnika rezultatu strategicznego
wskazanego na poziomie POPC dla celu szczegółowego 2, II osi priorytetowej:


Odsetek osób korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną.

Pierwszy obligatoryjny wskaźnik rezultatu Projektu SIPAM (Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego) w bezpośredni sposób wpływa na realizację
wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC (Odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora publicznego, Odsetek internautów
pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego). Wzrost liczby obywateli i
przedsiębiorców korzystających z otwartych danych AM udostępnianych on-line przez SIPAM, będzie
mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost odsetka pozytywnie oceniających łatwość znalezienia
informacji sektora publicznego oraz oceniających użyteczność tych danych. Wskaźnik ten ma także
wpływ na realizację wskaźnika rezultatu strategicznego wskazanego na poziomie POPC dla celu 2, II
osi priorytetowej „Odsetek osób korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną”,
gdyż udostępniane on-line dokumenty i dane AM umożliwią wzrost odsetka osób korzystających z
Internetu w kontaktach z administracją publiczną.
Drugi wskaźnik (informacyjny) rezultatu Projektu SIPAM „Liczba wygenerowanych kluczy API”
w sposób pośredni może wpłynąć na realizację wskaźnika rezultatu strategicznego POPC: Odsetek
internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego. Zwiększenie liczby
użytkowników wykorzystujących wygenerowany klucz API umożliwiający dostęp do udostępnionych
baz danych AM, pozwoli na podniesienie wartości docelowej wskaźnika rezultatu strategicznego
POPC: Odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego,
dzięki dużym możliwościom wykorzystania tych danych, udostępnionych na wysokim poziomie
szczegółowości.
Określone wskaźniki rezultatu bezpośredniego w pełni odzwierciedlają określone dla projektu cele
projektu (wskazane w Rozdziale 3.5 Cele projektu). Mapowanie celu głównego projektu na cele
szczegółowe i cele techniczne znajduje się we wskazanym rozdziale, natomiast Rysunek 3
przedstawia mapowanie celów szczegółowych projektu na wskaźniki rezultatu bezpośredniego.

Cele szczegółowe

[CSz-1] Zwiększenie dostępności
dokumentów i zbiorów danych
będących w dyspozycji
administracji morskiej

Wskaźniki
dla SIPAM

rezultatu

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego
[CSz-2] Poprawa jakości,
harmonizacja i zapewnienie
interoperacyjności danych
administracji morskiej
Liczba wygenerowanych kluczy API
[CSz-3] Zwiększenie możliwości
ponownego wykorzystania
danych administracji morskiej
Rysunek 3 Mapowanie celów szczegółowych na wskaźniki rezultatu bezpośredniego

3.7.1 Wskaźniki rezultatu w podziale na Beneficjenta i Partnerów
W rozdziale zaprezentowano wskaźniki rezultatu projektu w podziale na podmioty odpowiedzialne za
realizację wskaźników (Beneficjent oraz Partnerzy nr 2, 3 i 4) oraz uzasadnienie wartości docelowych
wszystkich wskaźników przypisanych do każdego podmiotu, w kontekście celów i zakresu projektu.
Rozdział zawiera także opis metodyki szacowania założonych wartości wskaźników, w tym
poszczególnych wartości składających się na wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto pod
uwagę przy szacowaniu. Przedstawiona zawartość rozdziału jest uwarunkowana budową wniosku
o dofinansowanie (rozdział 8b wniosku o dofinansowanie) oraz ograniczoną ilością znaków w
rozdziale 8c wniosku o dofinansowanie – w polu „Uzasadnienie wartości docelowej wszystkich
wskaźników” oraz „Sposób pomiaru wszystkich wskaźników”.
3.7.1.1

Wskaźniki rezultatu – Beneficjent

Rozdział zawiera opis wskaźników rezultatu bezpośredniego, za które odpowiedzialny będzie
Beneficjent – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tabela 6 Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego Projektu - Beneficjent

Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

3000

informacje sektora publicznego

Tabela 7 Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego Projektu - Beneficjent

Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego (informacyjny)
Nazwa wskaźnika

Liczba wygenerowanych kluczy API

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

0

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych obu wskaźników rezultatu
bezpośredniego Projektu, za które będzie odpowiedzialny Beneficjent. Rozdział zawiera także opis
metodyki szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających
się na wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto pod uwagę przy szacowaniu.
Tabela 8 Wskaźnik Beneficjenta: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
pobrań i wyświetleń zbiorów danych przestrzennych i dokumentów
Opis

stanowiących informacje sektora publicznego MGMiŻŚ, poprzez ich
przeglądanie w publicznym portalu SIPAM, przeglądanie i pobieranie za
pomocą usług sieciowych oraz udostępnionych interfejsów API.

Realizacja projektu będzie obejmować digitalizację dokumentów,
utworzenie

zharmonizowanych

zbiorów

danych

przestrzennych

MGMiŻŚ, ich publikację i udostępnienie. Uwzględniając charakter
projektu, który ma na celu udostępnienie danych, w wyniku budowy
systemu informacji przestrzennej, zgodnie z potrzebami możliwy będzie
dostęp on-line do aktualnych danych przestrzennych i dokumentów
udostępnianych przez Beneficjenta oraz ponowne wykorzystywanie tych
danych przez różne grupy odbiorców (administrację publiczną, jednostki
badawcze i naukowe oraz wszystkich zainteresowanych obywateli
Uzasadnienie wyboru

i przedsiębiorców).
Wskaźnik jest obligatoryjnym wskaźnikiem kluczowym, zgodnym
z wytycznymi określonymi dla Poddziałania w ramach POPC. Wskaźnik
ma bezpośredni wpływ na realizację jednego ze wskaźników rezultatu
strategicznego wskazanych na poziomie POPC: „Odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora
publicznego”. Udostępnienie w Internecie dokumentów i zbiorów
danych Beneficjenta do przeglądania i pobierania, spowoduje wzrost
liczy pobrań/odtworzeń ISP, dzięki czemu wzrośnie odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia z poziomu Internetu.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
3000
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, który obejmować
będzie digitalizację dokumentów, utworzenie zharmonizowanych
zbiorów danych przestrzennych i ich udostępnienie. W odniesieniu do
przeprowadzonej analizy interesariuszy i danych przedstawionych przez
MGMiŻŚ, wskaźnik obliczono na podstawie przeprowadzonej analizie
popytu (w oparciu o aktualną liczbę zapytań od administracji publicznej,
Uzasadnienie

przedsiębiorców i obywateli w zakresie dokumentów, map i danych,

wskaźnika

które zostaną udostępnione przez Beneficjenta w SIPAM). Przyjęto

docelowego

założenie, że po udostępnieniu danych w SIPAM skorzysta z nich dużo
większa liczba użytkowników niż aktualnie bez udostępnienia danych
on-line. Wynika to z faktu, że liczba użytkowników wyłącznie
przeglądających dane jest dużo większa niż osób jakie musiały się
kontaktować dotychczas z MGMiŻŚ. Wartość wskaźnika docelowego
określono na poziomie co najmniej 3000, co oznacza szacowaną roczną
liczbę pobrań/wyświetleń udostępnionych w SIPAM zbiorów danych

przestrzennych i dokumentów Beneficjenta.

Tabela 9 Wskaźnik Beneficjenta: Liczba wygenerowanych kluczy API

Wskaźnik: Liczba wygenerowanych kluczy API
W ramach realizacji przedsięwzięcia Beneficjent nie odpowiada za

Opis

realizację wskaźnika.
Realizacja projektu będzie obejmować udostępnienie baz danych
(gromadzących dokumenty i dane MGMiŻŚ) oraz utworzenie interfejsów
API, które umożliwią dostęp do udostępnionych baz danych SIPAM. Za

Uzasadnienie wyboru

pomocą dedykowanego interfejsu API możliwy będzie dostęp publiczny
(bez konieczności autoryzacji) do większości danych udostępnianych
przez Beneficjenta, co nie będzie wymagało generowania kluczy API,
dlatego ustalono że dla Beneficjenta wskaźnik nie będzie określony.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
0
zakończeniu realizacji
projektu)
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

3.7.1.2

Wartość wskaźnika docelowego określono na poziomie 0, co oznacza że
Beneficjent nie odpowiada za osiągnięcie wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu – Partner nr 2

Rozdział zawiera opis wskaźników rezultatu bezpośredniego, za które odpowiedzialny będzie Partner
nr 2 – Urząd Morski w Gdyni.
Tabela 10 Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego Projektu - Partner nr 2

Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

16000

Tabela 11 Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego Projektu - Partner nr 2

Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego (informacyjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

1

Liczba wygenerowanych kluczy API

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych obu wskaźników rezultatu
bezpośredniego Projektu, za które będzie odpowiedzialny Partner nr 2. Rozdział zawiera także opis
metodyki szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających
się na wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto pod uwagę przy szacowaniu.
Tabela 12 Wskaźnik Partnera nr 2: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
pobrań i wyświetleń zbiorów danych przestrzennych i dokumentów
Opis

stanowiących informacje sektora publicznego Urzędu Morskiego
w Gdyni, poprzez ich przeglądanie w publicznym portalu SIPAM,
przeglądanie

i

pobieranie

za

udostępnionych interfejsów API.

pomocą

usług

sieciowych

oraz

Realizacja projektu będzie obejmować digitalizację dokumentów,
utworzenie

zharmonizowanych

zbiorów

danych

przestrzennych

Partnera nr 2, ich publikację i udostępnienie. Uwzględniając charakter
projektu, który ma na celu udostępnienie danych, w wyniku budowy
systemu informacji przestrzennej, zgodnie z potrzebami możliwy będzie
dostęp on-line do aktualnych danych przestrzennych i dokumentów
udostępnianych przez Urzędu Morskiego w Gdyni oraz ponowne
wykorzystywanie

tych

danych

przez

różne

grupy

odbiorców

(administrację publiczną, jednostki badawcze i naukowe oraz wszystkich
Uzasadnienie wyboru

zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców).
Wskaźnik jest obligatoryjnym wskaźnikiem kluczowym, zgodnym
z wytycznymi określonymi dla Poddziałania w ramach POPC. Wskaźnik
ma bezpośredni wpływ na realizację jednego ze wskaźników rezultatu
strategicznego wskazanych na poziomie POPC: „Odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora
publicznego”. Udostępnienie w Internecie dokumentów i zbiorów
danych Partnera nr 2 do przeglądania i pobierania, spowoduje wzrost
liczy pobrań/odtworzeń ISP, dzięki czemu wzrośnie odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia z poziomu Internetu.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
16000
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, który obejmować
będzie digitalizację dokumentów, utworzenie zharmonizowanych
zbiorów danych przestrzennych i ich udostępnienie. W odniesieniu do
przeprowadzonej analizy interesariuszy i danych przedstawionych przez
UM Gdynia, wskaźnik obliczono na podstawie przeprowadzonej analizie
popytu (w oparciu o aktualną liczbę zapytań od administracji publicznej,
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

przedsiębiorców i obywateli w zakresie dokumentów, map i danych,
które zostaną udostępnione przez Partnera nr 2 w SIPAM). Przyjęto
założenie, że po udostępnieniu danych w SIPAM skorzysta z nich dużo
większa liczba użytkowników niż aktualnie bez udostępnienia danych
on-line. Wynika to z faktu, że liczba użytkowników wyłącznie
przeglądających dane jest dużo większa niż osób jakie musiały się
kontaktować dotychczas z UM Gdynia. Wartość wskaźnika docelowego
określono na poziomie co najmniej 16000, co oznacza szacowaną roczną
liczbę pobrań/wyświetleń udostępnionych w SIPAM zbiorów danych
przestrzennych i dokumentów Partnera nr 2.

Tabela 13 Wskaźnik Partnera nr 2: Liczba wygenerowanych kluczy API

Wskaźnik: Liczba wygenerowanych kluczy API
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
wygenerowanych użytkownikom kluczy API, umożliwiających uzyskanie

Opis

dostępu do baz danych UM Gdynia za pomocą utworzonych w ramach
projektu interfejsów API.
Realizacja projektu będzie obejmować udostępnienie baz danych
(gromadzących dokumenty i dane UM Gdynia) oraz utworzenie
interfejsów API i wygenerowanie kluczy API, które umożliwią dostęp do
udostępnionych baz danych SIPAM. Uwzględniając charakter projektu,

Uzasadnienie wyboru

który ma na celu udostępnienie on-line ISP administracji morskiej do
ponownego wykorzystania, w wyniku budowy SIPAM możliwe będzie
wygenerowanie użytkownikom kluczy API, które umożliwią za pomocą
interfejsów API dostęp on-line do aktualnych dokumentów i danych
Partnera nr 2, ich pobranie i ponowne wykorzystanie.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
1
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, która obejmować
będzie utworzenie interfejsów API umożliwiających uzyskanie dostępu
on-line do dokumentów i danych UM Gdynia, z wykorzystaniem klucza
Uzasadnienie

API. W odniesieniu do przeprowadzonej analizy potrzeb interesariuszy,

wskaźnika

wskaźnik obliczono uwzględniając potrzeby administracji publicznej

docelowego

w zakresie uzyskania dostępu on-line do udostępnianych dokumentów
i danych Partnera nr 2. Wartość wskaźnika docelowego określono na
poziomie co najmniej 1, co oznacza szacowaną roczną liczbę
wygenerowanych użytkownikom kluczy API.

3.7.1.3

Wskaźniki rezultatu – Partner nr 3

Rozdział zawiera opis wskaźników rezultatu bezpośredniego, za które odpowiedzialny będzie Partner
nr 3 – Urząd Morski w Słupsku.

Tabela 14 Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego Projektu - Partner nr 3

Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

20000

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego

Tabela 15 Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego Projektu - Partner nr 3

Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego (informacyjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

1

Liczba wygenerowanych kluczy API

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych obu wskaźników rezultatu
bezpośredniego Projektu, za które będzie odpowiedzialny Partner nr 3. Rozdział zawiera także opis
metodyki szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających
się na wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto pod uwagę przy szacowaniu.
Tabela 16 Wskaźnik Partnera nr 3: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
pobrań i wyświetleń zbiorów danych przestrzennych i dokumentów
Opis

stanowiących informacje sektora publicznego Urzędu Morskiego
w Słupsku, poprzez ich przeglądanie w publicznym portalu SIPAM,
przeglądanie

i

pobieranie

za

udostępnionych interfejsów API.

pomocą

usług

sieciowych

oraz

Realizacja projektu będzie obejmować digitalizację dokumentów,
utworzenie

zharmonizowanych

zbiorów

danych

przestrzennych

Partnera nr 3, ich publikację i udostępnienie. Uwzględniając charakter
projektu, który ma na celu udostępnienie danych, w wyniku budowy
systemu informacji przestrzennej, zgodnie z potrzebami możliwy będzie
dostęp on-line do aktualnych danych przestrzennych i dokumentów
udostępnianych przez Urzędu Morskiego w Słupsku oraz ponowne
wykorzystywanie

tych

danych

przez

różne

grupy

odbiorców

(administrację publiczną, jednostki badawcze i naukowe oraz wszystkich
Uzasadnienie wyboru

zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców).
Wskaźnik jest obligatoryjnym wskaźnikiem kluczowym, zgodnym
z wytycznymi określonymi dla Poddziałania w ramach POPC. Wskaźnik
ma bezpośredni wpływ na realizację jednego ze wskaźników rezultatu
strategicznego wskazanych na poziomie POPC: „Odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora
publicznego”. Udostępnienie w Internecie dokumentów i zbiorów
danych Partnera nr 3 do przeglądania i pobierania, spowoduje wzrost
liczy pobrań/odtworzeń ISP, dzięki czemu wzrośnie odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia z poziomu Internetu.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
20000
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, który obejmować
będzie digitalizację dokumentów, utworzenie zharmonizowanych
zbiorów danych przestrzennych i ich udostępnienie. W odniesieniu do
przeprowadzonej analizy interesariuszy i danych przedstawionych przez
UM Słupsk, wskaźnik obliczono na podstawie przeprowadzonej analizie
popytu (w oparciu o aktualną liczbę zapytań od administracji publicznej,
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

przedsiębiorców i obywateli w zakresie dokumentów, map i danych,
które zostaną udostępnione przez Partnera nr 3 w SIPAM). Przyjęto
założenie, że po udostępnieniu danych w SIPAM skorzysta z nich dużo
większa liczba użytkowników niż aktualnie bez udostępnienia danych
on-line. Wynika to z faktu, że liczba użytkowników wyłącznie
przeglądających dane jest dużo większa niż osób jakie musiały się
kontaktować dotychczas z UM Słupsk. Wartość wskaźnika docelowego
określono na poziomie co najmniej 20000, co oznacza szacowaną roczną
liczbę pobrań/wyświetleń udostępnionych w SIPAM zbiorów danych
przestrzennych i dokumentów Partnera nr 3.

Tabela 17 Wskaźnik Partnera nr 3: Liczba wygenerowanych kluczy API

Wskaźnik: Liczba wygenerowanych kluczy API
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
wygenerowanych użytkownikom kluczy API, umożliwiających uzyskanie

Opis

dostępu do baz danych UM Słupsk za pomocą utworzonych w ramach
projektu interfejsów API.
Realizacja projektu będzie obejmować udostępnienie baz danych
(gromadzących dokumenty i dane UM Słupsk) oraz utworzenie
interfejsów API i wygenerowanie kluczy API, które umożliwią dostęp do
udostępnionych baz danych SIPAM. Uwzględniając charakter projektu,

Uzasadnienie wyboru

który ma na celu udostępnienie on-line ISP administracji morskiej do
ponownego wykorzystania, w wyniku budowy SIPAM możliwe będzie
wygenerowanie użytkownikom kluczy API, które umożliwią za pomocą
interfejsów API dostęp on-line do aktualnych dokumentów i danych
Partnera nr 3, ich pobranie i ponowne wykorzystanie.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
1
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, która obejmować
będzie utworzenie interfejsów API umożliwiających uzyskanie dostępu
on-line do dokumentów i danych UM Słupsk, z wykorzystaniem klucza
Uzasadnienie

API. W odniesieniu do przeprowadzonej analizy potrzeb interesariuszy,

wskaźnika

wskaźnik obliczono uwzględniając potrzeby administracji publicznej

docelowego

w zakresie uzyskania dostępu on-line do udostępnianych dokumentów
i danych Partnera nr 3. Wartość wskaźnika docelowego określono na
poziomie co najmniej 1, co oznacza szacowaną roczną liczbę
wygenerowanych użytkownikom kluczy API.

3.7.1.4

Wskaźniki rezultatu – Partner nr 4

Rozdział zawiera opis wskaźników rezultatu bezpośredniego, za które odpowiedzialny będzie Partner
nr 4 – Urząd Morski w Szczecinie.

Tabela 18 Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego Projektu - Partner nr 4

Wskaźnik kluczowy rezultatu bezpośredniego
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

11000

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego

Tabela 19 Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego Projektu - Partner nr 4

Wskaźnik specyficzny rezultatu bezpośredniego (informacyjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość

Wartość

miary

bazowa

docelowa

Szt.

0

1

Liczba wygenerowanych kluczy API

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych obu wskaźników rezultatu
bezpośredniego Projektu, za które będzie odpowiedzialny Partner nr 4. Rozdział zawiera także opis
metodyki szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających
się na wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto pod uwagę przy szacowaniu.
Tabela 20 Wskaźnik Partnera nr 4: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
pobrań i wyświetleń zbiorów danych przestrzennych i dokumentów
Opis

stanowiących informacje sektora publicznego Urzędu Morskiego
w Szczecinie, poprzez ich przeglądanie w publicznym portalu SIPAM,
przeglądanie

i

pobieranie

za

udostępnionych interfejsów API.

pomocą

usług

sieciowych

oraz

Realizacja projektu będzie obejmować digitalizację dokumentów,
utworzenie

zharmonizowanych

zbiorów

danych

przestrzennych

Partnera nr 4, ich publikację i udostępnienie. Uwzględniając charakter
projektu, który ma na celu udostępnienie danych, w wyniku budowy
systemu informacji przestrzennej, zgodnie z potrzebami możliwy będzie
dostęp on-line do aktualnych danych przestrzennych i dokumentów
udostępnianych przez Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz ponowne
wykorzystywanie

tych

danych

przez

różne

grupy

odbiorców

(administrację publiczną, jednostki badawcze i naukowe oraz wszystkich
Uzasadnienie wyboru

zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców).
Wskaźnik jest obligatoryjnym wskaźnikiem kluczowym, zgodnym
z wytycznymi określonymi dla Poddziałania w ramach POPC. Wskaźnik
ma bezpośredni wpływ na realizację jednego ze wskaźników rezultatu
strategicznego wskazanych na poziomie POPC: „Odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora
publicznego”. Udostępnienie w Internecie dokumentów i zbiorów
danych Partnera nr 4 do przeglądania i pobierania, spowoduje wzrost
liczy pobrań/odtworzeń ISP, dzięki czemu wzrośnie odsetek internautów
pozytywnie oceniających łatwość znalezienia z poziomu Internetu.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
11000
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, który obejmować
będzie digitalizację dokumentów, utworzenie zharmonizowanych
zbiorów danych przestrzennych i ich udostępnienie. W odniesieniu do
przeprowadzonej analizy interesariuszy i danych przedstawionych przez
UM Szczecin, wskaźnik obliczono na podstawie przeprowadzonej
analizie popytu (w oparciu o aktualną liczbę zapytań od administracji
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

publicznej, przedsiębiorców i obywateli w zakresie dokumentów, map i
danych, które zostaną udostępnione przez Partnera nr 4 w SIPAM).
Przyjęto założenie, że po udostępnieniu danych w SIPAM skorzysta z
nich dużo większa liczba użytkowników niż aktualnie bez udostępnienia
danych on-line. Wynika to z faktu, że liczba użytkowników wyłącznie
przeglądających dane jest dużo większa niż osób jakie musiały się
kontaktować dotychczas z UM Szczecin. Wartość wskaźnika docelowego
określono na poziomie co najmniej 11000, co oznacza szacowaną roczną
liczbę pobrań/wyświetleń udostępnionych w SIPAM zbiorów danych
przestrzennych i dokumentów Partnera nr 4.

Tabela 21 Wskaźnik Partnera nr 4: Liczba wygenerowanych kluczy API

Wskaźnik: Liczba wygenerowanych kluczy API
W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty wzrost liczby
Opis

wygenerowanych użytkownikom kluczy API, umożliwiających uzyskanie
dostępu do baz danych UM Szczecin za pomocą utworzonych w ramach
projektu interfejsów API.
Realizacja projektu będzie obejmować udostępnienie baz danych
(gromadzących dokumenty i dane UM Szczecin) oraz utworzenie
interfejsów API i wygenerowanie kluczy API, które umożliwią dostęp do
udostępnionych baz danych SIPAM. Uwzględniając charakter projektu,

Uzasadnienie wyboru

który ma na celu udostępnienie on-line ISP administracji morskiej do
ponownego wykorzystania, w wyniku budowy SIPAM możliwe będzie
wygenerowanie użytkownikom kluczy API, które umożliwią za pomocą
interfejsów API dostęp on-line do aktualnych dokumentów i danych
Partnera nr 4, ich pobranie i ponowne wykorzystanie.

Wskaźnik
docelowy
(do 12 miesięcy po
1
zakończeniu realizacji
projektu)
W ramach projektu zaplanowano budowę SIPAM, która obejmować
będzie utworzenie interfejsów API umożliwiających uzyskanie dostępu
on-line do dokumentów i danych UM Szczecin, z wykorzystaniem klucza
Uzasadnienie

API. W odniesieniu do przeprowadzonej analizy potrzeb interesariuszy,

wskaźnika

wskaźnik obliczono uwzględniając potrzeby administracji publicznej

docelowego

w zakresie uzyskania dostępu on-line do udostępnianych dokumentów
i danych Partnera nr 4. Wartość wskaźnika docelowego określono na
poziomie co najmniej 1, co oznacza szacowaną roczną liczbę
wygenerowanych użytkownikom kluczy API.

3.8 Wskaźniki produktu projektu
Produkty Projektu stanowią bezpośrednie, materialne efekty realizacji Projektu, które zostaną
zmierzone konkretnymi wielkościami. Wszystkie mierniki zostały zdefiniowane zgodnie z wytycznymi
„Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w tym zakresie.

W tabelach poniżej przedstawiono listę produktów wraz z oczekiwanymi wartościami docelowymi
wskaźników dla dwóch końcowych lat realizacji Projektu (rok 2019 i 2020), w których produkty te
powstaną. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zastosowano podział
wskaźników produktu na:
 wskaźniki kluczowe (pochodzące ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, stanowiącej
załącznik nr 1 do „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 22.04.2015
r), spośród których wskazano wskaźnik obligatoryjny,
 wskaźniki specyficzne dla projektu, (wskaźniki informacyjne).
Tabela 22 Wskaźniki kluczowe produktów dla poszczególnych lat projektu

Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line informacje
sektora publicznego

szt.

0

0

4

Wskaźniki kluczowe (pozostałe)
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

3410

3410

Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

0

3638

Liczba utworzonych API

szt.

0

4

4

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API

szt.

0

0

16

Tabela 23 Wskaźniki specyficzne produktu dla poszczególnych lat projektu

Wskaźniki specyficzne dla projektu (informacyjne)
Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Rozmiar zdigitalizowanej informacji
sektora publicznego

TB

0

0,01

0,01

Rozmiar udostępnionych on-line
informacji sektora publicznego

TB

0

0

14,77

Nazwa wskaźnika

Szczegółowy opis powyższych wskaźników przedstawiono w Tabelach 24 – 30 poniżej.
Tabela 24 Wskaźnik: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia Beneficjent i każdy z Partnerów
Projektu udostępni on-line informacje sektora publicznego, z możliwością
ponownego ich wykorzystania do innych celów.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik ten został wskazany jako obligatoryjny w ramach działania
2.3.1.
Uwzględniając charakter projektu, który ma na celu zwiększenie
dostępności zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie
możliwości ich ponownego wykorzystania, kluczowe staje się
udostępnienie on-line informacji sektora publicznego, w tym danych
przestrzennych przez Beneficjenta i Partnerów Projektu.

Sposób potwierdzenia
Protokół odbioru
osiągnięcia wskaźnika
Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ obecnie żaden
podmiot biorący udział w Projekcie, nie udostępnia on-line informacji
sektora publicznego, jakie będą przedmiotem przetworzenia,
harmonizacji i udostępnienia ich w SIPAM.

Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego
Wskaźnik
(2020 r.)

0

docelowy

4

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych administracji
morskiej oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.
Analiza potrzeb potencjalnych odbiorców Projektu wykazała konieczność
publikacji i udostępnienia on-line przez wszystkie cztery podmioty
administracji morskiej biorące udział projekcie, informacji sektora
publicznego. Podmiotami tymi będą:
- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- Urząd Morski w Gdyni,
- Urząd Morski w Słupsku,
- Urząd Morski w Szczecinie.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 25 Wskaźnik: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(pozwolenia, decyzje, zarządzenia, umowy) oraz mapy, których
dysponentem jest administracja morska.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego administracji morskiej.

Sposób potwierdzenia
Protokół odbioru
osiągnięcia wskaźnika
Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego
Wskaźnik
(2020 r.)

0
Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ wszystkie dokumenty
i mapy, objęte w ramach projektu zakresem skanowania znajdują się
w postaci analogowej.

docelowy

3410

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty i mapy tworzące 11 zbiorów danych, których dysponentem
jest administracja morska zostaną poddane digitalizacji (przetworzeniu
z postaci analogowej do cyfrowej). Zbiorami tymi będą:

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski,
- Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani,
- Linia brzegu,
- Decyzje o pozwoleniu na wykorzystanie pasa technicznego do celów
innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego,
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plany Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 3410 szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie 3410 dokumentów i
map, spośród ww. zbiorów danych.

Tabela 26 Wskaźnik: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (pozwolenia, decyzje, zarządzenia, umowy) oraz mapy,
których dysponentem jest administracja morska.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności zbiorów
danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego administracji morskiej.

Sposób potwierdzenia
Protokół odbioru
osiągnięcia wskaźnika

Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego
Wskaźnik
(2020 r.)

0
Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ obecnie nie są
udostępnione on-line przez organy administracji morskiej, dokumenty
i mapy, które w wyniku wsparcia zostaną udostępnione on-line w SIPAM.

docelowy

3638

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych administracji
morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich wykorzystania.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 3638 szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie on-line różnymi
kanałami 3638 dokumentów i map (część z nich wyłącznie dla
zarejestrowanych użytkowników), następujących zasobów:
- Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa,
- System rozgraniczenia ruchu statków,
- Granica morza terytorialnego RP,
- Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP,
- Granica morskiej strefy przyległej RP,

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski,
- Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny),
- Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich,
- Granice portów i ich red,
- Granice przystani morskich, kotwicowisk,
- Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani,
- Tory podejściowe,
- Linia brzegu,
- Linia podstawowa,
- Graniczna linia ochrony,
- Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich,
- Decyzje o pozwoleniu na wykorzystanie pasa technicznego do celów
innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego,
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plany Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.

Tabela 27 Wskaźnik: Liczba utworzonych API

Wskaźnik: Liczba utworzonych API

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane utworzenie
dedykowanych interfejsów dostępu do danych (API), umożliwiających
dostęp do danych aplikacji systemom zewnętrznym, np. w celu pobrania
dokumentów lub danych.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną uruchomione dedykowane
interfejsy API, które umożliwią dostęp do dokumentów i danych, których
dysponentem jest administracja morska.

Sposób potwierdzenia
Protokół odbioru
osiągnięcia wskaźnika
Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego
Wskaźnik
(2020 r.)

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

0
Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ obecnie nie istnieją
żadne interfejsy programowania aplikacji udostępniane przez organy
administracji morskiej.

docelowy

4
W ramach Projektu zaplanowano utworzenie 4 interfejsów API, które
będą umożliwiały uzyskanie dostępu do dokumentów i danych
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędów
Morskich odpowiednio w: Gdyni, Słupsku i Szczecinie, umożliwiając
pobranie i ponowne wykorzystanie udostępnianych danych,
w szczególności przez zarejestrowanych użytkowników.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 4szt., ponieważ
w wyniku wsparcia zostaną utworzone 4 dedykowane interfejsy API
umożliwiające zarejestrowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do
danych AM, w celu ich ponownego wykorzystania.
Tabela 28 Wskaźnik: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

Wskaźnik: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane udostępnianie
on-line baz danych SIPAM za pomocą dedykowanych interfejsów API.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje utworzenie dedykowanych
interfejsów API, które umożliwią dostęp do baz danych SIPAM
uruchomionych w ramach projektu.

Sposób potwierdzenia
Protokół odbioru
osiągnięcia wskaźnika
Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego
Wskaźnik
(2020 r.)

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

0
Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ obecnie żadna baza
danych MGMiŻŚ oraz Urzędu Morskiego: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie,
nie jest udostępniana za pomocą interfejsów API.

docelowy

16
W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsów API, które
będą umożliwiały uzyskanie dostępu do 16 baz danych MGMiŻŚ oraz
Urzędów Morskich odpowiednio w: Gdyni, Słupsku i Szczecinie,
umożliwiając pobieranie i ponowne wykorzystanie udostępnianych
danych. Bazy danych planowane do udostępnienia autoryzowanym
użytkowników za pomocą API są następujące:
1. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach
morskich,
2. Osie podmorskich kabli i rurociągów,
3. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty
zabytkowe,
4. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny),
5. Granice portów i ich red,
6. Granice przystani morskich, kotwicowisk,
7. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani,
8. Tory podejściowe,
9. Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich,
10. Linia brzegu,
11. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1
(ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej RP),
12. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa
wodnego,
13. Umowy użytkowania,
14. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
15. Decyzje o trwałym zarządzie ląd,

16. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Tabela 29 Wskaźnik : Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(pozwolenia, decyzje, zarządzenia) oraz mapy, których dysponentem jest
administracja morska.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego administracji morskiej.

Sposób potwierdzenia
Protokół odbioru
osiągnięcia wskaźnika
Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego
Wskaźnik
(2020 r.)

0,00 TB
Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ wszystkie
dokumenty i mapy administracji morskiej, objęte w ramach projektu
zakresem skanowania znajdują się w postaci analogowej.

docelowy

0,01 TB
Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty i mapy tworzące 12 zbiorów danych, których dysponentem
jest administracja morska zostaną poddane digitalizacji. Zbiorami tymi
będą:

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski,
- Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani,
- Tory podejściowe,
- Linia brzegu,
- Decyzje o pozwoleniu na wykorzystanie pasa technicznego do celów
innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa
wodnego,
- Umowy użytkowania,

- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,01 TB, ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie dokumentów ww.
zbiorów, których rozmiar osiągnie 0,00836 TB, co w zaokrągleniu daje
wartość 0,01 TB.

Tabela 30 Wskaźnik: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (pozwolenia, decyzje, zarządzenia, mapy) oraz dane
przestrzenne, w tym dane surowe, których dysponentem jest
administracja morska.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów oraz danych przestrzennych
będących informacją sektora publicznego administracji morskiej.

Sposób potwierdzenia
Protokół odbioru
osiągnięcia wskaźnika
Wskaźnik
(2017 r.)

bazowy

Wskaźnik bazowy przyjęto na poziomie 0, ponieważ obecnie nie są
udostępnione on-line przez organy administracji morskiej, dokumenty
i mapy, które w wyniku wsparcia zostaną udostępnione on-line w
SIPAM.

Uzasadnienie
wskaźnika
bazowego
Wskaźnik
(2020 r.)

0

docelowy

14,77 TB

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie
on-line informacji sektora publicznego (dokumentów, danych
przestrzennych), obejmujących następujące zbiory danych administracji
morskiej:
- Granica morza terytorialnego RP;
- Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP;
- Granica morskiej strefy przyległej RP;
- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski;
- Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich;
- Osie podmorskich kabli i rurociągów;
- Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty
zabytkowe;
- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny);
- Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich;
- Granice portów i ich red;
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Granice przystani morskich, kotwicowisk;
- Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani;
- Tory podejściowe;
- Linia brzegu;
- Linia podstawowa;
- Graniczna linia ochrony;
- Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich;
- Dane batymetryczne;
- Dane z systemu LIDAR;
- Ortofotomapy;
- Decyzje o pozwoleniu na wykorzystanie pasa technicznego do celów
innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa
wodnego;
- Umowy użytkowania;
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie);
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd;
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 14,77 TB, ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie on-line dla
wszystkich potencjalnych chętnych danych publicznych administracji
morskiej, których rozmiar wynosi 14,77 TB.

Określone wskaźniki produktu w pełni odzwierciedlają określone dla Projektu cele projektu
(wskazane w rozdziale 3.5 Cele projektu). Mapowanie celu głównego projektu na cele szczegółowe

i cele techniczne znajdują się we wskazanym rozdziale, natomiast Rysunek 4 przedstawia mapowanie
celów szczegółowych na wskaźniki produktu.

Rysunek 4 Mapowanie celów szczegółowych na wskaźniki produktu

3.8.1 Wskaźniki produktu w podziale na Beneficjenta i Partnerów
W rozdziale zaprezentowano wskaźniki produktu projektu w podziale na podmioty odpowiedzialne za
realizację wskaźników (Beneficjent oraz Partnerzy nr 2, 3 i 4) oraz uzasadnienie wartości docelowych
wszystkich wskaźników przypisanych do podmiotu, w kontekście celów i zakresu projektu. Rozdział
zawiera także opis metodyki szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych
wartości składających się na wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto przy szacowaniu.
Przedstawiona zawartość rozdziału jest uwarunkowana budową wniosku o dofinansowanie (rozdział
8b) oraz ograniczoną ilością znaków w rozdziale 8c wniosku o dofinansowanie – w polu
„Uzasadnienie wartości docelowych wskaźników kluczowych wszystkich wskaźników oraz
uzasadnienie dla doboru wskaźników specyficznych dla projektu”.

3.8.1.1

Wskaźniki produktu – Beneficjent

Rozdział zawiera opis wskaźników produktu, za które odpowiedzialny będzie Beneficjent –
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Tabela 31 zawiera listę produktów wraz
z oczekiwanymi wartościami docelowymi wskaźników dla dwóch końcowych lat realizacji Projektu
(rok 2019 i 2020), w których produkty te powstaną.
Tabela 31 Wskaźniki kluczowe produktów - Beneficjent

Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line informacje
sektora publicznego

szt.

0

0

1

Wskaźniki kluczowe (pozostałe)
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

160

160

Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

0

168

Liczba utworzonych API

szt.

0

1

1

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API

szt.

0

0

2

Tabela 32 Wskaźniki specyficzne produktów - Beneficjent

Wskaźniki specyficzne dla projektu (informacyjne)
Nazwa wskaźnika
Rozmiar zdigitalizowanej informacji
sektora publicznego

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

TB

0

0,00025

0,00025

Rozmiar udostępnionych on-line
informacji sektora publicznego

TB

0

0

0,0001

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych wszystkich wskaźników
produktu za które będzie odpowiedzialny Beneficjent. Rozdział zawiera także opis metodyki
szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających się na
wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto przy szacowaniu.
Tabela 33 Wskaźnik Beneficjenta: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia Beneficjent udostępni on-line
informacje sektora publicznego, z możliwością ponownego ich
wykorzystania do innych celów.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik ten został wskazany jako obligatoryjny w ramach działania
2.3.1.
Uwzględniając charakter projektu, który ma na celu zwiększenie
dostępności zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie
możliwości ich ponownego wykorzystania, kluczowe staje się
udostępnienie on-line informacji sektora publicznego, m.in. danych
posiadanych przez Beneficjenta.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich ponownego
wykorzystania. Analiza potrzeb potencjalnych odbiorców Projektu
wykazała konieczność publikacji i udostępnienia on-line administracji
morskiej. W ramach realizacji projektu zaplanowano że, Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Beneficjent) udostępni online informacji sektora publicznego.

Tabela 34 Wskaźnik Beneficjenta: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(pozwolenia, decyzje), których dysponentem jest Beneficjent.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego administracji morskiej, którymi dysponuje Beneficjent.

Wskaźnik
(2020 r.)

160

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty, których dysponentem jest Beneficjent zostaną poddane
digitalizacji (przetworzeniu z postaci analogowej do cyfrowej). Zbiorami
tymi będą:
- Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 160 szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie 160 dokumentów
ww. zbiorów danych Beneficjenta.

Tabela 35 Wskaźnik Beneficjenta: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego

Wskaźnik: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (pozwolenia, decyzje, mapy), których dysponentem jest
Beneficjent.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego, których dysponentem jest Beneficjent.

Wskaźnik
(2020 r.)

168

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 168
szt., ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie
on-line różnymi kanałami 168 dokumentów i map (część z nich
wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników), następujących
zasobów:
- Granica morza terytorialnego RP
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP,
- Granica morskiej strefy przyległej RP,
- Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny),
- Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich,
- Linia podstawowa,
- Graniczna linia ochrony,
- Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 168szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie udostępnienie on-line różnymi
kanałami 168 dokumentów i map ww. zbiorów danych Beneficjenta.
Tabela 36 Wskaźnik Beneficjenta: Liczba utworzonych API

Wskaźnik: Liczba utworzonych API

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane utworzenie
dedykowanego interfejsu dostępu do danych (API), umożliwiającego
dostęp do baz danych Beneficjenta, np. w celu pobrania dokumentów
lub danych.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną uruchomiony dedykowany
interfejs API, które umożliwi dostęp do dokumentów i danych, których
dysponentem jest Beneficjent.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsu API, który będzie
umożliwiał uzyskanie dostępu do dokumentów i danych Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, umożliwiając pobranie
i ponowne wykorzystanie udostępnianych danych, w szczególności przez
zarejestrowanych użytkowników.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1szt., ponieważ
w wyniku wsparcia zostanie utworzony 1 dedykowany interfejs API
umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do
baz danych Beneficjenta, w celu ich ponownego wykorzystania.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 37 Wskaźnik Beneficjenta: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

Wskaźnik: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane udostępnianie
on-line baz danych Beneficjenta za pomocą dedykowanego interfejsu
API.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje utworzenie dedykowanego
interfejsu API, który umożliwi dostęp do 2 baz danych Beneficjenta
uruchomionych w ramach projektu.

Wskaźnik
(2020 r.)

2

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsów API, które
będą umożliwiały uzyskanie dostępu do baz danych administracji
morskiej, umożliwiając pobieranie i ponowne wykorzystanie
udostępnianych danych. Beneficjent odpowiedzialny będzie za
udostępnienie on-line autoryzowanym użytkowników za pomocą API, 2
następujących baz danych:

1.
2.

Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach
morskich,
Osie podmorskich kabli i rurociągów.

Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 2szt., ponieważ
MGMiŻŚ udostępni 2 bazy danych za pomocą interfejsu API.
Tabela 38 Wskaźnik Beneficjenta: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(pozwolenia, decyzje), których dysponentem jest Beneficjent.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego Beneficjenta.

Wskaźnik
(2020 r.)

0,00025 TB

docelowy

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty tworzące 2 zbiory danych, których dysponentem jest
Beneficjent zostaną poddane digitalizacji. Zbiorami tymi będą:
- Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,00025 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie
dokumentów ww. zbiorów Beneficjenta, których rozmiar osiągnie ok.
248MB, co w zaokrągleniu daje wartość 0,00025 TB.

Tabela 39 Wskaźnik Beneficjenta: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (pozwolenia, decyzje, mapy) oraz dane przestrzenne, w tym
dane surowe, których dysponentem jest Beneficjent.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego Beneficjenta.

Wskaźnik
(2020 r.)

0,0001 TB

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie
on-line informacji sektora publicznego (dokumentów i map),
obejmujących następujące zbiory Beneficjenta:
- Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie,
- Granica morza terytorialnego RP,
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP,
- Granica morskiej strefy przyległej RP,
- Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich,
- Linia podstawowa,
- Graniczna linia ochrony,
- Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,0001 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie on-line
dla wszystkich potencjalnych chętnych danych publicznych Beneficjenta,
których rozmiar wynosi ok. 100 MB.

3.8.1.2

Wskaźniki produktu – Partner nr 2

Rozdział zawiera opis wskaźników produktu, za które odpowiedzialny będzie Partner nr 2 – Urząd
Morski w Gdyni. Tabela 40 zawiera listę produktów wraz z oczekiwanymi wartościami docelowymi
wskaźników dla dwóch końcowych lat realizacji Projektu (rok 2019 i 2020), w których produkty te
powstaną.
Tabela 40 Wskaźniki kluczowe produktów – Partner nr 2

Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line informacje
sektora publicznego

szt.

0

0

1

Wskaźniki kluczowe (pozostałe)
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

1250

1250

Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

0

1380

Liczba utworzonych API

szt.

0

1

1

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API

szt.

0

0

5

Tabela 41 Wskaźniki specyficzne produktów – Partner nr 2

Wskaźniki specyficzne dla projektu (informacyjne)
Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Rozmiar zdigitalizowanej informacji
sektora publicznego

TB

0

0,00224

0,00224

Rozmiar udostępnionych on-line
informacji sektora publicznego

TB

0

0

0,0314

Nazwa wskaźnika

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych wszystkich wskaźników
produktu za które będzie odpowiedzialny Partner nr 2. Rozdział zawiera także opis metodyki
szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających się na
wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto przy szacowaniu.
Tabela 42 Wskaźnik Partnera nr 2: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia Partner nr 2 udostępni on-line
informacje sektora publicznego, z możliwością ponownego ich
wykorzystania do innych celów.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik ten został wskazany jako obligatoryjny w ramach działania
2.3.1.
Uwzględniając charakter projektu, który ma na celu zwiększenie
dostępności zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie
możliwości ich ponownego wykorzystania, kluczowe staje się
udostępnienie on-line informacji sektora publicznego, m.in. danych
posiadanych przez Urząd Morski w Gdyni.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich ponownego
wykorzystania. Analiza potrzeb potencjalnych odbiorców Projektu
wykazała konieczność publikacji i udostępnienia on-line administracji
morskiej. W ramach realizacji projektu zaplanowano że, Urząd Morski w
Gdyni (Partner nr 2) udostępni on-line informacji sektora publicznego.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 43 Wskaźnik Partnera nr 2: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(zarządzenia, decyzje, pozwolenia, umowy), których dysponentem jest
Partner nr 2.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego administracji morskiej, którymi dysponuje Partner nr 2.

Wskaźnik
(2020 r.)

1250

docelowy

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty, których dysponentem jest Partner nr 2 zostaną poddane
digitalizacji (przetworzeniu z postaci analogowej do cyfrowej). Zbiorami
tymi będą:
- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Tory podejściowe,
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1250 szt.,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie 1250
dokumentów ww. zbiorów danych Partnera nr 2.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 44 Wskaźnik Partnera nr 2: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego

Wskaźnik: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (zarządzenia, decyzje, umowy) oraz mapy, których
dysponentem jest Partner nr 2.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego, których dysponentem jest Partner nr 2.

Wskaźnik
(2020 r.)

1380

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie
1380 szt., ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano
udostępnienie on-line różnymi kanałami 1380 dokumentów i map (część
z nich wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników), następujących
zasobów:
- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny),
- Granice portów i ich red,
- Granice przystani morskich, kotwicowisk,
- Tory podejściowe,
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1380szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie udostępnienie on-line różnymi
kanałami 1380 dokumentów i map ww. zbiorów danych Partnera nr 2.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 45 Wskaźnik Partnera nr 2: Liczba utworzonych API

Wskaźnik: Liczba utworzonych API

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane utworzenie
dedykowanego interfejsu dostępu do danych (API), umożliwiającego
dostęp do baz danych Partnera nr 2, np. w celu pobrania dokumentów
lub danych.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną uruchomiony dedykowany
interfejs API, które umożliwi dostęp do dokumentów i danych, których
dysponentem jest Partner nr 2.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsu API, który będzie
umożliwiał uzyskanie dostępu do dokumentów i danych Urzędu
Morskiego w Gdyni, umożliwiając pobranie i ponowne wykorzystanie
udostępnianych danych, w szczególności przez zarejestrowanych
użytkowników.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1szt., ponieważ
w wyniku wsparcia zostanie utworzony 1 dedykowany interfejs API
umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do
baz danych Partnera nr 2, w celu ich ponownego wykorzystania.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 46 Wskaźnik Partnera nr 2: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

Wskaźnik: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane udostępnianie
on-line baz danych Partnera nr 2 za pomocą dedykowanego interfejsu
API.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje utworzenie dedykowanego
interfejsu API, który umożliwi dostęp do baz danych Partnera nr 2
uruchomionych w ramach projektu.

Wskaźnik
(2020 r.)

5

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsów API, które
będą umożliwiały uzyskanie dostępu do baz danych administracji
morskiej, umożliwiając pobieranie i ponowne wykorzystanie
udostępnianych danych. Partner nr 2 odpowiedzialny będzie za
udostępnienie on-line autoryzowanym użytkowników za pomocą API, 5
następujących baz danych:
1. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty
zabytkowe,
2. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny),
3. Granice portów i ich red,
4. Granice przystani morskich, kotwicowisk,
5. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie).
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 5szt., ponieważ
Urząd Morski w Gdyni udostępni 5 baz danych za pomocą interfejsu
API.

Tabela 47 Wskaźnik Partnera nr 2: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(pozwolenia, decyzje), których dysponentem jest Partner nr 2.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego Partnera nr 2.

Wskaźnik
(2020 r.)

0,00224 TB

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty tworzące 10 zbiorów danych, których dysponentem jest
Partner nr 2 zostaną poddane digitalizacji. Zbiorami tymi będą:
- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani,
- Tory podejściowe,
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
bszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa
wodnego,
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,00224 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie
dokumentów ww. zbiorów Partnera nr 2, których rozmiar osiągnie ok.
2240MB, co w zaokrągleniu daje wartość 0,00224 TB.

Tabela 48 Wskaźnik Partnera nr 2: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (zarządzenia, decyzje, mapy) oraz dane przestrzenne, w tym
dane surowe, których dysponentem jest Partner nr 2.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego Partnera nr 2.

Wskaźnik
(2020 r.)

0,0314 TB

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie
on-line informacji sektora publicznego (dokumentów, map, w tym
danych surowych), obejmujących następujące zbiory Partnera nr 2:
- System rozgraniczenia ruchu statków;
- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski;
- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny);
- Granice portów i ich red;
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Granice przystani morskich, kotwicowisk;
- Tory podejściowe;
- Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich;
- Dane batymetryczne;
- Dane z systemu LIDAR;
- Ortofotomapy;
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,0314 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie on-line
dla wszystkich potencjalnych chętnych danych publicznych Partnera nr
2, których rozmiar wynosi ok. 31,376 GB, co w zaokrągleniu daje wartość
0,0314 TB.

3.8.1.3

Wskaźniki produktu – Partner nr 3

Rozdział zawiera opis wskaźników produktu, za które odpowiedzialny będzie Partner nr 3 – Urząd
Morski w Słupsku. Tabela 49 zawiera listę produktów wraz z oczekiwanymi wartościami docelowymi

wskaźników dla dwóch końcowych lat realizacji Projektu (rok 2019 i 2020), w których produkty te
powstaną.
Tabela 49 Wskaźniki kluczowe produktów – Partner nr 3

Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line informacje
sektora publicznego

szt.

0

0

1

Wskaźniki kluczowe (pozostałe)
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

1195

1195

Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

0

1230

Liczba utworzonych API

szt.

0

1

1

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API

szt.

0

0

5

Tabela 50 Wskaźniki specyficzne produktów – Partner nr 3

Wskaźniki specyficzne dla projektu (informacyjne)
Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Rozmiar zdigitalizowanej informacji
sektora publicznego

TB

0

0,00491

0,00491

Rozmiar udostępnionych on-line
informacji sektora publicznego

TB

0

0

14,5005

Nazwa wskaźnika

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych wszystkich wskaźników
produktu za które będzie odpowiedzialny Partner nr 3. Rozdział zawiera także opis metodyki

szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających się na
wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto przy szacowaniu.
Tabela 51 Wskaźnik Partnera nr 3: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia Partner nr 3 udostępni on-line
informacje sektora publicznego, z możliwością ponownego ich
wykorzystania do innych celów.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik ten został wskazany jako obligatoryjny w ramach działania
2.3.1.
Uwzględniając charakter projektu, który ma na celu zwiększenie
dostępności zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie
możliwości ich ponownego wykorzystania, kluczowe staje się
udostępnienie on-line informacji sektora publicznego, m.in. danych
posiadanych przez Urząd Morski w Słupsku.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich ponownego
wykorzystania. Analiza potrzeb potencjalnych odbiorców Projektu
wykazała konieczność publikacji i udostępnienia on-line administracji
morskiej. W ramach realizacji projektu zaplanowano że, Urząd Morski w
Słupsku (Partner nr 3) udostępni on-line informacji sektora publicznego.

Tabela 52 Wskaźnik Partnera nr 3: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(decyzje, pozwolenia, umowy), których dysponentem jest Partner nr 3.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego administracji morskiej, którymi dysponuje Partner nr 3.

Wskaźnik
(2020 r.)

1195

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty, których dysponentem jest Partner nr 3 zostaną poddane
digitalizacji (przetworzeniu z postaci analogowej do cyfrowej). Zbiorami
tymi będą:
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1195 szt.,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie 1195
dokumentów ww. zbiorów danych Partnera nr 3.

Tabela 53 Wskaźnik Partnera nr 3: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego

Wskaźnik: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (zarządzenia, decyzje, umowy) oraz mapy, których
dysponentem jest Partner nr 3.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego, których dysponentem jest Partner nr 3.

Wskaźnik
(2020 r.)

1230

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie
1230 szt., ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano
udostępnienie on-line różnymi kanałami 1230 dokumentów i map (część
z nich wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników), następujących
zasobów:
- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Granice portów i ich red,
- Granice przystani morskich, kotwicowisk,
- Tory podejściowe,
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1230szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie udostępnienie on-line różnymi
kanałami 1230 dokumentów i map ww. zbiorów danych Partnera nr 3.
Tabela 54 Wskaźnik Partnera nr 3: Liczba utworzonych API

Wskaźnik: Liczba utworzonych API

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane utworzenie
dedykowanego interfejsu dostępu do danych (API), umożliwiającego
dostęp do baz danych Partnera nr 3, np. w celu pobrania dokumentów
lub danych.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną uruchomiony dedykowany
interfejs API, które umożliwi dostęp do dokumentów i danych, których
dysponentem jest Partner nr 3.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsu API, który będzie
umożliwiał uzyskanie dostępu do dokumentów i danych Urzędu
Morskiego w Słupsku, umożliwiając pobranie i ponowne wykorzystanie
udostępnianych danych, w szczególności przez zarejestrowanych
użytkowników.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1szt., ponieważ
w wyniku wsparcia zostanie utworzony 1 dedykowany interfejs API
umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do
baz danych Partnera nr 3, w celu ich ponownego wykorzystania.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 55 Wskaźnik Partnera nr 3: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

Wskaźnik: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane udostępnianie
on-line baz danych Partnera nr 3 za pomocą dedykowanego interfejsu
API.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje utworzenie dedykowanego
interfejsu API, który umożliwi dostęp do baz danych Partnera nr 3
uruchomionych w ramach projektu.

Wskaźnik
(2020 r.)

5

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsów API, które
będą umożliwiały uzyskanie dostępu do baz danych administracji
morskiej, umożliwiając pobieranie i ponowne wykorzystanie
udostępnianych danych. Partner nr 3 odpowiedzialny będzie za
udostępnienie on-line autoryzowanym użytkowników za pomocą API, 5
następujących baz danych:
1. Tory podejściowe,
2. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa
wodnego,
3. Umowy użytkowania,
4. Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
5. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 5szt., ponieważ
Urząd Morski w Słupsku udostępni 5 baz danych za pomocą interfejsu
API.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 56 Wskaźnik Partnera nr 3: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(pozwolenia, decyzje), których dysponentem jest Partner nr 3.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego Partnera nr 3.

Wskaźnik
(2020 r.)

0,00491 TB

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty tworzące 6 zbiorów danych, których dysponentem jest
Partner nr 3 zostaną poddane digitalizacji. Zbiorami tymi będą:
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa
wodnego,
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.

Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,00491 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie
dokumentów ww. zbiorów Partnera nr 3, których rozmiar osiągnie ok.
4910MB, co w zaokrągleniu daje wartość 0,00491 TB.

Tabela 57 Wskaźnik Partnera nr 3: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (zarządzenia, decyzje, mapy) oraz dane przestrzenne, w tym
dane surowe, w tym dane surowe, których dysponentem jest Partner
nr 3.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego Partnera nr 3.

Wskaźnik
(2020 r.)

14,5005 TB

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie
on-line informacji sektora publicznego (dokumentów, map, w tym
danych surowych), obejmujących następujące zbiory Partnera nr 3:
- Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa;
- Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem
terminów uznania strefy za niebezpieczną);
- System rozgraniczenia ruchu statków;
- Granice morskich wód wewnętrznych;
- Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski;
- Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty
zabytkowe;
Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny);
- Granice portów i ich red;
- Granice przystani morskich, kotwicowisk;
- Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani;
- Tory podejściowe;
- Kilometraż wybrzeża morskiego;
- Numeracja wejść na plażę;
- Dane batymetryczne;
- Dane z systemu LIDAR;
- Ortofotomapy;
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 14,5005 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie on-line
dla wszystkich potencjalnych chętnych danych publicznych Partnera nr
3, których rozmiar wynosi ok. 14,500456 TB, co w zaokrągleniu daje
wartość 14,5005 TB.

3.8.1.4

Wskaźniki produktu – Partner nr 4

Rozdział zawiera opis wskaźników produktu, za które odpowiedzialny będzie Partner nr 4 – Urząd
Morski w Szczecinie. Tabela 58 zawiera listę produktów wraz z oczekiwanymi wartościami
docelowymi wskaźników dla dwóch końcowych lat realizacji Projektu (rok 2019 i 2020), w których
produkty te powstaną.

Tabela 58 Wskaźniki kluczowe produktów – Partner nr 4

Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny)
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line informacje
sektora publicznego

szt.

0

0

1

Wskaźniki kluczowe (pozostałe)
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

805

805

Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego

szt.

0

0

860

Liczba utworzonych API

szt.

0

1

1

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API

szt.

0

0

4

Tabela 59 Wskaźniki specyficzne produktów – Partner nr 4

Wskaźniki specyficzne dla projektu (informacyjne)
Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość na
rok 2019

Wartość na
rok 2020

Rozmiar zdigitalizowanej informacji
sektora publicznego

TB

0

0,00096

0,00096

Rozmiar udostępnionych on-line
informacji sektora publicznego

TB

0

0

0,2397

Nazwa wskaźnika

W tabelach poniżej przedstawiono uzasadnienie wartości docelowych wszystkich wskaźników
produktu za które będzie odpowiedzialny Partner nr 4. Rozdział zawiera także opis metodyki
szacowania założonych wartości wskaźników, w tym poszczególnych wartości składających się na
wartość docelową oraz opis czynników, które wzięto przy szacowaniu.

Tabela 60 Wskaźnik Partnera nr 4: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia Partner nr 4 udostępni on-line
informacje sektora publicznego, z możliwością ponownego ich
wykorzystania do innych celów.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik ten został wskazany jako obligatoryjny w ramach działania
2.3.1.
Uwzględniając charakter projektu, który ma na celu zwiększenie
dostępności zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie
możliwości ich ponownego wykorzystania, kluczowe staje się
udostępnienie on-line informacji sektora publicznego, m.in. danych
posiadanych przez Urząd Morski w Szczecinie.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

docelowy

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich ponownego
wykorzystania. Analiza potrzeb potencjalnych odbiorców Projektu
wykazała konieczność publikacji i udostępnienia on-line administracji
morskiej. W ramach realizacji projektu zaplanowano że, Urząd Morski w
Szczecinie (Partner nr 4) udostępni on-line informacji sektora
publicznego.

Tabela 61 Wskaźnik Partnera nr 4: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Wskaźnik: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(decyzje, pozwolenia, umowy), których dysponentem jest Partner nr 4.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego administracji morskiej, którymi dysponuje Partner nr 4.

Wskaźnik
(2020 r.)

docelowy

805
Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty, których dysponentem jest Partner nr 4 zostaną poddane
digitalizacji (przetworzeniu z postaci analogowej do cyfrowej). Zbiorami
tymi będą:
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 805 szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie 805 dokumentów
ww. zbiorów danych Partnera nr 4.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 62 Wskaźnik Partnera nr 4: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego

Wskaźnik: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (decyzje, pozwolenia, umowy) oraz mapy, których
dysponentem jest Partner nr 4.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego, których dysponentem jest Partner nr 4.

Wskaźnik
(2020 r.)

860

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 860
szt., ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie
on-line różnymi kanałami 860 dokumentów (część z nich wyłącznie dla
zarejestrowanych użytkowników), następujących zasobów:
- Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa,
- Osie podmorskich kabli i rurociągów,
- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny),
- Granice portów i ich red,
- Granice przystani morskich, kotwicowisk,
- Tory podejściowe,
- Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich,
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd,
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 860szt., ponieważ
w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie udostępnienie on-line różnymi
kanałami 860 dokumentów ww. zbiorów danych Partnera nr 4.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 63 Wskaźnik Partnera nr 4: Liczba utworzonych API

Wskaźnik: Liczba utworzonych API

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane utworzenie
dedykowanego interfejsu dostępu do danych (API), umożliwiającego
dostęp do baz danych Partnera nr 4, np. w celu pobrania dokumentów
lub danych.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną uruchomiony dedykowany
interfejs API, które umożliwi dostęp do dokumentów i danych, których
dysponentem jest Partner nr 4.

Wskaźnik
(2020 r.)

1

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsu API, który będzie
umożliwiał uzyskanie dostępu do dokumentów i danych Urzędu
Morskiego w Szczecinie, umożliwiając pobranie i ponowne
wykorzystanie udostępnianych danych, w szczególności przez
zarejestrowanych użytkowników.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 1szt., ponieważ
w wyniku wsparcia zostanie utworzony 1 dedykowany interfejs API
umożliwiający zarejestrowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do
baz danych Partnera nr 4, w celu ich ponownego wykorzystania.

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Tabela 64 Wskaźnik Partnera nr 4: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API

Wskaźnik: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało zaplanowane udostępnianie
on-line baz danych Partnera nr 4 za pomocą dedykowanego interfejsu
API.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest kluczowym wskaźnikiem produktu, pochodzącym
z załącznika nr 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020, określonym dla celu tematycznego
2: „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)” - priorytet inwestycyjny 2c.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje utworzenie dedykowanego
interfejsu API, który umożliwi dostęp do baz danych Partnera nr 4
uruchomionych w ramach projektu.

Wskaźnik
(2020 r.)

4

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie interfejsów API, które
będą umożliwiały uzyskanie dostępu do baz danych administracji
morskiej, umożliwiając pobieranie i ponowne wykorzystanie
udostępnianych danych. Partner nr 4 odpowiedzialny będzie za
udostępnienie on-line autoryzowanym użytkowników za pomocą API, 4
następujących baz danych:
1. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani,
2. Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich,
3. Linia brzegu,
4. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1
(ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej RP).
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 4szt., ponieważ
Urząd Morski w Szczecinie udostępni 4 bazy danych za pomocą
interfejsu API.
Tabela 65 Wskaźnik Partnera nr 4: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zdigitalizowane dokumenty
(pozwolenia, decyzje), których dysponentem jest Partner nr 4.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: cyfryzacja zasobów i zwiększenie
dostępności zbiorów danych. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować digitalizację dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego Partnera nr 4.

Wskaźnik
(2020 r.)

0,00096 TB

docelowy

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

Projekt ma na celu cyfryzację i poprawę jakości zasobów administracji
morskiej, dlatego po analizie potrzeb interesariuszy ustalono, iż
dokumenty tworzące 6 zbiorów danych, których dysponentem jest
Partner nr 4 zostaną poddane digitalizacji. Zbiorami tymi będą:
- Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa
technicznego do celów innych niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o
obszarach morskich i administracji morskiej RP),
- Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa
wodnego,
- Umowy użytkowania,
- Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie),
- Decyzje o trwałym zarządzie ląd.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,00096 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowanie skanowanie
dokumentów ww. zbiorów Partnera nr 4, których rozmiar osiągnie ok.
962MB, co w zaokrągleniu daje wartość 0,00096 TB.

Tabela 66 Wskaźnik Partnera nr 4: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Wskaźnik: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

Opis

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną udostępnione on-line
dokumenty (decyzje, umowy, mapy) oraz dane przestrzenne, w tym
dane surowe, których dysponentem jest Partner nr 4.

Uzasadnienie wyboru

Wskaźnik jest informacyjnym wskaźnikiem specyficznym dla projektu,
zdefiniowanym w formularzu wniosku o dofinansowanie w działaniu
2.3.1.
Wskaźnik jest spójny z celami projektu: zwiększenie dostępności
zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ich
ponownego wykorzystania. Aby osiągnąć wskazane cele projekt będzie
obejmować udostępnienie dokumentów i map zawierających informacje
sektora publicznego Partnera nr 4.

Wskaźnik
(2020 r.)

0,2397 TB

Uzasadnienie
wskaźnika
docelowego

docelowy

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych
administracji morskiej oraz zwiększenie możliwości ponownego ich
wykorzystania. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie
on-line informacji sektora publicznego (dokumentów, map, w tym
danych surowych), obejmujących następujące zbiory Partnera nr 4:
- Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa;
- Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny);
- Granice portów i ich red;
- Granice przystani morskich, kotwicowisk;
- Tory podejściowe;
- Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich;
- Dane batymetryczne;
- Dane z systemu LIDAR;
- Ortofotomapy;
- Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.
Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 0,2397 TB,
ponieważ w ramach przedsięwzięcia zaplanowano udostępnienie on-line
dla wszystkich potencjalnych chętnych danych publicznych Partnera nr
4, których rozmiar wynosi ok. 239,742GB, co w zaokrągleniu daje
wartość 0,2397 TB.

3.9 Realizacja zasad horyzontalnych UE
Zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
promowane są przedsięwzięcia wspierające polityki horyzontalne, tj. równości mężczyzn i kobiet oraz
niedyskryminacji, ochrony środowiska, oraz zrównoważonego rozwoju. Projekt SIPAM wpisuje się

w politykę horyzontalną Unii Europejskiej taką jak polityka równych szans i polityka ochrony
środowiska. Ponadto będzie on realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1303/2013:
„Państwa członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie i propagowanie równości
mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania programów,
w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Państwa członkowskie
i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze
względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. W procesie
przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.”
Założenia projektu nie uzależniają dostępu do udostępnianych w ramach projektu danych AM od płci,
rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, wieku lub orientacji seksualnej, bowiem
mają zwiększać dostęp do ISP każdemu obywatelowi zdolnemu do przeglądania danych lub obsługi
systemu w zakresie ich pobierania za pomocą usług lub dedykowanych interfejsów API. Projekt
wywiera ponadto pozytywny wpływ na realizację polityki horyzontalnej zapobiegania dyskryminacji
ludności wiejskiej, a także osób niepełnosprawnych, gdyż umożliwia tym osobom poprzez
wykorzystanie technologii informatycznych pozyskanie kompletnych, wiarygodnych i aktualnych
danych znajdujących się w zasobach będących w dyspozycji administracji publicznej. Dostęp do
danych poprzez witryny będzie uwzględniał międzynarodowy standard w dziedzinie budowania stron
internetowych - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), które z założenia będą
przyjazne dla niepełnosprawnych użytkowników.
W obszarze architektury aplikacji przyjęte zostało pryncypium odnoszące się do łatwości użycia,
zgodnie z którym rozwiązania mają być łatwe w użyciu i przyjazne, a systemy informatyczne mają być
wykonane w sposób intuicyjny, maksymalnie spójny i minimalizujący czas potrzebny do wykonania
większości zadań przez użytkowników systemów informatycznych. Wykorzystanie i wdrożenie
w SIPAM standardów i wytycznych WCAG 2.0, zapewni że dostęp ISP dla osób niepełnosprawnych, w
tym niewidomych i słabowidzących, osób niesłyszących, osób z upośledzeniem mowy co najmniej na
poziomie wskazanym w Rozporządzeniu ws. KRI.
Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1303/2013:
„Cele EFSI są osiągane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym
wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z
art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.”

Na podstawie zapisów zawartych w szczególności w takich dokumentach jak: ustawa z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, nie stwierdzono konieczności rozpoczęcia
procedury Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, gdyż w przypadku projektów
o charakterze informatycznym kwalifikowane jako znacząco oddziałujące na środowisko mogą być
jedynie projekty, w których cześć infrastruktury technicznej bezpośrednio oddziałuje na otoczenie jak
np. instalacje, antenowe, odbiorniki radiowe, nowa infrastruktura budowlana itp. Należy przy tym
zaznaczyć, iż ewentualna realizacja takich zadań, w zależności od zastosowanych rozwiązań, będzie
miało bardzo ograniczone oddziaływanie o charakterze neutralnym. Przedsięwzięcie skupia się na
aspektach organizacyjnych, a w zakresie technologicznym wykorzystane zostaną standardowe,
powszechnie dostępne komponenty teleinformatyczne, spełniające właściwe normy gwarantujące
brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, zaś kwestie sieciowe rozwiązane za
pomocą istniejących łączy telekomunikacyjnych.

3.10 Analiza oddziaływania na środowisko
Na podstawie zapisów zawartych w szczególności w takich dokumentach jak: ustawa z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU z dnia
13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, nie stwierdzono konieczności rozpoczęcia
procedury Oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, gdyż w przypadku projektów
o charakterze informatycznym kwalifikowane jako znacząco oddziałujące na środowisko mogą być
jedynie projekty, w których cześć infrastruktury technicznej bezpośrednio oddziałuje na otoczenie jak
np. instalacje, antenowe, odbiorniki radiowe, nowa infrastruktura budowlana itp. Należy przy tym
zaznaczyć, iż ewentualna realizacja takich zadań, w zależności od zastosowanych rozwiązań, będzie

miało bardzo ograniczone oddziaływanie o charakterze neutralnym. Przedsięwzięcie skupia się na
aspektach organizacyjnych, a w zakresie technologicznym wykorzystane zostaną standardowe,
powszechnie dostępne komponenty teleinformatyczne, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty,
spełniające właściwe normy gwarantujące brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne,
zaś kwestie sieciowe rozwiązane za pomocą istniejących łączy telekomunikacyjnych.
W odniesieniu do celów projektu budowy SIPAM należy też zauważyć, iż samo przedsięwzięcie nie
będzie miało bezpośredniego wpływu na środowisko, jednak pośredni wpływ poprzez udostępnienie
on-line zbiorów danych administracji morskiej, które aktualnie nie są dostępne przez Internet
ograniczy w znacznym stopniu konieczność osobistych wizyt w urzędach Partnerów Projektu
(ograniczona emisja spalin do środowiska), zmniejszy ilość zużywanego papieru (brak konieczności
składania wniosków, zapytań o dane, które będą udostępnione w SIPAM), a także spadnie zużycie
energii elektrycznej (szybszy dostęp do danych) co ma charakter pozytywny.

3.11 Komplementarność z innymi działaniami
Komplementarność stanowi jedną z zasad horyzontalnych Unii Europejskiej – państwa członkowskie
zobowiązane są do zachowania komplementarności wsparcia udzielanego z poszczególnych funduszy
pomocowych. Przekłada się to na konieczność zapewnienia komplementarności projektów
realizowanych w ramach wdrażanych programów operacyjnych oraz już wdrożonych na poziomie
krajowym (centralnym) oraz na szczeblu regionalnym. Jednym z istotnych wyznaczników
komplementarności pomiędzy projektami jest brak powielania produktów specjalistycznych, które są
lub zostały wytworzone w ramach innych projektów lub przedsięwzięć zarówno realizowanych przez
Beneficjenta, jak również przez inne podmioty.
Komplementarność projektów pozwala na maksymalizację rezultatów wynikających z realizacji
poszczególnych działań i projektów – umożliwia osiągnięcie synergii. Oznacza to, że korzyści
wynikające z realizacji komplementarnych projektów, są większe niż suma korzyści pojedynczych
inwestycji.
Projekt SIPAM jest komplementarny z zrealizowanym projektem GEOPORTAL 2 współfinansowanym
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach 7 osi priorytetowej
„Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, którego Beneficjentem był
Główny Geodeta Kraju. Geoportal jest punktem dostępu, który łączy różne źródła informacji
geograficznej kraju, będąc centralnym węzłem krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
udostępniającym krajowe dane przestrzenne. Uruchomiony Geoportal udostępnia obywatelom,
przedsiębiorcom oraz administracji publicznej, informacje przestrzenne z urzędowych rejestrów

gwarantujących jej jakość, aktualność i wiarygodność, a także usługi związane z informacją
przestrzenną.

Opracowanie

cyfrowych,

spójnych

i

zharmonizowanych

zbiorów

danych

przestrzennych administracji morskiej, umożliwi włączenie ich i udostępnienie w Geoportalu, za
pomocą usług OGC, co będzie możliwe dzięki wdrożeniu SIPAM. Opisane metadanymi udostępniane
zbiory danych, zostaną także zaimportowane do katalogu metadanych Geoportalu. W ten sposób
SIPAM przyczyni się do utworzenia kolejnego węzła zawierającego dane administracji morskiej, jaki
zostanie włączony do Geportalu.
Komplementarność projektu SIPAM w stosunku do Geoportal2 obejmuje także harmonizację zbiorów
danych przestrzennych dla tematu 3.16 ustawy o IIP, których dysponentem jest administracja
morska. Na podstawie obowiązujących przepisów Urzędy Morskie przekazują Głównemu Geodecie
Kraju posiadane informacje i zbiory danych przestrzennych dotyczące przebiegu granic: pasa
technicznego, pasa ochronnego, pasa nadbrzeżnego, portów, przystani morskich, red, morskiej linii
brzegowej, linii podstawowej morza terytorialnego, morza terytorialnego, wyłącznej strefy
ekonomicznej, morskich wód wewnętrznych. Dzięki produktom projektu SIPAM: opracowaniu
zharmonizowanych zbiorów danych, utworzeniu interfejsów programistycznych (API) możliwa będzie
aktualizacja on-line danych rejestru publicznego PRG, czyli ponowne ich wykorzystanie, a następnie
publikacja aktualnych danych w geoportal.gov.pl (portal rozbudowany w ramach projektu
Geoportal2).
Projekt SIPAM będzie także komplementarny z realizowanym przez administrację morską "Projektem
planu zagospodarowania przestrzennego Polskich obszarów Morskich w skali 1 : 200 000". Jest to
projekt realizowany w ramach działania 2.19, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja i Rozwój. W ramach tego projektu jest tworzona infrastruktura informatyczna, która będzie
wspierać proces konsultacji projektu planu, podejmowanie właściwych decyzji planistycznych
podczas procesu tworzenia planu, a po zakończeniu projektu wpłynie na usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych oraz umożliwi pewność działań gospodarczych poprzez zapewnienie
powszechnego dostępu do rozstrzygnięć planu za pomocą teleinformatycznych usług danych
przestrzennych. Projekt SIPAM zapewni dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które będą
wspierać podejmowanie właściwych decyzji planistycznych. Po zakończeniu tworzenia Projektu planu
zagospodarowania przestrzennego usługi zapewniające dostęp do rozstrzygnięć planu zostaną
włączone do systemu informacji przestrzennej SIPAM, co zwiększy ich dostępność (możliwość
szybkiej lokalizacji) i możliwość ponownego ich wykorzystania ("re-use").
Na realizację projektu nie wpływają żadne ryzyka wynikające z zależności pomiędzy projektami, gdyż:

- realizacja projektu Geoportal2 została zakończona, a w ramach niego funkcjonuje już platforma
umożliwiająca dołączanie kolejnych zbiorów danych przestrzennych wraz z opisanymi metadanymi,
- rejestr publiczny PRG jest prowadzony w formie elektronicznej, od jego możliwości technicznych
i funkcjonalnych zależeć będzie stopień wykorzystania udostępnionego interfejsu do aktualizacji
danych z zakresu administracji morskiej,
- realizacja projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich obszarów Morskich
w skali 1 : 200 000” będącego w trakcie realizacji ma minimalny wpływ na zakres interwencji
projektu. Główny produkt projektu - Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich
obszarów Morskich, jest jednym z zasobów, który może ale nie musi być włączony do budowanego
SIPAM. Opóźnienie lub zaniechanie realizacji tego projektu nie wpłynie na zakres projektu SIPAM. W
ramach realizacji SIPAM założono publikację rozstrzygnięć planu za pomocą usług danych
przestrzennych (dotarcie do większego grona odbiorców).
Administracja morska nie realizacje innych projektów z PO PC.

3.12 Informacje sektora publicznego administracji morskiej
3.12.1 Wynik dokonanej inwentaryzacji zasobów ISP
Szczegółowe zestawienie przedstawiające rodzaj i ilość zasobów administracji morskiej objętych
projektem zostało przedstawione w załączniku D niniejszego dokumentu. Zestawienie zawiera wykaz
zasobów (nazwę i format danych tworzących zasób), szacowaną ilość obiektów i dokumentów
tworzących zasób, informację czy zasób będzie publicznie udostępniony, czy zawiera dane osobowe
(zwykłe) oraz planowany zakres cyfrowego udostępnienia (w postaci danych surowych, usług dostępu
w standardzie OGC, interfejsów API), rodzaj udostępnianych danych (opisowe, przestrzenne) oraz
informację czy dany zbiór danych będzie posiadał opracowane i udostępnione metadane.
Kolejne zestawienie zinwentaryzowanych zasobów AM objętych projektem zostało przedstawione
w załączniku E niniejszego dokumentu. Zestawienie zawiera wykaz zasobów wraz z informacją o ich
unikalności, aktualny zakres cyfrowego udostępniania (m.in. w rozbiciu na dane rastrowe, wektorowe
oraz publikację on-line) oraz planowanych zakres cyfrowego udostępniania (wg analogicznych
kryteriów).
Przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów danych objętych projektem wykazała, że:


28 spośród 34 zbiorów danych objętych projektem jest unikalna,



2 spośród 34 zbiorów danych objętych projektem jest częściowo unikalna,



4 spośród 34 zbiorów danych objętych projektem jest powielona (AM nie jest jedynym
dysponentem danych).

Dysponentem wszystkich zbiorów danych objętych projektem jest administracja morska (Partnerzy
projektu). Zbiory danych objęte projektem są unikalne w ramach administracji morskiej, tzn. nie
dublują się między MGMiŻŚ a Urzędami Morskimi. Jedynym zbiorem który posiada zarówno MGMiŻŚ
jak i Urzędy Morskie jest zasób „Osie podmorskich kabli i rurociągów”, jednakże dane tworzące te
zbiory nie są powielone. Wynika to z przepisów prawnych, na podstawie których pozwolenia wydaje
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Dyrektorzy urzędów Morskich, w zależności
od położenia projektowanego przedsięwzięcia.
Aktualnie żaden ze zbiorów wymienionych w zestawieniu nie jest kompleksowo udostępniany
publicznie wraz z danymi przestrzennymi. Wyjątkiem są jedynie pojedyncze skany dokumentów np.
pozwoleń, czy zarządzeń z załączonymi mapami w formie plików pdf. Są to cząstkowe udostępnienia
zbiorów danych, które nie są dostępne dla całego obszaru działania wszystkich urzędów morskich.
Projektowany SIPAM będzie umożliwiał udostępnienie kompletnych zbiorów danych, a nie
cząstkowych będących pod jurysdykcją jednego urzędu morskiego.
3.12.1.1 Podstawy prawne udostępniania i wykorzystywania zasobów
W odniesieniu do danych publicznych zastosowanie ma Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która mówi:
„Art. 2. 1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie
od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3.
Art. 3. Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanymi dalej "podmiotami zobowiązanymi", są:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);”
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju reguluje zawartość rejestru publicznego,
którego źródłem są dane gromadzone przez administrację morską.
„§ 3. W bazie danych PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1) przebiegu:

h) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych
administracji specjalnej:
– urzędów morskich,
i) granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,
j) granic portów i przystani morskich,
k) granic red,
l) morskiej linii brzegowej,
m) linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
n) granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
o) granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,
p) granic morskich wód wewnętrznych;
2) pól powierzchni:
d) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
– morskich wód wewnętrznych,
– morza terytorialnego,
– wyłącznej strefy ekonomicznej;
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej, wskazuje zadania publiczne realizowane przez administrację morską.
„Art. 41a ust. 2. Zadania służby hydrograficznej wykonuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
we współpracy z dyrektorami urzędów morskich oraz innymi podmiotami.
Art. 41b. 1. Do zadań służby hydrograficznej należy:
1) prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach
morskich dla potrzeb bezpieczeństwa żeglugi i kartografii morskiej;
3) opracowywanie i wydawanie map morskich oraz innych publikacji nautycznych;
4) utrzymywanie serwisu cyfrowych map nawigacyjnych;
7)

przekazywanie

nieodpłatnie organom administracji morskiej

i oceanograficznych oraz map i publikacji nautycznych;

danych batymetrycznych

8)

przekazywanie

nieodpłatnie

Głównemu

Inspektorowi

Ochrony

Środowiska

danych

batymetrycznych i hydrologicznych niezbędnych do właściwego i bezpiecznego wykonywania
monitoringu wód morskich;
9) przekazywanie nieodpłatnie Głównemu Geodecie Kraju danych batymetrycznych oraz danych
dotyczących linii brzegowej w celu wykonywania zadań przewidzianych w ustawie z dnia 4 marca
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951);
10) prowadzenie zasobu danych hydrograficznych;”
Powyższe zapisy określają zadania realizowane przez administrację morską w zakresie gromadzenia
oraz przekazywania i udostępniania danych uprawnionych organom.
Dla żadnego zbioru danych objętego projektem SIPAM nie mają zastosowania prawa własności
intelektualnej, regulowane przez: ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę – Prawo
własności przemysłowej oraz ustawę o ochronie baz danych. Wszystkie zbiory danych planowane do
udostępnienia są danymi publicznymi, wytworzonymi w wyniku realizacji zadań publicznych
(dokumenty i materiały urzędowe).
Jedynie w odniesieniu do części publikowanych i udostępniających treści o charakterze utworu (np.
zdjęcia, opisy) umieszczone w publicznym portalu informacyjnym zostaną udostępnione na zasadzie
wolnej licencji Creative Commons (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych
warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)).
W geoportalu publicznym publikującym zbiory AM nie będące przedmiotem praw autorskich zostanie
umieszczony Znak Domeny Publicznej Creative Commons.
Zbiory danych objęte projektem nie wchodzą w zakres zasobu informacyjnego przeznaczonego
obowiązkowo do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), jednakże
planowane jest ich udostępnienie w CRIP.
Wszystkie zbiory danych administracji morskiej udostępniane cyfrowo w publicznym portalu SIPAM
lub centralnym repozytorium informacji, dane udostępniane publicznie za pomocą dedykowanego
interfejsu API oraz dane surowe udostępnione z repozytorium SIPAM są informacją publiczną i będą
mogły być ponownie wykorzystywane do innych celów niż komercyjne bez ograniczeń, natomiast do
celów komercyjnych pod poniższym warunkiem:
„Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu
zobowiązanego (dysponenta danych)”.
Powyższe ograniczenie zostanie zamieszczone w publicznym portalu SIPAM, na odpowiednich
stronach internetowych cyfrowego repozytorium danepubliczne.gov.pl (stronach, które będą

udostępniały zbiory danych AM) oraz na stronach BIP organów administracji morskiej
udostępniających dane SIPAM, wraz z informacją jakich danych i miejsca ich publikacji dotyczą.
Dodatkowo zamieszczona będzie informacja, zezwalająca na ponowne wykorzystywanie informacji
sektora publicznego (udostępnianych w SIPAM przez administrację morską danych) bez opłat.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zbiorów danych AM określono planowany zakres
udostępnienia danych on-line. Wszystkie zbiory zostaną udostępnione on-line, z czego tylko 5 jedynie
poprzez autoryzowany dostęp za pomocą interfejsu API, ze względu na charakter tych zbiorów
(umowy, decyzje). Dla 26 zbiorów danych z 31 wszystkich objętych projektem zostaną opracowane
i udostępnione publicznie metadane oraz warstwy danych przestrzennych z danymi opisowymi.

3.13 Korzyści i oddziaływanie
Realizacja projektu SIPAM przyniesie następujące długofalowe korzyści:
1. Poprawa dostępu do informacji sektora publicznego administracji morskiej i możliwości ich
ponownego wykorzystania.
2. Zwiększenie skuteczności działania administracji morskiej.
3. Zwiększenie skuteczności działania administracji publicznej.
1. Poprawa dostępu do informacji sektora publicznego administracji morskiej i możliwości ich
ponownego wykorzystania.
Wśród zbiorów informacji przestrzennej administracji morskiej, oprócz danych wynikających
z obowiązujących aktów prawnych regulujących granice administracyjne obszarów morskich,
znajdują się dane zawierające płaską lokalizację przestrzenną pozyskiwane i gromadzone na potrzeby
realizacji różnych obowiązków administracji morskiej np. wydawania decyzji zezwalających za
realizację przedsięwzięć w polskich obszarach morskich, zarządzania strefą przybrzeżną oraz potrzeby
związane z bezpieczeństwem żeglugi. Oprócz tego administracja morska gromadzi dane
wysokościowe, w tym pochodzące ze skaningu laserowego czy nalotów fotogrametrycznych. Są to
takie dane jak zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, numeryczne modele terenu, LIDAR, dane
batymetryczne. Ponieważ dane te gromadzone są w różnych okresach czasu dostępne są dane
aktualne jak i archiwalne. Administracja morska jako zamawiający posiada zarówno surowe dane z
pomiarów jak i końcowe produkty, opracowane na podstawie danych źródłowych. Planuje się
nieodpłatnie udostępnić także ww. zbiory danych (wraz z odpowiednimi metadanymi) do ponownego
wykorzystania. Udostępniane dane będą mogły służyć dowolnym celom np. komercyjnym lub
naukowym, dzięki temu że mają charakter informacji sektora publicznego (dane publiczne
wytworzone w ramach realizacji zadań publicznych przez administrację morską) i nie podlegają

ochronie praw własności intelektualnej. Dla obywateli, uczelni czy przedsiębiorstw pozyskanie takich
danych związane jest z wysokimi nakładami finansowymi, co dodatkowo wpływa na atrakcyjność
danych będących w posiadaniu administracji morskiej.
2. Zwiększenie skuteczności działania administracji morskiej.
W ramach projektu wszyscy zainteresowani pracownicy administracji morskiej uzyskają w szybki
i łatwy sposób dostęp do spójnych i kompletnych informacji przestrzennej pochodzącej ze wszystkich
organów administracji morskiej (np. przebieg linii brzegowej polskiej części Bałtyku wyznaczają
odcinki linii brzegowej za pomiar których odpowiadają Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku lub
Szczecinie). W chwili obecnej takie dane są pozyskiwane ‘na żądanie’, tj. pisemnie lub za pomocą emaila. Cześć danych przestrzennych często znajduje się w formie analogowej, tj. wykazy
współrzędnych (np. w wydawanych decyzjach) lub mapy papierowe. Gromadzenie danych
przestrzennych w formie cyfrowej wraz z zapewnieniem ich aktualności znacznie wspomoże czas
niezbędny na wydanie decyzji administracyjnych np. dotyczących pozwoleń na wznoszenie
konstrukcji w polskich obszarach morskich, poprzez wyeliminowanie potrzeby uzyskania tych danych
z innego organu administracji morskiej. Tym samym zostanie skrócony do minimum czas niezbędny
na przekazanie danych przestrzennych między organami administracji morskiej. Gromadzenie danych
przestrzennych w sposób zharmonizowany i interoperacyjny zwiększy także skuteczność działania
administracji morskiej, szczególnie w procesie wydawania decyzji administracyjnych, dla których
wykonywana jest analiza lokalizacyjna projektowanego przedsięwzięcia w oparciu o dane
przestrzenne. W prosty sposób będzie można przeglądać wszystkie dotychczas wydane decyzje, ich
atrybuty oraz lokalizację. Wprowadzona zostanie możliwość wykonywania analiz przestrzennych oraz
podłączania danych pochodzących z innych organów administracji (np. za pomocą usług WMS, WFS).
Wdrożenie projektu umożliwi także Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy INSPIRE i włączenie się polskiej administracji
morskiej do europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.
3. Zwiększenie skuteczności działania administracji publicznej.
W ramach projektu przewiduje się udostępnienie on-line dokumentów i danych administracji
morskiej innych podmiotom administracji publicznej za pomocą standardowych usług danych
przestrzennych (WMS, WFS) oraz za pomocą dedykowanych interfejsów API. Np. gminy nadmorskie
zyskają szybki i łatwy dostęp do aktualnych danych dotyczących pasa technicznego, pasa
nadbrzeżnego czy portów i przystani morskich. W chwili obecnej takie dane są pozyskiwane ‘na
żądanie’, tj. pisemnie lub za pomocą e-maila. Cześć danych przestrzennych często znajduje się w
formie analogowej tj. wykazy współrzędnych (znajdujące się w decyzjach) lub mapy papierowe.

Udostępnienie on-line aktualnych danych i dokumentów AM w formie cyfrowej znacznie skróci czas
realizacji postępowań administracyjnych, w których wymagane jest pozyskanie danych od organów
AM. Dzięki udostępnieniu danych przestrzennych w SIP możliwe będzie samodzielne zweryfikowanie
czy np. rozpatrywana inwestycja znajduje się w pasie nadbrzeżnym i musi być uzgodniona z
właściwym dyrektorem urzędu morskiego. Dane administracji morskiej poprzez udostępnienie w
sposób interoperacyjny będą mogły automatycznie zasilać inne systemy (np. bazę państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju) za pomocą uruchomionych
interfejsów API oraz być wizualizowane w tematycznych geoportalach innych organów administracji
publicznej za pomocą standardowych interfejsów usług danych lub pobierane do obcych systemów
GIS.
Powyżej opisane korzyści wynikające z wdrożenia SIPAM i udostępnienia on-line danych i
dokumentów AM zawierające przykładowe możliwości ich wykorzystania potwierdzają, że dane AM
objęte projektem mają wysoki potencjał ponownego ich wykorzystania.

4 Analiza otoczenia projektu
4.1 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały istotne dla budowy Systemu Informacji Przestrzennej
Administracji Morskiej (SIPAM) dane społeczno-gospodarcze.
Liczba ludności w Polsce wynosi 38,44mln, z tego w wieku przedprodukcyjnym 6,90mln,
produkcyjnym 24,00mln, poprodukcyjnym 7,53mln (dane z najnowszego Rocznika demograficznego
2016, GUS). W 2016 r. 80,1% gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer.
Dostęp do Internetu w 2016 r. posiadało 80,4% gospodarstw domowych, w tym 75,7% –
szerokopasmowy. Jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu 70,6%
gospodarstw domowych wskazało brak potrzeby korzystania z niego. W 2014 roku z Internetu
korzystało 67% osób w wieku 16-74 lata, z czego 27% posługiwało się siecią Internet w celu
korzystania z usług administracji publicznej2.
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Rysunek 5 Osoby w wieku 16-74 lata korzystające z Internetu ogółem i korzystające z usług administracji publicznej

Przedsiębiorstwa wykazują dużo wyższy poziom w zakresie wykorzystania komputerów i dostępu do
Internetu niż gospodarstwa domowe. W 2016r. dostęp do sieci Internet posiada 93,7%
przedsiębiorstw, a własną stronę internetową posiada 67%. Do kontaktów z administracją publiczną
w 2015r. sieć Internet była wykorzystywana aż przez 93,6% przedsiębiorstw3. Tę formę kontaktu
z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie.
Wskaźnik ten zarówno w przypadku gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw z roku na rok
systematycznie zwiększa się.
%
100

98,3

98,9 99

99,8 99,8 99,6 99,8
98,3

98
96
94

93,2 93,6 93,1 93,2

92

92 92,3 91,8 92

90

88
86
Ogółem

Małe (10-49 osób)

2012

2013

Średnie (50-249 osób)

2014

Duże (250 osób i
więcej)

2015

Rysunek 6 Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu według klas wielkości4
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Najwyższą wartość wskaźnika dostępu do Internetu odnotowano w przedsiębiorstwach dużych
i średnich.
KE określiła zasoby informacyjne sektora publicznego jako „kopalnię złota” oraz wskazała, że znaczna
część tych danych nie jest ponownie wykorzystywana przez podmioty spoza administracji lub służy
tylko ograniczonym celom. Administracja publiczna wytwarza i gromadzi ogromne ilości danych.
Dostęp osób zainteresowanych do danych czy – szerzej – do informacji jest podstawowym
instrumentem kontroli społecznej nad działalnością państwa, zwiększa odpowiedzialność
i transparentność działań administracji. W procesie tym ważnym aspektem jest otwartość danych.
Potencjał gospodarczy i społeczny otwartych danych został dostrzeżony i policzony. Komisja
Europejska oszacowała korzyści ekonomiczne płynące z rynku otwartych danych. Przewiduje się, że w
2016 r. bezpośrednia wielkość rynku otwartych danych wyniesie 55,3 mld euro dla UE 28+. W latach
2016–2020 oczekuje się, że wielkość rynku otwartych danych wzrośnie o 36,9%, do wartości 75,7 mld
euro w 2020 r., uwzględniając korekty inflacyjne. Zatem w okresie 2016–2020 bezpośrednia wielkość
ww. rynku wyniesie 325 mld euro5. Dlatego też KE zaleciła również państwom członkowskim, aby
zwiększyły wartość ponownego ich wykorzystania („re-use”) poprzez m.in. udostępnianie surowych
danych w odczytywalnych maszynowo formatach oraz uruchamianie portali typu data.gov. Projekt
SIPAM będąc zgodnym z celem szczegółowym 4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2014:
„Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego”, wypełni powyższe
zalecenie.
Udostępnienie danych publicznych wpłynie na poprawę wymiany informacji pomiędzy jednostkami
administracji oraz w kontaktach z obywatelami. Dane będą mogły być wykorzystywane przez inne
podmioty publiczne do tworzenia innowacyjnych usług dla przedsiębiorców i obywateli. Wpłynie to
pozytywnie na ocenę administracji jako bardziej przyjaznej i efektywnej, ukierunkowanej na potrzeby
obywatela. Wartością dodaną jest również redukcja kosztów i obciążeń biurokratycznych po stronie
administracji publicznej, wynikających z przygotowania danych – od momentu ich wytworzenia
w postaci umożliwiającej ponowne wykorzystywanie, zamiast wtórnego ich przekształcenia do
otwartych formatów.
Dane administracji morskiej są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze (inwestorów) oraz
zwykłych obywateli, w następujących procesach :
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uzgadnianie wszelkich działań związanych z zagospodarowaniem pasa nadbrzeżnego w tym
uzgadnianie lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy,



wydawanie decyzji administracyjnych dla obszarów objętych kompetencją poszczególnych
jednostek terenowych administracji morskiej np. wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń czy ułożenie i utrzymywanie kabli lub rurociągów,



uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na potrzeby opracowania Programu otwierania danych publicznych, będących Uchwałą nr 107/2016
Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r., przeprowadzono w pierwszej połowie br. badanie
diagnozujące potrzeby i oczekiwania społeczne w zakresie otwierania danych. Badaniami objęto
osoby zainteresowane, chcące się wypowiedzieć się we własnym imieniu, a także przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, itd. Struktura podmiotów, które wzięły udział
w badaniu, poprzez wypełnienie ankiety, była następująca: obywatele - 42,8%, przedsiębiorcy 19,5%, organizacje pozarządowe - 14,3%, administracja - 12,3%, start-upy - 4,6%, inne podmioty –
3,9%, jednostki naukowe – 2,6%.

Rysunek 7 Zainteresowanie zbiorami danych publicznych przez respondentów

Z przeprowadzonego badania wynika, że kategorie danych publicznych, które są w kręgu
największego zainteresowania to: statystyka i administracja publiczna, a w dalszej kolejności: budżet i
finanse publiczne, społeczeństwo, nauka i dane przestrzenne.
W zakresie zapotrzebowania na dane, także Komisja Europejska przeprowadziła otwarte konsultacje.
W ich efekcie dokonano podziału zbiorów danych na pięć kategorii tematycznych, na które jest
największe zapotrzebowanie (wg Obwieszczenia Komisji ”Wytyczne w sprawie zalecanych licencji
standardowych, zbiorów danych i opłat

za ponowne wykorzystanie dokumentów” (2014/C

240/01)):
Kategoria

Przykłady zbiorów danych

1. Dane przestrzenne

Kody pocztowe, mapy krajowe i lokalne (katastralne,
topograficzne, morskie, granice administracyjne, itp.)

2. Obserwacja Ziemi
i środowisko

Dane satelitarne i dane in situ (monitorowanie pogody, jakość
gruntu i wody, zużycie energii, poziomy emisji, itp.)

3. Dane o transporcie

Rozkłady jazdy transportu publicznego na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym, roboty drogowe, informacje o ruchu
drogowym, itp.

4. Dane statystyczne

Krajowe, regionalne i lokalne dane statystyczne wraz z głównymi
wskaźnikami demograficznymi i ekonomicznymi (PKB, wiek,
zdrowie, bezrobocie, dochody, edukacja, itp.)

5. Spółki

Rejestry spółek
gospodarczą

i

podmiotów

prowadzących

działalność

Rysunek 8 Zapotrzebowanie na dane wg KE

Dane AM, które będą udostępnione w ramach projektu wpisują się przede wszystkim w dwie
pierwsze kategorie, obejmując „Dane przestrzenne” (morskie, granice administracyjne) oraz
„Obserwacje ziemi i środowisko” (dane ze skaningu lotniczego). Dodatkowo należy uwzględnić zbiory
„Trasy przepływu i drogi morskie” oraz „Tory podejściowe”, które będą także udostępnione on-line w
SIPAM, a które pokrywają się z kategorią „Dane o transporcie”.
Mając na uwadze przytoczone fakty należy zauważyć, iż potencjał wykorzystywania danych
administracji morskiej jest bardzo wysoki i ma zasięg krajowy, a obecnie (stan na listopad 2016 r.)
administracja morska ze względu na brak środków finansowych nie udostępnia on-line żadnych
interoperacyjnych danych przestrzennych.

Na obecny moment brak jest precyzyjnych statystyk dotyczących ogółu węzłów krajowej
Infrastruktury Informacji Przestrzennej, które udostępniają zbiory danych przestrzennych. Ewidencja
zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą prowadzona i udostępniana przez
Głównego Geodetę Kraju w myśl art.13 ust.2 Ustawy o IIP zawiera, na dzień opracowania niniejszego
dokumentu, około 2900 instytucji administracji wszystkich szczebli, które zgłosiły do ewidencji
jakikolwiek zbiór danych przestrzennych objętych infrastrukturą (około 4900 zbiorów). Spośród tych
zbiorów dla około 4300 zbiorów zadeklarowano, że towarzyszy im co najmniej jedna usługa danych
przestrzennych w rozumieniu Ustawy o IIP. W ramach tych liczb brakuje zbiorów danych
udostępnianych przez jednostki administracji morskiej objętych projektem.
Aby przedstawić potencjalne wykorzystanie udostępnianych zbiorów danych zaprezentowano
wykorzystanie przykładowego węzła Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz usług dostępu do
danych PRG (dla części których źródłem danych są dane przestrzenne AM), na podstawie danych
z systemu geoportal.gov.pl.
Zestawienie odwiedzin i użytkowników usług dostępu do danych GDOŚ w skali roku:
Odwiedziny: 68 800
Unikatowi użytkownicy: 31 200
Usługi sieciowe Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (WMS, WFS, CSW) są wywoływane i
generują 500 000 - 700 000 odpowiedzi (żądań) rocznie.
Zestawienie odwiedzin i użytkowników usługi dostępu do danych PRG w skali roku:
Odwiedziny: 580 800
Unikatowi użytkownicy: 273 000
Usługa sieciowa PRG jest wywoływana i generuje 4 500 000 odpowiedzi (żądań) rocznie.
Do obliczenia stopnia wykorzystania danych AM za pomocą usług dostępu do danych przyjęto 20%
wartości bazowej wykorzystania usługi dostępu do danych PRG, co przedstawiono w rozdziale 8.4.1.

4.2 Odbiorcy projektu
Zidentyfikowane grupy interesariuszy wyłonione w ramach przeprowadzonej analizy interesariuszy
pozwoliły na precyzyjne wytypowanie potencjalnych odbiorców danych SIPAM. Następnym krokiem
było dokonanie pogłębionej analizy odbiorców w celu określenia ich potrzeb, możliwości, ograniczeń
i planowanych korzyści wynikających z wdrożenia produktów i usług Projektu.
Do zidentyfikowanych grup interesariuszy należą m. in.:


Podmioty otoczenia wewnętrznego



Podmioty otoczenia zewnętrznego

Podmioty otoczenia wewnętrznego
Podmioty otoczenia wewnętrznego to grupa interesariuszy wewnętrznych, w większości działających
w ramach organizacji odpowiadającej za prowadzenie projektu SIPAM oraz czynnie uczestniczących
w jego realizacji.
Wśród interesariuszy wewnętrznych zidentyfikowano:


Zespół projektowy SIPAM



Pracownicy administracji morskiej: MGMiŻŚ oraz Urzędów Morskich

Pracownicy administracji morskiej: MGMiŻŚ oraz Urzędów Morskich
Rolą pracowników administracji morskiej będzie wsparcie projektu SIPAM w zakresie realizacji zadań
w

obszarze

formalno-prawnym,

w

tym

również

w

zakresie

zamówień

publicznych,

administracyjno-organizacyjnych, kontaktów z jednostkami zewnętrznymi, wsparcie merytoryczne,
np. określanie potrzeb pracowników administracji morskiej odnośnie tworzonego systemu.
W zakresie budowy SIPAM głównymi potrzebami zidentyfikowanymi przez pracowników jednostek
administracji morskiej biorących udział w projekcie są:


digitalizacja dokumentów, w tym decyzji administracyjnych oraz umożliwienie dostępu dla
administracji morskiej i innych zainteresowanych podmiotów,



uspójnienie i harmonizacja zasobu danych przestrzennych, na których operują poszczególne
jednostki,



stworzenie

infrastruktury

technicznej

umożliwiającej

przechowywanie

danych

przestrzennych, których dysponentem są organy administracji morskiej objęte Projektem,


wdrożenie oprogramowania SIP, wraz z niezbędnym zestawem narzędzi m.in. wykonywania
analiz przestrzennych, prowadzenia zbiorów danych w formie elektronicznej,



udostępnienie usług danych przestrzennych zgodnie ze standardami OGC,



wypracowanie i wdrożenie procedur zachowania jakości danych,



przekazywanie danych do PRG celem aktualizacji rejestru.

Pracownicy administracji morskiej: MGMiŻŚ oraz Urzędów Morskich
Głównymi potrzebami zidentyfikowanymi przez pozostałych pracowników administracji morskiej są:


uzyskanie dostępu on-line do dokumentów, w tym decyzji administracji morskiej,



uzyskanie dostępu do aktualnych, spójnych i zestandaryzowanych zbiorów danych
przestrzennych administracji morskiej



uzyskanie dostępu do narzędzi geoportalu SIP, w tym możliwości wykonywania analiz
przestrzennych pomocnych podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych

Podmioty otoczenia zewnętrznego
Podmioty otoczenia zewnętrznego to grupa interesariuszy zewnętrznych, działających w otoczeniu
projektu. Grupę tę w dużej mierze stanowią odbiorcy projektu.
W niniejszej grupie wyróżnić możemy następujących interesariuszy odbiorców projektu:


Jednostki administracji publicznej (m.in. gminy, urzędy wojewódzkie, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej) i inne podmioty, które są
uprawnione do pozyskiwania danych i informacji na podstawie przepisów prawnych, m.in.
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.



Przedsiębiorcy, inwestorzy związani z gospodarką morską oraz pasem nadbrzeżnym



Obywatele



Jednostki naukowo-badawcze

Jednostki administracji publicznej
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz.
1114) mówi, że podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo
podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie
odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,
nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do
realizacji tych zadań.
Do potrzeb tej grupy należą przede wszystkim potrzeby związane z możliwością dostępu do decyzji
administracyjnych będących w kompetencji administracji morskiej, dostępu do aktualnych zbiorów
danych administracji morskiej oraz uczestnictwa w procesie uspójnienia i harmonizacji danych
będących w kompetencji administracji morskiej z własnymi referencyjnymi zbiorami danych
przestrzennych, jak np.:


z danymi PRG prowadzonymi przez Głównego Geodetę Kraju,



z danymi Ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostów lub prezydentów
miast na prawach powiatu,



z danymi dotyczącymi obszarów Natura 2000 w GDOŚ i GDLP oraz Ministerstwa Środowiska
(MŚ).

Urzędy morskie wykonują pomiary batymetryczne np. w portach i przystaniach morskich, których
wyniki muszą możliwe szybko być przekazywane do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
(BHMW) celem aktualizacji map morskich i zasobu batymetrycznego. BHMW jest również
zainteresowane danymi administracji morskiej takimi jak: granice portów, red, przystani morskich,
kotwicowisk, linia brzegowa, linia podstawowa morza terytorialnego, granice morskich wód
wewnętrznych, grace morza terytorialnego , granice morskiej strefy przyległej, granice wyłącznej
strefy ekonomicznej, System rozgraniczenia ruchu statków, Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych
wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd Morski, Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w
polskich obszarach morskich, Osie podmorskich kabli i rurociągów, Wraki statków w polskich
obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe.
Przedsiębiorcy
Grupa ta zainteresowana będzie ostatecznymi efektami projektu związanymi z udostępnieniem
aktualnych, zharmonizowanych i wiarygodnych danych administracji morskiej oraz wynikami
przeprowadzanych analiz w geoportalu SIPAM. Główną potrzebą dla tej grupy odbiorców docelowych
jest lokalizacja przestrzenna będąca przedmiotem postępowań administracyjnych dotyczących
wydawania pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych dot. granic portów i przystani morskich,
w pasie nadbrzeżnym oraz w obszarach morskich. Konsumentami danych wśród przedsiębiorców
będą przedstawiciele różnych grup branżowych, które do realizacji swoich zadań potrzebują
aktualnych i wiarygodnych danych przestrzennych w szczególności z przedsiębiorstw działających
w następujących dziedzinach gospodarki:


Budownictwo,



Obsługa rynku nieruchomości,



Administrowanie i działalność wspierająca,



W szczególności odbiorcami usług projektu będą następujące przedsiębiorstwa:



firmy z branży energetyki i telekomunikacja,



firmy z branży nawigacji,



z branży budowlanej i hydrotechnicznej,



firmy z branży turystycznej.



firmy geodezyjno-kartograficzne, geomatyczne,



firmy geomarketingowe,



firmy świadczące usługi projektowe (doradztwo techniczne),



wydawnictwa kartograficzne,

Obywatele
Społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny nadmorskie
i przyportowe oraz tereny w sąsiedztwie pasa nadbrzeżnego, zainteresowane będzie ostatecznymi
efektami związanymi z udostępnieniem aktualnych, zharmonizowanych i wiarygodnych danych
administracji morskiej oraz wynikami przeprowadzanych analiz w geoportalu SIP. Wśród obywateli
będą to przedstawiciele społeczeństwa zainteresowani szeroko pojętym dostępem do aktualnej
informacji przestrzennej, głównie osoby w wieku produkcyjnym. Głównymi potrzebami, które
zaspokaja projekt budowy SIPAM dla tej grupy odbiorców będą:


uzyskanie dostępu do aktualnych, spójnych danych przestrzennych administracji morskiej
"bez potrzeby wychodzenia z domu”,



stworzenie przejrzystego mechanizmu interakcji pomiędzy urzędami administracji morskiej
a obywatelami,



zapewnienie przejrzystości wykorzystywania publicznych pieniędzy w zakresie procedur
wykonywanych przez administrację morską,



usprawnienie procesu konsultacji społecznych na etapie tworzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów objętych zasięgiem projektu.

Obywatel będzie posiadał możliwość wykorzystania wybranych zbiorów danych przestrzennych na
potrzeby

działalności

naukowo-edukacyjnej

lub

potrzeby

własne.

Poza

oddziaływaniem

bezpośrednim na obywatela poprzez dostęp do danych przestrzennych i usług udostępniania danych,
obywatele odczują korzyści z działań podejmowanych w ramach projektu SIPAM m.in. poprzez
usprawnienie podejmowania decyzji przez jednostki administracji morskiej, których działania i
decyzje bazować będą na produktach realizowanych w ramach projektu SIPAM.
Jednostki naukowo-badawcze
W ramach projektu zostaną udostępnione oficjalne dane referencyjne do prowadzonych bada ń
(jak np. granice poszczególnych obszarów morskich RP) jak również surowe dane pochodzące ze
zbiorów administracji morskiej (zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, pomiary batymetryczne, skaning
laserowy). Dane te będą udostępnione nieodpłatnie, także do celów ponownego wykorzystania.
Zainteresowane tymi danymi wyraziły instytucje prowadzące badania naukowe w polskich
obszarach morskich, takie jak: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Morski w
Gdańsku, Morski Instytutu Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w
Słupsku, Uniwersytet Szczeciński. Wyżej wymienione instytucje wystosowały list poparcia dla
projektu, który pozwoli na uzyskanie przez instytucje naukowe dostępu do danych znajdujących
się w zasobach administracji morskiej. Zasoby te nie były wcześniej udostępniane cyfrowo.
Uzyskanie takiego dostępu pozwoli na uzupełnienie zakresu badań naukowych o analizę
unikalnych danych znajdujących się w zasobach administracji.
Interesariusze posiadający własne rozwiązania (własne węzły lokalne) będą mogli zintegrować je
z węzłem SIPAM.
Identyfikacja odbiorców dokonana została na podstawie analizy kompetencji poszczególnych
potencjalnych odbiorców projektu. Podejście to odzwierciedla profile działalności poszczególnych
jednostek, zakresy merytoryczne prowadzonych przez nie działań oraz ewentualny wpływ na projekt.
Projekt SIPAM będzie projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność
i użyteczność informacji sektora publicznego.
W ramach działania 2.3 projekt SIPAM wpisuje się w typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze
źródeł administracyjnych. Projekt ma na celu cyfryzację oraz udostępnienie on-line informacji
publicznych administracji morskiej.
Program
Operacyjny
Polska Cyfrowa

II oś priorytetowa
E-administracja i otwarty rząd

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność
i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Typ I
Cyfrowe udostępnienie ISP
ze źródeł administracyjnych

Typ II
Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Rysunek 9 Umiejscowienie Projektu w POPC

Stąd najważniejszą grupę odbiorców ostatecznych projektu stanowić będą jednostki administracji
publicznej realizujące procesy wykorzystujące dane odniesione przestrzennie.
11 marca 2016 roku do potencjalnych użytkowników zewnętrznych systemu SIPAM rozesłano ankiety
badające ich potrzeby i oczekiwania w odniesieniu do projektowanego systemu. Analiza informacji
zgromadzonych w ankietach pozwoliła na określnie ich potrzeb, możliwości i ograniczeń. Szczegółowy
opis badań i wyników znajduje się w rozdziale Analiza popytu.
W skład ankietowanej grupy badawczej weszli przedstawiciele administracji samorządowej,
administracji rządowej, instytucji badawczo-naukowych oraz firm związanych z działalnością na
obszarach zarządzanych przez administracje morską. Dodatkowo Departament Polityki Przestrzennej
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wyraził swoje poparcie dla budowy SIPAM jako
uzupełnienia systemów (istniejących i tych w budowie) gromadzących oraz analizujących dane
przestrzenne dla celów planistycznych.
Przeprowadzone badania i analizy jednoznacznie wskazały na bardzo duże zainteresowanie danymi
przestrzennymi administracji morskiej. Wyniki ankiet pozwoliły na wskazanie zbiorów danych
przestrzennych, które są przedmiotem największego zainteresowania potencjalnych odbiorców:
1. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny)
2. Granice portów i ich red
3. Granice działek na obszarze pasa technicznego i ochronnego;
4. Mapy zasadnicze, topograficzne i gospodarcze w granicach pasa technicznego i ochronnego
5. Granice przystani morskich, kotwicowisk
6. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani
7. Kilometraż wybrzeża morskiego
8. Numeracja wejść na plażę
9. Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich
10. Linia brzegowa (zmiany oraz aktualizacje)
11. Linia podstawowa
12. Graniczna linia ochrony brzegu morskiego w ujęciu ustawy Program Ochrony Brzegu
Morskiego
13. Dane pozyskane w ramach programu ochrony brzegu morskiego (pas techniczny, strefa
przybrzeżna do 2 mil)
14. Dane pozyskiwane z systemu LIDAR morskiego (pas techniczny, strefa podbrzeża do 2 mil)
15. Dane pozyskiwane z fotogrametrii (pas techniczny, strefa przybrzeżna do 2 km)
16. Dane z planu urządzania lasu na terenach podległych Administracji Morskiej
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Rysunek 10 Stopień zainteresowania danymi przestrzennymi AM

Powyższe dane, za wyjątkiem pkt. 3 i 4, zostaną udostępnione zarówno w publicznym geoportalu
SIPAM oraz za pomocą usług udostępniania danych przestrzennych zgodnych ze standardami OGC.
7 spośród powyższych zbiorów danych zostanie dodatkowo udostępnionych za pomocą interfejsów
programowania API, dzięki czemu możliwe będzie ich wykorzystanie na wielu płaszczyznach przez
różne grupy odbiorców.
Produkty wytworzone w ramach realizacji Projektu skierowane będą dla obywateli oraz
przedsiębiorców Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, w szczególności graniczących z morzem
Bałtyckim, którzy wykorzystają mapy cyfrowe zawierające dane tematyczne z zakresu administracji
morskiej.
Na wzrost zainteresowania udostępnianymi zbiorami danych przez AM może wpłynąć realizacja
projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z zatoką Gdańską”, gdyż w tym obszarze
zostaną zmienione granice oraz pojawią się nowe obiekty bezpośrednio związane z publikowanymi
danymi przestrzennymi administracji morskiej.

4.3 Analiza SWOT
Analiza SWOT jest techniką analityczną opartą o podział posiadanych informacji o analizowanym
zagadnieniu na cztery grupy:



Strengths (mocne strony),



Weaknesses (słabe strony),



Opportunities (szanse),



Threats (zagrożenia).
Tabela 67 Mocne i słabe strony – analiza SWOT

Mocne strony
 Wykorzystanie

Słabe strony

nowoczesnych

rozwiązań

i technologii

 Brak spójności w zakresie sposobów
przechowywania,

przetwarzania

i

i współdzielenia

utrzymania SIPAM poprzez współdzielenie

przestrzennych

infrastruktury sprzętowej oraz tych samych

technologicznym oraz w obszarze

rozwiązań informatycznych we wszystkich

zarządzania danymi

 Minimalizacja

kosztów

budowy

przez

urzędy

morskie

pomieszczeń pełniących funkcje serwerowni
 Wysoki

poziom

wiedzy

zespołu

projektowego SIPAM w zakresie danych
przestrzennych

i

sposobach

ich

udostępniania
 Harmonizacja

na

danych
poziomie

 Brak mechanizmów kontroli jakości

urzędach morskich
 Posiadanie

zasobów

gromadzonych danych
 Zróżnicowanie

stanu

technicznego jednostek administracji
morskiej
 Stan

cyfryzacji

zasobu

przestrzennych
zbiorów

danych

przestrzennych będących w kompetencji
AM pomiędzy poszczególnymi jednostkami

zasobu

danych

–

udostępnianych

brak
danych

przestrzennych on-line
 Niska

świadomość

(przed

 Bezpośredni dostęp do aktualnych danych

rozpoczęciem

realizacji

projektu)

objętych projektem i umiejętność ich

interesariuszy

nt.

potencjału

interpretacji

drzemiącego

w

danych

 Optymalizacja dostępu do zbiorów oraz
usług

danych

pomiędzy

przestrzennych

jednostkami

podmiotów zewnętrznych

AM

zarówno
jak

i dla

przestrzennych,
wykorzystywane
bieżących działań

które
do

mogą

być

wsparcia

Tabela 68 Szanse i zagrożenia – analiza SWOT

Szanse


Podniesienie
jaki

Zagrożenia

świadomości potencjału

znajduje

się

przestrzennych

w

i

informacjach

możliwości

jego

wykorzystania


zaufania

do

danych

przestrzennych poprzez udostępnienie
jakości zbiorów

i

usług

danych przestrzennych


Pozytywny

wpływ

na

wizerunek

administracji

morskiej

poprzez

podniesienie

efektywności

oraz

Podniesienie

bezpieczeństwa

administracji morskiej
Obniżenie

kosztów

jednostek

administracji

zapewnienie

dostępu

z wykorzystaniem

Wsparcie

działalności
poprzez
do

analiz
danych

Unii

Europejskiej

we

wprowadzaniu działań mających na celu
zwiększenie dostępu do informacji dla
przedsiębiorców i obywateli


Efekt synergii w zakresie różnorodności
źródeł danych dotyczących obszarów
morskich poprzez włączenie materiałów
gromadzonych
zewnętrzne

terminowość

realizacji zadań

przez dostawców zakontraktowanych
produktów
 Zmiany polityczne wpływające na zmiany

przez

Infrastruktury Informacji Przestrzennej
 Zmiany prawne powodujące zmianę
dysponentów zbiorów danych objętych

 Zmiany

prawne

wymagające

podmioty

zmian

procedur i standardów w zakresie
udostępnianych danych

przestrzennych.


na

projektem

i dostępności informacji przestrzennych



wpłynąć

przetargowe

kadrowe i koncepcję rozwoju Krajowej

przyspieszenie realizacji zadań


mogące

procedury

 Opóźnienia związane z dostarczeniem

Podniesienie

najwyższej

 Długotrwałe

6 Analiza instytucjonalna
Projekt będzie realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
(Beneficjent) oraz następujących Partnerów Wnioskodawcy:


Urząd Morski w Gdyni (Partner nr 2)



Urząd Morski w Słupsku (Partner nr 3)



Urząd Morski w Szczecinie (Partner nr 4)

Wnioskodawca spełnia warunki uczestnictwa w 2 osi POPC, działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność
i użyteczność informacji sektora publicznego”.

6.1 Dane wnioskodawcy i partnerów
6.1.1 Dane wnioskodawcy
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Tel.: +48 22 583 85 70
Fax: +48 22 583 85 71
E-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest aparatem pomocniczym Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Minister jest naczelnym organem administracji publicznej
kierującym działami administracji rządowej: gospodarka morska, rybołówstwo, żegluga śródlądowa.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jako naczelny organ administracji morskiej sprawuje
nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów morskich w zakresie uregulowanym w Ustawie z dnia
21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2013
poz. 934 ze zm.). Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w drodze rozporządzenia tworzy i
znosi urzędy morskie a Dyrektor urzędu morskiego podlega ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki morskiej. Organizację urzędu morskiego oraz szczegółowy zakres działania dyrektora
urzędu morskiego określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało utworzone na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2078). Szczegółowy zakres działania
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1909).

Statut Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został nadany Zarządzeniem Nr 10
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (M. P. 2016.81). Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej zapewnia obsługę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
w sprawach objętych działami:


gospodarka morska;



rybołówstwo;



żegluga śródlądowa.

W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1.

Departament Edukacji Morskiej,

2.

Departament Gospodarki Morskiej,

3.

Departament Nadzoru Właścicielskiego,

4.

Departament Prawny,

5.

Departament Rybołówstwa,

6.

Departament Współpracy Międzynarodowej,

7.

Departament Żeglugi Śródlądowej,

8.

Biuro Dyrektora Generalnego,

9.

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

10. Biuro Ministra,
11. Biuro Prasowe.

6.1.2 Dane partnera nr 2
Urząd Morski w Gdyni
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Tel.: +48 58 355 33 33
Fax: +48 58 620 67 43
E-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
Urząd Morski w Gdyni stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do
realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – organu administracji niezespolonej, tj.
terenowego organu administracji rządowej ds. gospodarki morskiej, jak również jako terenowego
organu administracji morskiej, podlegającego Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dyrektor Urzędu Morskiego wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia 21 marca 1991r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2013 poz. 934).
Terytorialny zakres działania dyrektora ww. Urzędu określa Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich,
określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz.U.
1991 nr 98 poz. 438). Organizację Urzędu Morskiego w Gdyni oraz szczegółowy zakres działania
dyrektora ww. urzędu określa Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 13 Ministra
Infrastruktury z dnia 21 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz.
Urz. MI Nr 3 poz. 17).
W skład Urzędu Morskiego w Gdyni wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Pion ogólny:
a) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego - Audytor Wewnętrzny,
b) Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej,
c) Wydział Spraw Pracowniczych,
d) Wydział Prawno-Organizacyjny,
e) Wydział Zamówień Publicznych,
f) Wydział Współpracy Międzynarodowej,
g) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi,
h) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych,
i) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
j) Stanowisko do spraw Systemu Jakości,
k) Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej;
2) Pion inspekcji morskiej:
a) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego,

b) Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego,
c) Inspektorat Państwa Bandery (FSC),
d) Inspektorat Państwa Portu (PSC),
e) Wydział Dokumentów Marynarskich,
f) Kapitanat Portu Gdańsk,
g) Kapitanat Portu Gdynia,
h) Kapitanat Portu Hel,

i) Kapitanat Portu Władysławowo;
3) Pion techniczny:
a) Inspektorat Ochrony Wybrzeża,
b) Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego,
c) Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego,
d) Wydział do spraw Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich,
e) Zespół do spraw Energetyki,
f) Wydział Techniczno-Inwestycyjny;
4) Pion oznakowania nawigacyjnego:
a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego,
b) Wydział Oznakowania Nawigacyjnego,
c) Wydział Pomiarów Morskich,
d) Wydział Informatyki i Łączności,
e) Wydział Usług Remontowych Taboru Pływającego;
5) Pion finansowo-administracyjny:
a) Wydział Finansowo-Księgowy,
b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
c) Wydział Transportu i Zaopatrzenia;
6) Delegatura w Elblągu:
a) Kapitanat Portu Elbląg,
b) Oddział Techniczny w Elblągu,
c) Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu,
d) Stanowisko do spraw Portów, Przystani Morskich i Morskich Przejść Granicznych,
e) Stanowisko do spraw Ochrony Środowiska Morskiego,
f) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej,
g) Stanowisko do spraw Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS).

6.1.3 Dane partnera nr 3
Urząd Morski w Słupsku
al. Henryka Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Tel.: +48 59 847 42 56
Fax: +48 59 847 42 55
E-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
Urząd Morski w Słupsku stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do
realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – organu administracji niezespolonej,
tj. terenowego organu administracji rządowej ds. gospodarki morskiej, jak również jako terenowego
organu administracji morskiej, podlegającego Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Dyrektor Urzędu Morskiego wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia 21 marca 1991r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2013 poz. 934).
Terytorialny zakres działania dyrektora ww. Urzędu określa Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich,
określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz.U.
1991 nr 98 poz. 438). Organizację Urzędu Morskiego w Słupsku oraz szczegółowy zakres działania
dyrektora ww. urzędu określa Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 28 Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi
Morskiemu w Słupsku (Dz. Urz. MGMiŻŚ z 2016r., poz. 28).
W skład Urzędu Morskiego w Słupsku wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy;

2.

Wydział Finansowo-Księgowy;

3.

Wydział Techniczno-Inwestycyjny;

4.

Wydział Zaopatrzenia i Transportu;

5.

Wydział do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;

6.

Wydział Kontroli Wewnętrznej;

7.

Wydział Technologii Informatycznych;

8.

Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego;

9.

Inspektorat Ochrony Wybrzeża z podległymi Obwodami i Obchodami Ochrony Wybrzeża;

10. Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego;
11. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi;
12. Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego;
13. Inspektorat Administracji

Portów, Hydrografii i Robót Czerpalnych z podległymi

kapitanatami i bosmanatami portów;
14. Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego;

15. Biuro Spraw Obronnych Żeglugi;
16. Samodzielne Stanowisko do spraw Prawnych;
17. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18. Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
19. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;
20. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Danych;
21. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
22. Pełnomocnik do spraw Zarządzania Systemem Jakości.

6.1.4 Dane partnera nr 4
Urząd Morski w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin
Tel.: +48 91 440 33 19
Fax: +48 91 434 46 56
E-mail: sekretariat@ums.gov.pl
Urząd Morski w Szczecinie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do
realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie – organu administracji
niezespolonej, tj. terenowego organu administracji rządowej ds. gospodarki morskiej, jak również
jako terenowego organu administracji morskiej, podlegającego Ministrowi Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej.
Dyrektor Urzędu Morskiego wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia 21 marca 1991r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 2013 poz. 934).
Terytorialny zakres działania dyrektora ww. Urzędu określa Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich,
określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz.U.
1991 nr 98 poz. 438). Organizację Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz szczegółowy zakres działania
dyrektora ww. urzędu określa Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 12 Ministra
Infrastruktury z dnia 21 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie
(Dz. Urz. MI Nr 3 poz. 16).
W skład Urzędu Morskiego w Szczecinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Pion Ogólny

a) Wydział Finansowo-Księgowy
b) Wydział Prawno -Organizacyjny
c) Wydział Spraw Pracowniczych
d) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Strategii
e) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi
f)

Biuro Dyrektora Urzędu

g) Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością
h) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
i)

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

j)

Zespół ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego

k) Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
2) Pion Inspekcji Morskiej
a) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi
b) Inspektorat Państwa Portu
c) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego
d) Wydział Dokumentów Marynarzy
e) Kapitanat Portu Szczecin
f)

Kapitanat Portu Świnoujście

g) Kapitanat Portu Dziwnów
h) Kapitanat Portu Trzebież
i)

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

j)

Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecnie

3) Pion Techniczny
a) Inspektorat Ochrony Wybrzeża
b) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
c) Wydział Techniczno-Inwestycyjny
d) Wydział Dróg i Budowli Morskich
e) Wydział Zaopatrzenia i Transportu
f)

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

g) Wydział Administracji Budynków
h) Wydział Technologii Informatycznych
4) Pion Oznakowania Nawigacyjnego

a) Wydział Oznakowania Nawigacyjnego
b) Wydział Pomiarów Morskich
c) Wydział Energetyczny
d) Wydział Elektroniki i Łączności
e) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie
f)

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu

6.2 Sposób wyboru partnerów w projekcie. Stosunki prawnowłasnościowe między wnioskodawcą i partnerami
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 934 z późn. zm.) w Art. 38 wskazuje, że organami administracji
morskiej są:
1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - jako naczelny organ administracji morskiej;
2) dyrektorzy urzędów morskich - jako terenowe organy administracji morskiej.
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów
urzędów morskich w zakresie uregulowanym w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej oraz w przepisach odrębnych.
Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej nad urzędami morskimi oraz współpraca
pomiędzy poszczególnymi organami administracji morskiej wymaga szybkiego dostępu do
aktualnych, jednolitych i spójnych informacji przestrzennych z zakresu działania tych organów.
Jednocześnie, zgodnie z transpozycją dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej
we Wspólnocie Europejskiej) do polskiego prawa poprzez ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) minister właściwy do
spraw gospodarki morskiej jest organem wiodącym w następujących tematach danych
przestrzennych (zgodnie z art. 3 pkt 7lit b. ww. ustawy ) określonych w załączniku do ustawy w:
 Rozdziale 1. pkt 8 – hydrografia, rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary
morskie oraz jednolite części wód wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi
(wspólnie z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej);

 Rozdziale 3. pkt 15 – warunki oceanograficzno-geograficzne, rozumiane jako warunki fizyczne
mórz i oceanów, w szczególności charakter dna, prądy, pływy, zasolenie, stany wody, stany
morza, wysokości fal;
 Rozdziale 3. pkt.16 – obszary morskie, rozumiane jako obszary mórz i akwenów słonowodnych
w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach ze względu na ich warunki fizyczne.
Projekt ma na celu zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej możliwości
świadczenia usług udostępniania danych przestrzennych zgodnych z wymaganiami ww. dyrektywy.
Do osiągnięcia celów projektu niezbędny jest udział w projekcie partnerów z administracji morskiej,
ponieważ tylko wówczas możliwe jest stworzenie jednolitej infrastruktury informatyczno-technicznej,
z wykorzystaniem której będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane on-line zbiory danych, m.in.
dane przestrzenne, których dysponentem jest administracja morska. Wdrażanie wyodrębnionego
systemu przez Beneficjenta bez udziału partnerów z administracji morskiej nie ma uzasadnienia
prawnego i byłoby sprzeczne z obowiązkiem przeprowadzenia procesu harmonizacji danych
przestrzennych, czyli uporządkowania danych i doprowadzenia do ich zgodności i spójności.
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146), Art. 33 ust. 1 mówi,
że w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym
programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może
zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na
warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Wnioskodawca - Lider Partnerstwa, Partner nr 2, Parter nr 3 oraz Partner nr 4 są podmiotami
zaliczanymi do sektora finansów publicznych.
Na rzecz realizacji projektu p.n. „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”
ustanowiono Partnerstwo poprzez zawarcie Umowy partnerskiej z dnia 3 lutego 2017 r. Ww. umowa
została zawarta między:


Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Lider Partnerstwa, będący
wnioskodawcą



Urzędem Morskim w Gdyni – Partner nr 2,



Urzędem Morskim w Słupsku – Partner nr 3,



Urzędem Morskim w Szczecinie – Partner nr 4.

Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa oraz zasady wzajemnej współpracy Lidera
Partnerstwa i Partnerów przy realizacji Projektu. Okres realizacji Projektu będzie zgodny z okresem
wskazanym w umowie o dofinansowanie i będzie dotyczyć realizacji zadań w ramach Projektu. Koszt
realizacji Projektu będzie zgodny z kosztem wskazanym w umowie o dofinansowanie
i będzie dotyczyć realizacji zadań w ramach Projektu.
Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie
Projektu, która zostanie zawarta przez Lidera Partnerstwa z Instytucją Pośredniczącą na zasadach
określonych w umowie.
W Umowie partnerskiej określono m.in.:
- przedmiot umowy,
- prawa i obowiązki każdej ze stron,
- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych
partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu
z partnerów,
- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub
umowy.
Umowa partnerska stanowi załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie.
Wnioskodawca, Parter nr 2, Partner nr 3 oraz Partner nr 4 posiadają znamiona beneficjenta, tj. będą
w okresie trwałości projektu korzystać z jego efektów w celu realizacji swoich zadań publicznych, co
zostało opisane w rozdziale 7.1 Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia.
Relacje finansowe pomiędzy Partnerami obowiązuje w ramach projektu, zostały przedstawione
w Umowie partnerskiej w sekcji Zagadnienia finansowe.
W ramach Projektu nie ma zależności finansowych pomiędzy Wnioskodawcą, Partnerem nr 2,
Partnerem nr 3 i Partnerem nr 4.
Właścicielem majątku wytworzonego w związku z realizacją Projektu będzie Skarb Państwa. Prawa
rzeczowe wynikające z realizacji Projektu zostaną przeniesione przez Wnioskodawcę (Lidera
Partnerstwa) na Partnerów zgodnie z założeniami Projektu, co wynika z Umowy Partnerskiej.

6.3 Doświadczenie stron projektu
6.3.1 Doświadczenie Lidera Partnerstwa - Wnioskodawcy
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odpowiada za wdrażanie Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz pełni rolę instytucji zarządzającej (IZ) tego Programu. Projekt
Programu Operacyjnego został przyjęty Radę Ministrów w dniu 21 października 2014 r., a Program
Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską
decyzją nr C(2015)7386 z dnia 22 października 2015 r. Podstawą dla krajowych aktów prawnych
dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” jest ustawa z dnia 10 lipca 2015
r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Program
Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację 6 priorytetów, w ramach
których pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora
rybackiego. W programie pojawiły się nowe komponenty, takie jak: rynek rybny, kontrola i
egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska, dotychczas
finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. Kompetencje IZ są szerokie: począwszy od opracowania
samego programu, przez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz
beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe
monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów. Do zadań IZ należy:
• Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania,
• Wybór projektów do dofinansowania,
• Zawieranie z wnioskodawcami umów dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji
o dofinansowaniu projektu,
• Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów,
• Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji
programu operacyjnego,
• Pełnienie funkcji certyfikującej,
• Prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości
wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
• Nakładanie korekt finansowych,
• Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności:
• Wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub
zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek,

• Wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo
rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków
przeznaczonych na realizację projektów lub zadań,
• Rozpatrywanie odwołań od ww. decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez
instytucję pośredniczącą,
• Ewaluacja programu operacyjnego,
• Monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego,
• Zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie posiada doświadczenia w obszarze
wdrożeń z zakresu Systemów Informacji Geograficznej. W związku z powyższym ciężar prowadzenia
usług wsparcia w większości aspektów realizacyjnych projektu będzie leżał po stronie specjalnie
wybranego do tego celu podmiotu. Podmiot ten zostanie wybrany w ramach Projektu w drodze
zamówienia publicznego na tego typu usługi. Ze swojej strony Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej posiada osoby wyznaczone do pracy merytorycznej w Projekcie oraz
posiadające wiedzę z zakresu:
• Procesu wydawania decyzji administracyjnych, których cyfryzacja jest elementem Projektu.
• Systemów Informacji Geograficznej oraz stopnia i sposobu ich użycia w danej jednostce.
• Potrzeb administracji morskiej dotyczących zakresu niezbędnych danych przestrzennych do
pozyskania w ramach Projektu.

6.3.2 Doświadczenie Partnera nr 2
Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni posiadają odpowiednie kwalifikacje i bogate doświadczenie
zdobyte przy realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Wśród najważniejszych
projektów należy wymienić projekty realizowane w ramach:
1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
a. Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I – wartość projektu to
112 674 893,83 zł;
b. Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap II a – wartość projektu to
80 209 789,55 zł;
c. Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu
Wiślanego – wartość projektu to 3 153 795,30 zł;
d. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa
Falochronu Wschodniego – wartość projektu to 51 418 109,02 zł;

e. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa
szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie – wartość projektu to 159 514 442,02
zł;
f.

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu
Morskiego w Gdyni - 68 302 293,37 zł.

2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020
a. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali
1 : 200 000) – wartość projektu to 6 504 138,72 zł.
3. Programu Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013 - 11 projektów na łączną kwotę 49 050 367,85 zł.
Zarówno kwalifikacje jak i doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów podobnych przez
pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni gwarantują sprawną realizację projektów finansowanych
z funduszy unijnych.

6.3.3 Doświadczenie Partnera nr 3
Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku posiadają doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską. Efektem działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej
i Funduszy Unijnych są następujące projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej:
Pierwszym projektem unijnym realizowanym przez Wydział był projekt „Odbudowa i rozbudowa
umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4”, na który w dniu 14.12.2009 roku
Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszt całkowity projektu wynosił: 88 022 171,34zł.
Dofinansowanie z UE to kwota: 74 818 845,64 zł.
Kolejnym, drugim projektem dofinansowanym z POIiŚ był projekt pn: „Ochrona brzegów morskich na
wschód od Portu Darłowo”, na który w dniu 01.10.2010 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu
Morskiego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Koszt całkowity projektu wynosi: 205 408 422,21zł.
Dofinansowanie z UE to kwota: 174 597 158,88 zł.
Dnia 23 stycznia 2012 roku Tomasz Bobin Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podpisał umowę
o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla trzeciego

projektu „Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko
Morskie”.
Koszt całkowity projektu wynosi: 128 784 716,00 zł.
Dofinansowanie z UE to kwota: 109 467 008,60 zł.
Czwartym projektem było: „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”. Dnia 16
października 2012 Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie z WFOŚ i GW
w Gdańsku dla projektu pn. "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki". Projekt
realizowany w latach 2014 – 2015.
Koszt całkowity projektu wynosi: 144 789 088,89 zł.
Dofinansowanie z UE to kwota: 126 270 750,03 zł.
Piąty projekt to: „Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego”. W dniu 29 listopada 2013
odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowany będzie w Jarosławcu, Unieściu, Chłopach,
Ustroniu Morskim oraz Dźwirzynie.
Wartość podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wynosi: 92 841 087,12 zł.
Dofinansowanie z UE to kwota: 78 914 924,05 zł.
W ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013", w ramach środka 3.3. "Inwestycje w portach rybackich, miejscach
wyładunku i przystaniach" Wydział Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych przygotował
następujące wnioski aplikacyjne, na które w wyniku pozytywnej weryfikacji podpisano umowy
o dofinansowanie:
1. „Remont nabrzeży portowych po wschodniej stronie Portu Ustka oraz dalby dewiacyjnej” wartość
całkowita projektu: 15 184 225,00 zł.
2. „Remont nabrzeża Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo” wartość całkowita projektu:
38 865 186,00 zł.
3. „Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy” wartość całkowita projektu: 1 505 649,00 zł.
4. „Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Ustroniu Morskim” wartość całkowita projektu:
4 143 406,00 zł.
5. „Modernizacja morskiej przystani w Chłopach” wartość całkowita projektu: 8 554 309,00 zł.

W projektach tych 75% kosztów kwalifikowanych projektów pochodzi z Europejskiego Funduszu
Rybackiego a 25% finansowanych jest ze środków budżetu państwa.
W ramach działalności kontrolnej Wydział prowadził kontrole planowe oraz doraźne na wniosek
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.

6.3.4 Doświadczenie Partnera nr 4
Pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie posiadają doświadczenie w zakresie systemów informacji
geograficznej, gospodarki przestrzennej, geodezji i hydrografii, które będzie mogło zostać
wykorzystane podczas realizacji projektu. Dodatkowo Urząd Morski w Szczecinie może pochwalić się
realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj. w perspektywie finansowej
2007-2013 zrealizował następujące projekty:
 „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój” – w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013;
wartość projektu to 42 224 569,75 zł;
 „Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie” - w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
(PO RYBY 2007-2013); wartość projektu to 17 294 098,00 zł;
 „Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu
w Dziwnowie” - w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013); wartość
projektu to 26 432 297,00 zł;
 „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu” – w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013); wartość projektu to 42 099 675, 65
zł;
 „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II,
strona wschodnia i zachodnia” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013); wartość projektu to 83 594 630,44 zł;
 „Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie oznakowanie nawigacyjne” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013 (POIiŚ 2007-2013); wartość projektu to 34 441 813,49 zł;
 „Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich
w województwie zachodniopomorskim” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013); 1 658 800,00 zł

 „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża” – w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013); wartość projektu to
11 494 318,09 zł;
 ”BaltSeaPlan” jako partner w projekcie - w ramach Programu Operacyjnego EWT Region Morza
Bałtyckiego - koniec 2012; wartość projektu to 3 707 721,22 EUR;
 „PartiSEApate” jako partner w projekcie - w ramach Programu Operacyjnego EWT Region
Morza Bałtyckiego - koniec 2014; wartość projektu to 1 043 015,00 EUR;
 „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości - 12,5 m” – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013); wartość projektu to 1 726 839,99 zł.
W ramach środków obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 Urząd Morski w Szczecinie realizuje,
jako partner projekt “Baltic SCOPE - Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime
Spatial Plans” – w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (finansowanie
bezpośrednie), okres trwania: marzec 2015 - marzec 2017 (wartość całego projektu: 2 638 828,46
EUR, w tym część dotycząca Urzędu Morskiego w Szczecinie: 193 391,81 EUR)
oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 Urząd Morski
w Szczecinie realizuje, jako partner projekt "Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich
Obszarów Morskich w skali 1: 200 000" (wartość całego projektu: 7 019 500 zł, w tym część dotycząca
Urzędu Morskiego w Szczecinie: 340 000 zł).
W ramach PO WER 2014-2020 w sierpniu br. Urząd Morski w Szczecinie podpisał porozumienie
o dofinansowanie projektu "Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego
polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu
Kamieńskiego" o wartości 1 200 000 zł.

8 Analiza techniczna projektu
8.1 Opis techniczny projektu
8.1.1 Charakterystyka stanu obecnego
W wyniku prac projektowych stwierdzono, że w żadnym z organów administracji morskiej nie istnieją
rozwiązania narzędziowe mogące służyć udostępnieniu on-line zharmonizowanych i spójnych danych
administracji morskiej. Dane przestrzenne w poszczególnych urzędach administracji morskiej są
przechowywane w dedykowanych strukturach (bazach, plikach lub dokumentach papierowych)
danych, które nie są przystosowane na współpracę z pozostałymi jednostkami administracji morskiej.

Każdy z organów administracji morskiej jest w posiadaniu pojedynczych licencji oprogramowania
typu GIS lub CAD, jednak standardy stosowania formatów danych, struktur danych, układów
odniesień przestrzennych są tam zupełnie różne. Posiadane oprogramowanie to przede wszystkim
komercyjny pakiet ArcGIS firmy ESRI oraz oprogramowanie typu open-source QGIS. Wykorzystywane
jest również oprogramowanie typu CAD, tj. Microstation, Autodesk MapGuide i ZwCAD. Narzędzia te
wykorzystywane są przede wszystkim przez komórki związane z geodezją oraz przez komórki
zajmujące się wydawaniem decyzji administracyjnych oraz ochroną wybrzeża.
Powyższe oznacza, że dotychczas żadne aktualne dane administracji morskiej nie są udostępniane
on-line.

Dotychczas

administracja

morska

nie

podjęła

się

unifikacji

wykorzystywanego

oprogramowania typu GIS. Dominującym oprogramowaniem w tym zakresie jest oprogramowanie
firmy ArcGIS oraz w wąskim zakresie oprogramowanie QuantumGIS. Konsekwencją tego jest brak
jednolitych standardów dotyczących zasad składowania danych przestrzennych oraz ich
współdzielenia pomiędzy jednostkami.
Najpowszechniej wykorzystywane komercyjne oprogramowanie firmy ArcGIS wykorzystywane jest
przez poszczególnych Partnerów w następującym zakresie:
Urząd Morski w Gdyni


Licencja komercyjna ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.0 na serwer o max. 4 rdzeniach
– 1 sztuka,



Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS for Desktop Standard 10.0 – 2 sztuki,



Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS for Desktop Basic 10.0 – 2 sztuki,



Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS Spatial Analyst for Desktop 10.0 – 1 sztuka,



Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS 3D Analyst for Desktop 10.0 – 1 sztuka,



Licencja komercyjna ArcPad 10.0 – 1 sztuka,



Jednostanowiskowa licencja komercyjna ArcView 9.2 – 1 sztuka;



Użytkownicy: 2 administratorów ArcGIS for Server, 14 użytkowników ArcGIS for Desktop

Urząd Morski w Słupsku


Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS for Desktop Standard 10.1 – 5 sztuk,



Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS Spatial Analyst for Desktop 10.1 – 5 sztuk,



Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS 3D Analyst for Desktop 10.1 – 5 sztuk,



Jednostanowiskowa licencja komercyjna ArcView 9.2 – 2 sztuki;



Użytkownicy: 15 użytkowników ArcGIS for Destktop

Urząd Morski w Szczecinie


Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS for Desktop Basic 10.0 – 2 sztuki,



Jednostanowiskowa licencja komercyjna ArcGIS for Desktop Basic 10.0 – 3 sztuki,



Użytkownicy: 6 użytkowników ArcGIS for Desktop,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej


Sieciowa licencja komercyjna ArcGIS for Desktop Standard 10.2 – 1 sztuka.

Przedstawione oprogramowanie, w celu możliwości jego wykorzystania do budowy SIPAM ze
względu na różnorodność rodzajów licencji i wersji oprogramowania wymagało by aktualizacji,
zwiększenia ilości i zakupu nowych licencji, czego skutkiem było by poniesienie znacznych nakładów
finansowych, co zostało przedstawione w rozdziale dotyczącym porównania wariantów wdrożenia.
Urzędy morskie posiadają infrastrukturę techniczną (tj. między innymi pomieszczenia serwerowe,
infrastrukturę sieciową) natomiast zasób tej infrastruktury w poszczególnych jednostkach jest różny.
W wyniku prowadzonej do tej pory niezintegrowanej polityki w przedmiotowym zakresie,
poszczególne jednostki administracji morskiej samodzielnie prowadziły działania modyfikacji,
unowocześniania i zarządzania strukturą teleinformatyczną nie uwzględniając strategii harmonizacji
infrastruktury w stosunku do pozostałych podmiotów. Skutkiem tych działań jest brak spójnego
technologicznie rozwiązania na poziomie teleinformatycznym umożliwiającego zbudowanie
jednolitego systemu informacji przestrzennej.
Ponadto Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie posiada infrastruktury
technicznej, która mogłaby służyć budowie systemu teleinformatycznego, który jest planowany do
wdrożenia w ramach projektu. Obecnie pomieszczenia siedziby MGMiŻŚ użytkowane są na podstawie
umowy najmu i nie będą wykorzystywane do osiągnięcia celów projektu. Z uwagi na ten fakt, na
potrzeby projektu, część wewnętrzna SIPAM dedykowana do pracy dla MGMiŻŚ zostanie
umieszczona w lokalizacji Partnera nr 2: UM Gdynia.
W żadnym z organów administracji morskiej nie istnieje infrastruktura teleinformatyczna
umożliwiającą wydajane przetwarzanie danych przestrzennych gromadzonych przez administrację
morską.

Brakuje

również

infrastruktury

wielkopojemnościowych baz danych.

sprzętowej

umożliwiającej

przechowywanie

Z uwagi na powyżej opisany stan obecny infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania
typu GIS, administracja morska zaprojektowała jednolity, wydajny system SIPAM, który został
zaprezentowany w kolejnych rozdziałach dokumentu.

8.1.2 Wizja SIPAM
W niniejszym rozdziale przedstawiona została wizja systemu budowanego w ramach projektu. Wizja
stanowi wysokopoziomowy opis oczekiwanego sposobu funkcjonowania produktów projektu.
SIPAM będzie składał się z 5 węzłów SIPAM. Na poniższym rysunku przedstawiono logiczną
infrastrukturę poszczególnych węzłów wdrażanych w ramach projektu.

Rysunek 11 Ogólny diagram architektury systemu

Głównym założeniem architektonicznym koncepcji jest utworzenie 4 niezależnych, lokalnych węzłów
Systemu Informacji Przestrzennej, przeznaczonych dla każdego urzędu morskiego i dla Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz jednego węzła publicznego. Każdy lokalny węzeł
SIPAM będzie posiadać własną bazę danych i zasób danych plikowych, w których przechowywane
będą wszystkie dane przestrzenne kompetencyjnie i terytorialnie należące do danej jednostki.
Wskazane powyżej dane przechowywane będą w każdym węźle w jednakowej strukturze,
umożliwiając tym samym obsługę ich w jednolity sposób, niezależnie od źródła pochodzenia. Aby

osiągnąć ten cel konieczne jest wykonanie harmonizacji danych do jednolitej, opracowanej w ramach
projektu struktury.
W każdym węźle lokalnym uruchomiony zostanie lokalny serwer danych przestrzennych,
udostępniający dane przestrzenne zapisane w lokalnej bazie danych i dane z zasobów plikowych.
Serwer danych przestrzennych udostępniał będzie dane dla aplikacji geoportalu publicznego oraz
narzędzi Desktop GIS, za pomocą interoperacyjnych usług sieciowych OGC WMS, WFS i WMTS. Dane
nieobsługiwane przez serwer danych przestrzennych, lub nienadające się do publikacji w usługach
OGC (np. dane LIDAR), udostępniane będą w formie usługi ATOM, umożliwiającą pobranie surowych
danych przez użytkownika i ich późniejszą obsługę w oprogramowaniu Desktop GIS na stanowiskach
komputerowych dostarczonych w ramach projektu. Dodatkowo, każdy z węzłów lokalnych udostępni
usługę wyszukiwania metadanych, zgodną ze standardem OGC CS-W. W ramach usługi wyszukiwania
metadanych dostępne będą informacje o zbiorach danych udostępnianych przez węzeł lokalny. Poza
usługami OGC, każdy z węzłów lokalnych publikować będzie interfejs dostępu do danych zapisanych
w formie relacji RDF, tzw. Endpoint SPARQL. W ramach interfejsu udostępniane będą dane zapisane
w formie relacji RDF. Dzięki temu możliwe będzie udostępnienie społeczeństwu danych administracji
morskiej wraz z informacją o ich wzajemnych powiązaniach.
Uruchomiony w ramach projektu węzeł publiczny stanowić będzie centralny punkt dostępu do
informacji gromadzonych w zasobach węzłów lokalnych, jednak sam w sobie nie będzie
przechowywał żadnych danych, a będzie jedynie interfejsem umożliwiającym dostęp do danych ze
wszystkich węzłów lokalnych jednocześnie. W ramach węzła publicznego uruchomiona zostanie
usługa wyszukiwania OGC CS-W, integrująca metadane z węzłów lokalnych w ramach jednej, spójnej
usługi wyszukiwania, usługa SPARQL integrująca dane z usług SPARQL udostępnianych z węzłów
lokalnych. W ramach węzła publicznego działać będzie portal informacyjny, zawierający informacje o
projekcie, linki do usług i danych udostępnianych przez węzły lokalne, treści edukacyjne dotyczące
danych przestrzennych i usług danych przestrzennych oraz możliwości ponownego wykorzystywania
udostępnianych danych, a także jeden geoportal, który stanowić będzie główny interfejs dostępu do
danych przestrzennych systemu.
Geoportal służyć będzie do prezentacji danych udostępnianych przez węzły lokalne bezpośrednio
z usług OGC WMS i WMTS udostępnianych z poziomu węzłów lokalnych. Dzięki temu możliwe będzie
uniknięcie zbędnej duplikacji danych oraz zapewniona zostanie aktualność prezentowanych
w geoportalu danych. Aktualizacja danych w geoportalu będzie odbywać się z poziomu węzłów
lokalnych, w których poszczególni Partnerzy będą przetwarzali i publikowali zbiory danych. Geoportal
publiczny będzie zarządzany przez wyznaczonego administratora.

8.1.2.1

Węzeł lokalny

Węzeł lokalny to wyspecjalizowany zestaw sprzętu i oprogramowania, służący do przechowywania,
zarządzania i przetwarzania danych przestrzennych danej jednostki oraz posiadający narzędzia
importu danych pochodzących od podmiotów zewnętrznych (np. danych ewidencji gruntów i
budynków). Węzeł lokalny służy również do prowadzenia rejestrów w formie elektronicznej,
gromadzenia danych plikowych w repozytorium oraz zarządzania metadanymi dla gromadzonych
zbiorów danych.
W skład węzła lokalnego wchodzą:
•

Baza danych węzła lokalnego

•

Narzędzia importu danych

•

Repozytorium danych plikowych, np. rastrów, danych LIDAR itp.

•

Cztery instancje serwera danych przestrzennych

•

Serwer metadanych

•

Serwer danych RDF

•

Load Balancer dla serwerów danych przestrzennych

•

Serwer API

•

Stacje robocze z oprogramowaniem Desktop GIS

Na rysunku poniżej przedstawiono szczegółowy diagram komponentów składających się na lokalny
węzeł SIPAM.

Rysunek 12 Diagram komponentów składających się na lokalny węzeł SIPAM.

W prezentowanym rozwiązaniu wektorowe dane będące w posiadaniu UM składowane będą do
ustandaryzowanej struktury bazy danych, a dane rastrowe i inne (np. LIDAR) w ustalonej strukturze
katalogów repozytorium danych plikowych. Zarówno dane z bazy danych jak i repozytorium danych
plikowych zostaną udostępnione za pomocą serwera danych przestrzennych w usługach WMS, WFS
i WMTS, które będą mogły zostać podłączone w publicznym geoportalu i aplikacjach Desktop GIS.
Dane, które ze względu na swój charakter nie będą mogły zostać udostępnione w usługa WMS, WFS i
WMTS (np. dane LIDAR) udostępnione zostaną protokołem SMB do wykorzystania bezpośrednio
w narzędziach Desktop GIS w ramach węzła lokalnego oraz w formie usługi pobierania danych ATOM,
umożliwiającej pobranie danych w formie surowych zbiorów danych.
Zastosowanie czterech instancji serwera danych przestrzennych i load balancera ma na celu
zapewnienie odpowiedniego poziomu wydajności przy założeniu maksymalnie 100 jednoczesnych
użytkowników.

W ramach lokalnego węzła uruchomiony zostanie również serwer metadanych świadczący usługę
zarządzania metadanymi na potrzeby wewnętrzne węzła. Udostępniana przez serwer metadanych
usługa wyszukiwania CS-W zawierać będzie pliki metadanych opisujących zbiory danych
udostępniane przez węzeł i zostanie ona podłączona w publicznym geoportalu w celu umożliwienia
użytkownikom wyszukiwania zbiorów danych.
W ramach węzła lokalnego funkcjonować będą również specjalistyczne narzędzia importu danych
pochodzących z instytucji zewnętrznych – np. dane EGiB z PODGIK. Narzędzia importu danych
skonfigurowane zostaną w taki sposób aby dane pochodzące z importu organizowane były w bazie
danych w ustalonej, wspólnej strukturze, dzięki czemu osiągnięta zostanie harmonizacja
zewnętrznych zbiorów danych wykorzystywanych w systemie. Zaimportowane dane publikowane
będą w ramach usług sieciowych serwera danych przestrzennych i dostępne do wykorzystania
zarówno w geoportalu publicznym, wykorzystywanym także przez użytkowników wewnętrznych, jak i
w aplikacjach Desktop GIS. Mechanizm importu danych zostanie skonfigurowany w taki sposób, aby
możliwy był automatyczny, cykliczny import do systemu aktualnych danych.
Kolejnym ważnym komponentem, jaki zostanie uruchomiony w ramach węzła lokalnego jest serwer
RDF. Komponent ten odpowiedzialny będzie za transformację danych zapisanych w bazie danych
przestrzennych do formatu RDF, na podstawie zdefiniowanych w ramach wdrożenia relacji między
obiektami. Przetransformowane dane udostępniane będą w formie usługi SPARQL. Dzięki temu
osiągnięty zostanie 4 poziom dostępności danych w klasyfikacji „5-star Open Data”.
Ostatnim elementem serwerowym węzła lokalnego jest dedykowane oprogramowanie do obsługi
rejestrów, działające w formie aplikacji webowej. Za pomocą tej aplikacji użytkownicy wewnętrzni
posiadający odpowiednie uprawnienia, mogą wprowadzać dane do cyfrowanych rejestrów
publicznych, wraz z możliwością nadania wprowadzanym obiektom georeferencji. W ten sposób
zbiory danych przechowywane w bazie danych węzła lokalnego będą utrzymywane w aktualności, a
zarządzanie nimi może odbywać się w pełni w sposób cyfrowy. Dodatkową cechą aplikacji jest
udostępnianie dedykowanego interfejsu dostępu do danych (API), umożliwiającego dostęp do danych
aplikacji systemom zewnętrznym, np. w celu pobrania danych opisowych lub dokumentu źródłowego
decyzji administracyjnej dotyczących danego obszaru czy punktu adresowego. Dostęp do API będzie
publiczny, z wyłączeniem danych osobowych, które dostępne będą jedynie w przypadku posiadania
przez system zewnętrzny nadanego przez administratorów SIPAM klucza API. Pozwoli to na
zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych przy jednoczesnym udostępnieniu danych
publicznych społeczeństwu i przedsiębiorcom.

Wszystkie wymienione wyżej komponenty środowiska serwerowego uruchomione zostaną w ramach
środowiska zwirtualizowanego, uruchomionego na niezależnych serwerach fizycznych, w konfiguracji
zapewniającej ciągłość działania uruchomionych w ramach środowiska maszyn wirtualnych. W
związku z powyższym nie wystąpi w systemie żaden pojedynczy punkt awarii (single point of failure),
który mógłby uniemożliwić działanie systemu i nie ma potrzeby wprowadzania redundancji
komponentów logicznych celem zapewnienia ciągłości działania systemu. Wyjątek od tej zasady
zastosowano w przypadku serwera danych przestrzennych, jednak jest to warunkowane potrzebą
zapewnienia wysokiej wydajności usług danych przestrzennych.
8.1.2.2

Węzeł publiczny

Rolą węzła publicznego jest integracja informacji udostępnianych przez węzły lokalne w ramach
jednego, wspólnego punktu dostępu do danych systemu. Ponieważ w ramach węzłów lokalnych
udostępniane są różnorodne dane, występujące w różnej formie, ich prezentacja w ramach węzła
publicznego nie jest jednolita. W ramach węzła publicznego przewidziano prezentację następujących
rodzajów danych:


Dane przestrzenne pobierane z usług sieciowych WMS, WMTS i WFS węzłów lokalnych



Metadane danych przestrzennych udostępniane z węzłów lokalnych w formie usług CS-W



Surowe dane przestrzenne, dostępne do pobrania w formie źródłowej za pomocą usług
ATOM udostępnianych z węzłów lokalnych



Dane pochodzące z usług SPQRQL węzłów lokalnych

Do realizacji powyższych celów konieczne jest wdrożenie w ramach węzła publicznego następujących
komponentów:


Publicznego geoportalu, w którym podłączone zostaną usługi pochodzące z węzłów lokalnych



Portalu informacyjnego, zawierającego:



o

Informacje o projekcie

o

Listę usług danych przestrzennych udostępnianych z węzłów lokalnych

o

Listę usług ATOM umożliwiających pobranie surowych danych

o

Odnośniki do pobrania danych w formie zbiorów plików RDF

o

Narzędzia wyświetlania danych z usług SPQRQL w formie stron internetowych

Serwera usług katalogowych, agregującego zbiory metadanych z węzłów lokalnych,
umożliwiającego wykonanie operacji wyszukiwania dla całego obszaru działalności
administracji morskiej

Na rysunku poniżej przedstawiono szczegółowy diagram komponentów składających się na publiczny
węzeł SIPAM.

Rysunek 13 Diagram komponentów składających się na publiczny węzeł SIPAM

Węzeł publiczny sam w sobie nie udostępnia żadnych danych, w związku z czym w jego skład nie
wchodzi baza danych, ani serwer danych przestrzennych. Wszelkie dane prezentowane w ramach
węzła publicznego pochodzą bezpośrednio z węzłów lokalnych. Dzięki temu zachowana zostanie
aktualność danych oraz możliwe będzie uniknięcie dublowania danych w różnych elementach
systemu.
Podstawowym elementem węzła publicznego jest portal informacyjny, którego rolą jest zebranie
w jednym miejscu wszystkich informacji udostępnianych przez system. Portal funkcjonować będzie
w formie strony internetowej, prezentującej informacje w ramach różnych podstron, dedykowanych
różnym rodzajom danych.
Podstawową stroną portalu będzie strona informacji o projekcie, informująca użytkowników
o możliwościach systemu oraz dająca ogólny zarys celu wdrożenia projektu, jak i potencjalnych
korzyści, jakie niesie stosowanie danych udostępnianych w SIPAM. Kolejną ważną podstroną portalu
informacyjnego będzie sekcja zawierająca listę dostępnych usług sieciowych WMS, WFS oraz WMTS,
jakie mogą zostać użyte przez użytkowników systemu w aplikacjach GIS. Ponieważ usługi sieciowe

OGC są w systemie publikowane z poziomu węzłów lokalnych, lista usług systemu podzielona
zostanie zarówno według zakresu tematycznego usług jak i zakresu terytorialnego, dla jakiego się
odnosi.
Usługi WMS, WFS i WMTS mogą zostać wykorzystane przez użytkowników bezpośrednio w
aplikacjach GIS i geoportalach, bez konieczności pobierania kopi danych do własnych systemów,
jednak nie wszystkie dane dostępne w systemie mogą zostać w ten sposób opublikowane. Dotyczy to
w szczególności danych LIDAR, które stanowią znaczną część ogólnego zbioru danych, jaki dostępny
będzie w ramach systemu. W związku z tym zarówno dane LIDAR jak i inne zbiory opublikowane
zostaną w formie usługi ATOM umożliwiającej pobranie danych bezpośrednio w formie źródłowej.
Usługi te udostępniane będą z węzłów lokalnych, a w ramach portalu informacyjnego użytkownicy
znaleźć będą mogli odnośniki do tych usług.
W ramach systemu publikowane będą również dane w formie zbiorów RDF. W ramach portalu
informacyjnego użytkownicy będą mogli odnaleźć informacje o usługach SPARQL, udostępnianych
przez system oraz pobrać dane w formie zbiorów RDF. Dodatkowo, w ramach portalu informacyjnego
wdrożone zostaną narzędzia umożliwiające przeglądanie danych z usług SPARQL w formie stron
internetowych, pozwalających przechodzić do kolejnych powiązanych elementów i obiektów, dając
użytkownikom nowe możliwości eksploracji informacji zawartych w zasobach systemu.
Kolejnym elementem węzła publicznego jest publiczny geoportal, którego przeznaczeniem jest
integracja danych udostępnianych z węzłów lokalnych w formie przyjaznej użytkownikom aplikacji,
umożliwiającej przeglądanie danych dostępnych w systemie w formie map. Wszystkie dane dostępne
w ramach geoportalu pochodzić będą bezpośrednio z usług publikowanych przez węzły lokalne,
dzięki czemu będą zawsze aktualne, gdyż prezentować będą dane bezpośrednio z źródła danych.
Dodatkowo, w związku z planowaną harmonizacją danych na poziomie węzłów lokalnych, zakres i
struktura prezentacji informacji z poszczególnych węzłów lokalnych będzie tożsama, więc dane z
różnych węzłów, mimo różnego pochodzenia prezentowane będą w ramach geoportalu w sposób
jednolity i spójny.
Ostatnim elementem węzła publicznego będzie usługa wyszukiwania metadanych opisujących
wszystkie zbiory dostępne w systemie. Działanie usługi wyszukiwania polegać będzie na odpytywaniu
i agregacji wyników wyszukiwania pochodzących z usług katalogowych funkcjonujących w ramach
węzłów lokalnych. Pozwoli to na zapewnienie aktualności zbiorów metadanych dostępnych w
usłudze wyszukiwania, jak również pozwoli na zachowanie idei infrastruktury danych przestrzennych.
Wymienione wyżej komponenty środowiska serwerowego uruchomione zostaną w ramach
środowiska zwirtualizowanego, uruchomionego na niezależnych serwerach fizycznych, w konfiguracji

zapewniającej ciągłość działania uruchomionych w ramach środowiska maszyn wirtualnych. W
związku z powyższym nie wystąpi w systemie żaden pojedynczy punkt awarii (single point of failure),
który mógłby uniemożliwić działanie systemu i nie ma potrzeby wprowadzania redundancji
komponentów logicznych celem zapewnienia ciągłości działania systemu.

8.1.3 Zakres projektu
Zakres projektu SIPAM rozpatrywany jest w sześciu wymiarach opisujących działania, zadania
i produkty, jakie należy wykonać i wytworzyć w ramach projektu SIPAM, aby osiągnąć stawiane przed
nim cele oraz zapewnić realizację opisujących je wskaźników. Na potrzeby projektu zdefiniowano
następujące wymiary projektu:
1. Usługi dostępu do danych – ostateczne i końcowe produkty projektu przedstawione w
postaci elektronicznych usług dostępu do danych dla obywateli i przedsiębiorców oraz
jednostek administracji publicznej.
2. Organizacja – rozumiana jako środki organizacyjne oraz standardy i wytyczne niezbędne do
udostępniania informacji sektora publicznego administracji morskiej.
3. Narzędzia – środowisko narzędziowe wytwarzane, dostarczane lub rozbudowywane w
ramach Projektu, niezbędne do prowadzenia rejestrów publicznych w formie elektronicznej
oraz warstw danych przestrzennych, niezbędne do aktualizacji i będące źródłem publikacji
danych.
4. Dane – działania w obszarze danych, związanych z pozyskiwaniem, dostosowywaniem
przetwarzaniem danych oraz metadanych niezbędnych w celu ich udostępnienia on-line.
5. Infrastruktura – infrastruktura IT (sprzętowa, sieciowa, wirtualizacyjna) i inne rozwiązania
technologiczne umożliwiające funkcjonowanie rozwiązań niezbędnych do gromadzenia,
publikowania i udostępniania danych administracji morskiej.
6. Szkolenia i promocja – działania szkoleniowe, edukacyjne i promocyjne realizowane w
ramach Projektu.
8.1.3.1

Usługi dostępu do danych

Końcowymi produktami projektu będzie szereg usług dostępu do danych, przeznaczonych dla
administracji publicznej oraz obywateli i przedsiębiorców:
1. Usługi wyszukiwania metadanych w standardzie CS-W
2. Usługi przeglądania danych przestrzennych w standardzie WMS oraz WMTS
3. Usługi pobierania danych w formie usług WFS oraz ATOM

4. Usługi wyszukiwania danych powiązanych w standardzie SPARQL
5. Dedykowane API dostępu do danych zawartych w systemie
Powyższe usługi będą publiczne i otwarte, a udostępniane w ich ramach dane dostępne będą
nieodpłatnie zarówno administracji publicznej jak i obywatelom. Usługi dostępu do danych zostały
szerzej opisane w rozdziale 8.1.11.
8.1.3.2

Organizacja

Aby zapewnić wysoki poziom wykorzystania wytworzonych w ramach projektu usług dostępu do
danych oraz zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania przez interesariuszy, korzyści konieczne jest
zapewnienie dostępności do informacji dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi i danych
udostępnionych w ramach projektu oraz odpowiedniej ich jakości oraz aktualności. W związku
z powyższym konieczne jest:
1. Opracowanie wytycznych i procedur w zakresie korzystania z usług SIPAM dla odbiorców
udostępnianych danych SIPAM,
2. Opracowanie wytycznych i procedur w zakresie utrzymania SIPAM, aktualizacji i zapewnienia
jakości danych gromadzonych w systemie.
Wytyczne i procedury dotyczące korzystania z danych przeznaczone będą zarówno dla użytkowników
publicznych, tj. obywateli i przedstawicieli biznesu, jak również dla użytkowników wewnętrznych,
pracowników urzędów morskich wykorzystujących je do realizacji powierzonych im zadań
wymagających dostępu do danych przestrzennych. Opracowanie takich wytycznych i procedur
przyczyni się zarówno do popularyzacji udostępniających, jak i do zwiększenia satysfakcji
użytkowników z jakości i czasu załatwienia spraw realizowanych przez administrację morską.
Wytyczne i procedury dotyczące utrzymania SIPAM, aktualizacji i zapewnienia jakości danych
gromadzonych w systemie przeznaczone będą wyłącznie dla pracowników wewnętrznych, których
zadaniem jest prowadzenie i aktualizowanie zasobów przestrzennych leżących w kompetencji
administracji morskiej. Opracowanie takich wytycznych pozwoli na zapewnienie jakości i spójności
danych gromadzonych w systemie, przyczyniając się tym samym do zapewnienia jakości
udostępnianych w ramach SIPAM usług publicznych.
Po ich opracowaniu i udostępnieniu zbiorów danych przestrzennych, niezbędne będzie zgłoszenie
przez organy AM zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych IIP do Ewidencji zbiorów oraz
usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, którą prowadzi
Główny Geodeta Kraju.

8.1.3.3

Narzędzia

Niezbędnym elementem służącym do osiągnięcia celów i rezultatów projektu są narzędzia IT, czyli
aplikacje komputerowe, które posłużą do budowy systemu i będą wykorzystywane do publikacji
i udostępniania danych objętych projektem. W projekcie SIPAM przewidziano wytworzenie bądź
użycie istniejących komponentów oprogramowania, mających na celu:
1. Utworzenie

lokalnych węzłów

SIPAM

umożliwiających wytwarzanie, gromadzenie,

zarządzanie, publikowanie i wykorzystywanie zgromadzonych w węźle lokalnym danych
przestrzennych do realizacji obowiązków powierzonych jednostce administracji morskiej.
2. Utworzenie publicznego węzła SIPAM umożliwiającego użytkownikom dostęp do
kompletnych informacji o dostępnych zbiorach danych administracji morskiej jak i uzyskanie
bezpośredniego dostępu do udostępnianych danych SIPAM, w tym danych surowych.
3. Utworzenie oprogramowania pozwalającego na prowadzenie rejestrów publicznych w formie
elektronicznej (back office) z wykorzystaniem gromadzonych w systemie referencyjnych
danych przestrzennych.
4. Wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych umożliwiających publikowanie i przeglądanie danych
zapisanych w formie zbiorów RDF, opisujących wzajemne relacje między obiektami i zbiorami
danych.
Zakres prac związanych z wdrożeniem wymienionych komponentów systemu ma na celu
zapewnienie środowiska narzędziowego niezbędnego do świadczenia usług projektu SIPAM
w pełnym zaplanowanym zakresie. Wymienione powyżej elementy systemu składają się zarówno
z komponentów serwerowych, takich jak bazy danych, serwery danych przestrzennych i metadanych,
aplikacje geoportalu, dedykowane aplikacje do prowadzenia rejestrów czy komponenty aplikacyjne
do obsługi danych RDF, jak również narzędzia desktopowe, jak aplikacje Desktop GIS czy pakiety
oprogramowania biurowego. Podczas budowy systemu szczególny nacisk położony zostanie na
wykorzystanie istniejących, sprawdzonych i pewnych rozwiązań aplikacyjnych co pozwoli na oparcie
systemu na solidnych fundamentach, zapewniając tym samym lepsze wsparcie oraz możliwość ciągłej
aktualizacji.
Budowane w ramach Projektu portale dostępowe będą uwzględniały międzynarodowy standard
w dziedzinie budowania stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych użytkowników
WCAG 2.0, co zostało szerzej opisane w rozdziale 8.1.6.2. W obszarze architektury aplikacji przyjęte
zostało pryncypium odnoszące się do łatwości użycia, zgodnie z którym rozwiązania mają być łatwe w
użyciu i przyjazne, a systemy informatyczne mają być wykonane w sposób intuicyjny, maksymalnie

spójny i minimalizujący czas potrzebny do wykonania większości zadań przez użytkowników
systemów informatycznych.
8.1.3.4

Dane

Jednym z najważniejszych elementów niezbędnych do udostępnienia on-line informacji sektora
publicznego są dane, których dysponentem jest administracja morska, i które będą dostępne
w systemie. Uporządkowanie stanu obecnego w zakresie posiadanych, wykorzystywanych
i wytwarzanych danych przestrzennych jest kluczową kwestią podczas budowy SIPAM. W chwili
obecnej

dane

przestrzenne

będące

w

kompetencji

administracji

morskiej

posiadają

niezestandaryzowaną i zróżnicowaną formę. Dane te gromadzone są w różnej postaci zależnie od
urzędu morskiego – w formie map papierowych, wykazów współrzędnych geodezyjnych lub danych
wektorowych w różnych formatach. Różne są także układy odniesienia dla danych, dokładność,
aktualność czy charakterystyka danych. Często informacje przestrzenne są przechowywane
w archiwach w formie analogowej (np. informacje przestrzenne – lokalizacja zawarte w wydawanych
decyzjach o pozwoleniu na inwestycje w obszarach morskich czy decyzjach o pozwoleniu na
użytkowanie, gromadzonych w formie papierowej). Problem niespójności danych potęgowany jest
przez fakt nałożenia na administrację morską obowiązku udostępniania danych na potrzeby zasilenia
Państwowego Rejestru Granic na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199).
W bazie danych państwowego rejestru granic (PRG) prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju,
gromadzi się m.in. dane dostarczanie przez administrację morską:


granice terytorialne urzędów morskich,



granice pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,



granice portów i przystani morskich,



granice red,



przebieg morskiej linii brzegowej,



przebieg linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,



granice morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,



granice wyłącznej strefy ekonomicznej,



granice morskich wód wewnętrznych.

Rysunek 14 Granice administracyjne polskich obszarów morskich

Aktualnie, powyższe dane gromadzone i aktualizowane są odrębnie przez urzędy morskie w
granicach swoich właściwości, co powoduje brak spójności tych danych, o czym sygnalizował Główny
Geodeta Kraju. Co więcej, dane te po każdorazowym uaktualnieniu powinny być przekazywane do
PRG. Wynika stąd przede wszystkim potrzeba usystematyzowania formy i treści zbiorów danych
przestrzennych będących w kompetencjach administracji morskiej.
8.1.3.5

Infrastruktura

Kolejnym elementem niezbędnym do udostępniania danych AM w zakresie adekwatnym do potrzeb
interesariuszy jest zapewnienie optymalnej i wydajnej infrastruktury pozwalającej na publikację
on-line danych SIPAM o poziomie dostępności, wydajności zgodnym z oczekiwaniami odbiorców
usług.
W zakresie infrastruktury technicznej zaplanowano przebudowę (modernizację) istniejących
pomieszczeń serwerowych będących na wyposażeniu poszczególnych urzędów morskich. Zakres
rozbudowy i szczegółowe parametry dotyczące docelowej infrastruktury i obejmujące: system
podtrzymania awaryjnego zasilania, okablowanie, wyposażenie serwerowni w systemy kontroli
dostępowej, system klimatyzacji dostosowany do zwiększonej ilości sprzętu, system kontroli
czynników środowiskowych oraz system przeciwpożarowy, dedykowaną zaporę chroniącą sieć

wewnętrzną, macierze dyskowe, oprogramowanie do backupu oraz serwery, powinny zostać
określone na etapie opracowywania SIWZ. Ogólna charakterystyka planowanej na potrzeby projektu
infrastruktury została przedstawiona w rozdziale 8.1.5.
8.1.3.6

Szkolenia

Działania z zakresu szkoleń mają m.in. ułatwić bieżącą komunikację z interesariuszami Projektu,
odbiorcami udostępnianych danych, a w szczególności zapewnić edukowanie i informowanie
interesariuszy o Projekcie, udostępnianych w SIPAM zbiorach danych i dokumentach źródłowych oraz
korzyściach jakie mogą osiągnąć korzystając z udostępnianych danych SIPAM, w szczególności
możliwości wykorzystania danych przestrzennych i narzędzi udostępnianych przez administrację
morską.
Istotnym czynnikiem sukcesu Projektu będzie zapewnienie wysokiego zaangażowania interesariuszy
w realizację projektu, a w szczególności przeprowadzenie szkoleń, które zwiększą świadomość
interesariuszy w zakresie możliwych scenariuszy wykorzystania danych przestrzennych, usług
dostępu do danych, a także podniosą kompetencje w zakresie ich zastosowania oraz wykorzystania
narzędzi udostępnianych przez SIPAM. Szkolenia będą także obejmowały niezwykle istotne z punktu
widzenia późniejszego utrzymania systemu SIPAM zagadnienia z zakresu użytkowania i utrzymania
SIPAM administracji morskiej. Planowane szkolenia obejmą pracowników administracji morskiej
i zainteresowanych podmiotów publicznych.
W ramach Projektu zaplanowano przeszkolenie minimum 100 osób, w tym 50 osób administracji
morskiej ze szczególnym uwzględnieniem osób, które będą wprowadzały i aktualizowały zbiory
danych w SIPAM, i które będą odpowiedzialne za utrzymanie i administrowanie systemem. W
odniesieniu do analizy interesariuszy, uwzględniono na potrzeby szkolenia także interesariuszy
reprezentujących instytucje z następujących grup: jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędy
gmin, urzędy marszałkowskie), instytucje z obszaru administracji publicznej, np. Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska (GDOŚ), Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (GDLP), Biuro Hydrograficzne
Marynarki Wojennej (BHMW).

8.1.4 System SIPAM
Realizacja projektu SIPAM wymaga budowy infrastruktury przetwarzania danych, niezbędnej dla
zapewnienia stosownej wydajności i dostępności usług SIPAM oraz zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzania danych. Projekt zostanie wdrożony z wykorzystaniem nowej infrastruktury sprzętowej
zakupionej w ramach projektu.
Zakupiona w ramach projektu infrastruktura wdrożona zostanie w 3 lokalizacjach:



Urzędzie Morskim w Gdyni



Urzędzie Morskim w Słupsku



Urzędzie Morskim w Szczecinie

W każdej lokalizacji wdrożona zostanie infrastruktura do uruchomienia lokalnego węzła SIPAM.
W Urzędzie Morskim w Gdyni zlokalizowana będzie dodatkowo infrastruktura sprzętowa niezbędna
do uruchomienia:


Lokalnego węzła SIP dla MGMiŻŚ



Węzła publicznego

Umieszczenie wymienionych wyżej elementów systemu w jednej lokalizacji przyczyni się do
zmniejszenia kosztów poniesionych na infrastrukturę sprzętową, ponieważ część komponentów
sprzętowych, takich jak szafy serwerowe, macierze dyskowe, urządzenia sieciowe i inne elementy
będą mogły być współdzielone przez uruchomione w ramach środowiska węzły SIPAM.
Każde z trzech środowisk uruchomieniowych wdrożone zostanie jako prywatna chmura obliczeniowa,
wykorzystująca wirtualizację środowisk sprzętowych, poprzez zastosowanie technologii blade
i hypervisorów. Wszystkie rozwiązania będą budowane z uwzględnieniem wymogów uruchamiania
systemów w środowisku prywatnej chmury obliczeniowej.
Na poniższym diagramie przedstawiono elementy architektury technologicznej jakie zostaną
wykorzystane do budowy systemu SIPAM.

Oprogramowanie aplikacyjne
Komponenty programowe realizujące funkcjonalne i poza funkcjonalne wymagania systemu,
np.: serwer danych przestrzennych, aplikacja geoportalu, centralny portal informacyjny

Magazyny danych
Komponenty zapewniające gromadzenie danych, obejmuje bazy danych oraz magazyny plikowe

Infrastruktura oprogramowania
Komponenty techniczne standardowego oprogramowania, np. serwer aplikacji, system
operacyjny, itp.,

Logiczna infrastruktura sprzętowa
Logiczne komponenty sprzętowe, na których instalowana jest oprogramowanie standardowe
i komponenty aplikacyjne. W szczególności są to instancje maszyn wirtualnych

Infrastruktura wirtualizacyjna
Komponenty rozwiązania wirtualizacyjnego w ramach których funkcjonują logiczne
komponenty sprzętowe

Fizyczna infrastruktura sprzętowa
Komponenty sprzętowe, na którym instalowane są komponenty wyższych warstw
architektury technicznej

Infrastruktura sieci
Komponenty sprzętowe i logiczne zapewniające ruch sieciowy wymagany dla poprawnego
funkcjonowania komponentów sprzętowych i programowych

Ośrodki przetwarzania danych
Struktura i właściwości (w tym lokalizacja) ośrodków przetwarzania informacji
Rysunek 15 Elementy architektury technologicznej wykorzystane do budowy SIPAM

Zastosowanie przedstawionej architektury technicznej, a w szczególności rozwiązań wirtualizacyjnych
pozwoli na zapewnienie ciągłości działania systemu. Dzięki zastosowaniu środowisk wirtualizacyjnych
możliwe jest kontynuowanie działania systemu nawet w przypadku awarii sprzętowej jednego
z serwerów fizycznych, obsługującego infrastrukturę logiczną systemu. Jest to możliwe dzięki
zlokalizowaniu danych i wirtualnych dysków maszyn wirtualnych wchodzących w skład systemu na
macierzy dyskowej współdzielonej przez wszystkie serwery fizyczne. Dzięki temu w wypadku awarii
sprzętowej jednego z serwerów fizycznych pozostałe serwery mogą przejąć od niego role obsługi

maszyn wirtualnych i zapewnić ciągłość działania całego systemu. Zastosowanie takiego mechanizmu
pozwala na zapewnienie oczekiwanego przez użytkowników poziomu świadczenia usług.
Zastosowanie środowiska wirtualnego niesie za sobą również możliwość elastycznego przydzielania
zasobów sprzętowym poszczególnym komponentom systemu. Optymalny przydział zasobów
sprzętowych do poszczególnych komponentów logicznych systemu jest zagadnieniem niezwykle
trudnym, a właściwie niemożliwym do wykonania. Dopiero w fazie wdrożenia i eksploatacji systemu,
na podstawie obserwacji obciążenia poszczególnych elementów można wykonać przydziału zasobów
w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych. Uruchomienie
systemu na odpowiednio wydajnym sprzęcie oraz strojenie systemu polegające na dopasowaniu
optymalnych parametrów poszczególnych komponentów systemu pozwoli na osiągnięcie
oczekiwanych przez interesariuszy projektu parametrów wydajnościowych, w szczególności pozwoli
zapewnić zdefiniowane w ustawie o IIP parametry wydajnościowe usług sieciowych.

8.1.5 Infrastruktura informatyczna SIPAM
Podstawą wdrożenia jakiegokolwiek systemu informatycznego jest odpowiednia infrastruktura
sprzętowa, umożliwiająca instalację i uruchomienie systemu oraz użytkowanie go w sposób wydajny
oraz bezpieczny. Niewątpliwym kamieniem milowym w budowie systemów informatycznych było
opracowanie narzędzi umożliwiających wirtualizację środowisk informatycznych, zwiększając
elastyczność projektowania systemów informatycznych. W ramach wdrożenia systemu SIPAM
zaplanowano oparcie logicznych komponentów poszczególnych węzłów IIP o środowiska wirtualne,
uruchomione w ramach 3 niezależnych środowisk technicznych, znajdujących się w poniżej
przedstawionych lokalizacjach:


Urząd Morski w Gdyni



Urząd Morski w Słupsku



Urząd Morski w Szczecinie

Elementy infrastruktury technicznej wdrożone w ramach UM Szczecin i UM Słupsk będą tożsame
i zapewnią odpowiednią moc obliczeniową, pojemność, mechanizmy bezpieczeństwa oraz inne
elementy infrastrukturalne konieczne do uruchomienia poszczególnych lokalnych węzłów SIPAM
wraz z oprogramowaniem do RDF.
Ze względu na tymczasowość wykorzystywanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej pomieszczeń, w ramach projektu zaplanowano wykorzystanie serwerowni i
infrastruktury zlokalizowanej w Urzędzie Morskim w Gdyni na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania
oprogramowania standardowego GIS i dedykowanego SIPAM węzła lokalnego Beneficjenta.

W UM Gdynia zaplanowano więc ulokowanie zasobów sprzętowych zapewniających możliwość
uruchomienia następujących elementów systemu:


Lokalny węzeł SIP UM Gdynia wraz z oprogramowaniem do RDF



Lokalny węzeł SIP MGMiŻŚ wraz z oprogramowaniem do RDF



Publiczny węzeł SIP wraz z centralnym portalem informacyjnym

W ramach poszczególnych komponentów logicznych oszacowano zapotrzebowanie na moc
obliczeniową, bazując na logicznym przydziale komponentów aplikacyjnych do poszczególnych
maszyn wirtualnych. W wyniku analizy wyspecyfikowano zestaw maszyn wirtualnych, jakie będą
działać w ramach poszczególnych węzłów.
Na podstawie założonych ilości serwerów wirtualnych, ich szacowanych parametrów oraz
dostępnego obecnie na rynku sprzętu przygotowano przykładowe, referencyjne konfiguracje
sprzętowe, jakie powinny zostać dostarczone w ramach realizacji projektu. Poniżej przedstawiono
wykaz poszczególnych komponentów sprzętowych w podziale na poszczególne lokalizacje:
Środowisko UM Słupsk:




6 serwerów fizycznych o następujących parametrach:
o

2x CPU 6 rdzenie każdy

o

64 GB RAM

o

3x twardy dysk 1 TB

Macierz dyskowa wraz z dyskami twardymi zapewniająca możliwość stworzenia woluminu
RAID o pojemności 20 TB, zapewniającego odporność na awarie dysków twardych



Zasilacze UPS



Elementy infrastruktury sieciowej



Rozwiązania backup



Szafa serwerowa



Licencje na oprogramowanie wirtualizacyjnej i licencje dla systemów operacyjnych

Dla środowiska UM Szczecin przewidziano identyczną konfigurację sprzętową jak dla UM Słupsk,
natomiast dla lokalizacji UM Gdynia, w której ulokowana będzie większa część infrastruktury
sprzętowej i logicznej, przedstawiona została poniżej:


6 serwerów fizycznych o następujących parametrach:
o

2x CPU 6 rdzenie każdy

o

64 GB RAM

o

3x twardy dysk 1 TB





3 serwery fizyczne o następujących parametrach:
o

2x CPU 6 rdzeni każdy

o

32 GB RAM

o

3x twardy dysk 500 GB

Macierz dyskowa wraz z dyskami twardymi zapewniająca możliwość stworzenia woluminu
RAID o pojemności 20 TB, zapewniającego odporność na awarie dysków twardych



Zasilacze UPS



Elementy infrastruktury sieciowej



Rozwiązania backup



Szafa serwerowa



Licencje na oprogramowanie wirtualizacyjnej i licencje dla systemów operacyjnych

Przedstawione powyżej parametry serwerów stanowią jedynie odzwierciedlenie przedstawionej
w niniejszym studium wykonalności koncepcji wdrożenia SIPAM, nie zaś docelową konfigurację
sprzętową, jaka zostanie dostarczona w ramach wdrożenia. Szczegółowa, ostateczna specyfikacja
infrastruktury sprzętowej określona zostanie na etapie definiowania SIWZ dla SIPAM.
Oprócz komponentów serwerowych w ramach projektu przewidziano wdrożenie stacji roboczych
oraz mobilnych stacji roboczych, umożliwiających wykorzystanie dostarczanego w ramach projektu
oprogramowania GIS. W ramach projektu przewidziano dostarczenie 35 stacji roboczych
o następujących parametrach:


2 monitory 22” o rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli



Minimum czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor o częstotliwości minimum 3 GHz



Minimum 8 GB RAM



Dysk SSD min 120 GB



Dysk twardy min 1 TB



Karta graficzna z minimum 2GB pamięci i wsparciem dla technologii CUDA



Zasilacz awaryjny



Klawiatura i mysz

W ramach projektu przewidziano dostarczenie 11 mobilnych stacji roboczych o następujących
parametrach:


Minimum czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor o częstotliwości minimum 3 GHz



Minimum 8 GB RAM



Dysk SSD min 120 GB



Dysk twardy min 1 TB



Karta graficzna z minimum 2GB pamięci i wsparciem dla technologii CUDA



Ekran 15,6” o rozdzielczości 1920x1080 pikseli

W ramach projektu przewidziano także dostarczenie 1 skanera wielkoformatowego o następujących
parametrach:
Tabela 69 Parametry skanera wielkoformatowego

Szybkość skanowania (w calach/s)
Szybkość skanera przy skanowaniu dokumentu o szerokości 36 cali
200 dpi kolor RGB

7

200 dpi skala
szarości/monochromatyczny

14

Wysokość robocza

32,8/33,8/34,8 cala (834/859/884 mm)

Maksymalna szerokość
skanowania

44 cale (1118 mm)

Maksymalna szerokość
nośnika

47 cali (1194 mm)

Rozdzielczość optyczna

1200 dpi

Maksymalna rozdzielczość

9600 dpi

Całkowita liczba pikseli

64800 pikseli

Maksymalna grubość nośnika 0,08 cala (2 mm)
Dokładność

0,1% +/- 1 piksel

Przechwytywanie danych
(kolor/mono)

48-bitowe/16-bitowe

Przestrzeń kolorów

Adobe RGB/RGB urządzenia/RAW RGB/sRGB

Praca w chmurze

Tak

Formaty plików7

TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2),
rozszerzony JPEG2000 (JPX), TIF-G3,TIF-G4, inne

Sterowniki urządzeń

32- i 64-bitowe dla systemów Windows 10, Windows 8,
Windows 7.

Przedstawione powyżej parametry sprzętowe stacji roboczych, mobilnych stacji roboczych i skanera
stanowią jedynie odzwierciedlenie przedstawionej w niniejszym studium wykonalności koncepcji
wdrożenia SIPAM, nie zaś docelową konfigurację sprzętową, jaka zostanie dostarczona w ramach
wdrożenia. Szczegółowa, ostateczna specyfikacja infrastruktury sprzętowej określona zostanie na
etapie opracowywania SIWZ dla SIPAM.
Inwestycje w infrastrukturę informatyczna spowodowane są brakiem dostępnych zasobów
sprzętowych i serwerowych w urzędach morskich, a także aktualny najem pomieszczeń przez

MGMiŻŚ, co zostało wyżej wyjaśnione. Zasoby sprzętowe jakie zostaną zakupione to przede
wszystkim wyposażenie serwerowni w Urzędach Morskich oraz stacje robocze, wykorzystywane do
aktualizacji danych systemu SIPAM. Wydatki dot. wyposażenia serwerowni obejmą: serwery,
niezbędną infrastrukturę sieciową, macierze dyskowe, rozwiązania backup, oprogramowanie
wirtualizacyjne oraz licencje na systemy operacyjne i inne oprogramowanie standardowe.
Z dostępnych obecnie zasobów, będących w posiadaniu jednostek administracji morskiej
wykorzystana zostanie infrastruktura sieciowa, w tym sieci i urządzenia obsługi sieci wewnętrznej
oraz infrastruktura zapewniająca dostęp do sieci Internet oraz rozwiązania umożliwiające nawiązanie
bezpiecznych połączeń VPN. Nowo zakupione elementy sprzętowe zostaną włączone do rozwiązań
domenowych obsługujących dane jednostki, włączając je tym samym w istniejącą infrastrukturę
sieciową i sprzętową.

8.1.6 Standardy architektoniczne i technologiczne
8.1.6.1

Informacje o API

Większość danych publikowanych przez system SIPAM udostępniana będzie za pomocą
standardowych usług dostępu do danych, umożliwiających korzystanie z nich w wielu różnych
aplikacjach zgodnych ze stosowanymi standardami. Nie wszystkie dane mogą jednak być
publikowane za pomocą standardowych usług dostępu do danych. W szczególności dotyczy to
danych o decyzjach wydanych przez organy administracji morskiej, które często potrzebne są
instytucjom zewnętrznym do podejmowania własnych decyzji. W tym celu w systemie
zaimplementowany zostanie dedykowany interfejs API, pozwalający zewnętrznym systemom uzyskać
dostęp do danych informacji opisowych rejestrów (m.in. danych decyzji) oraz pozwoli na pobranie
załącznika w formie skanu dokumentu papierowego. Udostępnianie danych opisowych o
dokumentach papierowych możliwe będzie dzięki przeprowadzonej w ramach projektu cyfryzacji
dokumentów, a wszystkie wydane w przyszłości decyzje, dzięki rejestracji w dedykowanym
oprogramowaniu obsługi rejestrów publicznych będą automatycznie dostępne za pomocą API.
Dostęp do API będzie publiczny, w zakresie danych jawnych, dzięki czemu z informacji
udostępnianych przez API korzystać będą mogli wszyscy, łącznie z obywatelami i przedsiębiorcami. W
celu zabezpieczenia danych osobowych zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia,
uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do API. Dostęp do API w zakresie danych niejawnych
odbywać się będzie za pomocą szyfrowanego protokołu HTTPS oraz będzie wymagał podania danych
dostępowych w postaci loginu hasła oraz klucza API, które udostępniane zostaną przez
administratorów SIPAM innym uprawnionym organom administracji publicznej, które wyrażą chęć
skorzystania z API systemu SIPAM.

8.1.6.2

Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0

Części publiczne projektowanego systemu SIPAM, czyli portal informacyjny oraz geoportal będą
zapewniały poziom dostępności co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. Portale te będą uwzględniały międzynarodowy
standard w dziedzinie budowania stron internetowych przyjaznych dla niepełnosprawnych
użytkowników Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie zgodności AA.
Wybrane rozwiązania budowy portalu informacyjnego oraz geoportalu będą spełniać najwyższy
poziom dostępności WCAG 2.0 AAA.
W obszarze architektury aplikacji przyjęte zostało pryncypium odnoszące się do łatwości użycia,
zgodnie z którym rozwiązania mają być łatwe w użyciu i przyjazne, a projektowany portal powinien
być wykonany w sposób intuicyjny, maksymalnie spójny i minimalizujący czas potrzebny do
wykonania większości zadań przez użytkowników systemów informatycznych.
Geoportal będzie posiadał odrębny tryb dostępności dla osób z dysfunkcjami. W trybie tym aplikacja
mapowa spełnia wymagania WCAG 2.0 na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. W szczególności użytkownik
otrzyma następujące udogodnienia ważne z punktu widzenia osób z dysfunkcjami:
1. Mapa będzie prezentowana w kolorystyce uproszczonej co do ilości zastosowanych kolorów,
z wyraźnym oddzieleniem kolorów krawędzi i wypełnienia w warstwach obszarowych.
Wskazana jest kolorystyka w odcieniach jednego koloru, np. odcieniach szarości.
2. Aplikacja mapowa będzie prezentować dostępne treści opisowe charakterystyczne dla
aktualnie widocznego fragmentu mapy. Dostępne treści przykładowo mogą być podzielone
na treści typu punktowego, treści typu liniowego, treści typu obszarowego. Dodatkowo
aplikacja może dla każdego z tych rodzajów treści wypisać różnice w treściach w stosunku do
ostatniego widoku mapy. Aplikacja powinna używać skali mapy pozwalającej na filtrowanie
ilości danych do poziomu nie więcej niż 30 informacji opisowych na aktualnie widoczny kadr
mapy.
3. Aplikacja mapowa będzie umożliwiać nawigację po mapie oraz operacje na interfejsie
aplikacji za pomocą skrótów klawiaturowych oraz za pomocą widocznych przycisków, które
powinny dać użytkownikowi możliwość poruszania się po mapie. Przykładowo aplikacja
będzie reagowała na klawisze strzałek na klawiaturze przesuwając widok mapy w kierunku

wskazanym przez daną strzałkę; Klawisz ESC może powodować zamknięcie aktualnie
otworzonego okna; Kombinacja CTRL+m może powodować otworzenie menu wyboru
warstw.
4. Interfejs aplikacji będzie reagował na klawisze strzałek i tabulatora, aby użytkownik mógł z
ich pomocą przemieszczać się po funkcjonalnościach aplikacji.
5. Interfejs aplikacji powinien zostać uproszczony, aby nawigacja za pomocą klawiatury po
interfejsie mogła być jak najbardziej sprawna i szybka, a dodatkowo użytkownik w każdym
momencie mógł wrócić do punktu wyjścia – wariantu startowego aplikacji.
6. Aplikacja mapowa będzie pozwalać na szybkie przechodzenie między charakterystycznymi
miejscami, przy czym dobór miejsc charakterystycznych powinien być dopasowany do
rodzaju prezentowanych treści na mapie. Przykładowo aplikacja powinna pozwalać za
pomocą serii odnośników przenosić widok mapy między poszczególnymi miejscowościami w
pasie nadmorskim, które posiadają port morski.
7. Aplikacja mapowa będzie pozwalała na wyszukanie i przeniesienie widoku mapy do
wyszukanego adresu.
8. Interfejs aplikacji będzie przygotowany w kolorystyce wysokokontrastowej, np. biało czarnej
lub niebiesko żółtej.
Przykładowy scenariusz przekrojowy użytkowania geoportalu w trybie dostępności dla osób z
dysfunkcjami:
1. Użytkownik wprowadza adres geoportalu w przeglądarce internetowej – jeśli użytkownik
wcześniej korzystał z trybu dostępności dla osób z dysfunkcjami, to aplikacja automatycznie
uruchamia się w tym trybie o ile nadal zapamiętana jest ta preferencja przeglądania aplikacji.
Jeśli tryb jest wyłączony, użytkownik ma możliwość wybrania tego trybu.
2. Użytkownik przechodzi tabulatorem do pola wyszukiwania, a następnie wpisuje np. adres lub
obiekt, który ma zostać wyświetlony na widocznym obszarze mapy. Przykładowo „Port
morski Gdynia”.
3. Użytkownik zatwierdza adres klawiszem ENTER. W wydzielonych polach pojawiają się
informacje opisowe dostępne w warstwach aktualnie widocznych na mapie. Pola
automatycznie zyskują tzw. focus, czyli zaznaczenie pola jako aktywne. Jeśli użytkownik ma
uruchomione oprogramowanie typu czytnik ekranowy w systemie operacyjnym, wówczas ma
możliwość odsłuchania zawartości za pomocą tego oprogramowania. Jeśli opis zawartości

mapy jest podzielony na kilka pól, wówczas użytkownik ma możliwość nawigowania między
tymi polami za pomocą strzałek lub klawisza TAB lub SHIFT+TAB. Jeśli użytkownik
przemieszcza się między polami, to są one w bezpośrednim sąsiedztwie w kolejności
zaznaczania.
4. Użytkownik używa kombinacji CTRL+m. Otrzymuje menu warstw do wyświetlenia na mapie.
5. Użytkownik nawiguje po menu z wyborem warstw. Ma możliwość rozwijania grup warstw,
nawigowania po poszczególnych pozycjach. Każda pozycja jest wyraźnie zaznaczana, dając
możliwość użytkownikowi niedowidzącemu podążania za śladem zaznaczenia. Jeśli
użytkownik ma aktualnie uruchomione oprogramowanie typy czytnik ekranowy w systemie
operacyjnym, wówczas każda pozycja menu jest odczytywana przez to oprogramowanie.
6. Użytkownik w menu za pomocą jednego klawiszy ENTER lub SPACJA oznacza warstwę do
wyświetlenia na mapie. Jeśli posiada uruchomione oprogramowanie typu czytnik ekranowy
to akcja dodania warstwy zostaje zakomunikowana użytkownikowi. Otrzymuje informacje o
tym jaka warstwa została dodana na mapę.
7. Aktualizacji ulega pole zawierające dostępne informacje opisowe dla widocznych warstw na
mapie. Zostają one odczytane, jeśli uruchomione jest oprogramowanie typu czytnik
ekranowy. Są widoczne różnice w stosunku do poprzedniego widoku mapy, o ile nowo
wybrana warstwa przebiega przez obszar widoczny.
8. Użytkownik klawiszem TAB dochodzi do przycisku pozwalającego na przesunięcie widoku
mapy w kierunku północnym. Wybiera ten przycisk klawiszem ENTER. Mapa zostaje
przesunięta w kierunku północnym, jeśli pojawiają się w obszarze widocznym nowe dane,
wówczas użytkownik otrzymuje wykaz różnic w formie tekstu. Jeśli uruchomione jest
oprogramowanie typu czytnik ekranowy zostaje o tym powiadomiony komunikatem
głosowym – zostaje odczytany wektor różnic – przykładowo w stosunku do poprzedniego
widoku widoczny jest nowy obiekt, np. port – zostaje on wymieniony jako nowy element
pojawiający się w aktualnym widoku.
9. Użytkownik używa kombinacji SHIFT+PgUp. Zostaje przesunięty obraz mapy w kierunku
północno-zachodnim. Analogicznie do wcześniejszych kroków powodujących załadowanie
nowego widoku mapy, zostaje przestawiona opisowa, dostępna zawartość dla aktualnie
widocznych warstw oraz zostają wskazane różnice.

Portal informacyjny zostanie przygotowany zgodnie z zasadami standardu WCAG 2.0 na poziomie
wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności. W szczególności użytkownik będzie miał do dyspozycji następujące udogodnienia:
1. Projekt strony będzie przygotowany w kolorystyce stonowanej, z wykorzystaniem do
4 kolorów przewodnich dla elementów interfejsu.
2. Strona nie będzie zawierała ruchomych bez ingerencji użytkownika elementów. Przykładowo
filmy, animacje zamieszczone na stronie nie mogą samoistnie, bez wyraźnej woli użytkownika
zostać uruchomione.
3. Elementy interfejsu zachowają minimalny wskazany kontrast dla WCAG 2.0 poziomu AA
4. Elementy nawigacyjne będą posiadać opis alternatywny, który jeśli to będzie konieczne,
będzie posiadał dodatkowo informację o kontekście wywołania dla użytkownika
niewidzącego lub niedowidzącego, dla którego kontekst widoczny na interfejsie nie jest
dostępny. Przykładowo, przycisk „Czytaj więcej” umieszczony pod skrótem artykułu osobie
niedowidzącej lub niewidomej niewiele mówi bez rozwinięcia co będzie czytał po wybraniu
tego przycisku. Osoby bez dysfunkcji widzą umieszczenie tego przycisku pod określonym
tytułem artykułu, więc kontekst dociera do takiego użytkownika samoistnie.
5. Elementy nawigacyjne są dostępne po użyciu klawisza TAB lub strzałek na klawiaturze. Każdy
element nawigacyjny jest dostępny w naturalnej, czytelnej dla niewidomego lub
niedowidzącego użytkownika kolejności. Każdy element posiada wyraźne zaznaczenie
elementu po wybraniu tego elementu oraz każdy element jest możliwy do odczytania przez
oprogramowanie typu czytnik ekranowy w systemie operacyjnym użytkownika.
6. Opisy do obrazów i zdjęć stanowiących treść portalu przygotowane są dla osób
niedowidzących zgodnie z zasadami tworzenia audio-deskrypcji. W formie tekstu
alternatywnego, opis zdjęcia przedstawia bezosobowo zawartość widoczną na obrazie.
Wskazana ilość znaków to 80-100 znaków. Tekst powinien być możliwy do odczytania przez
oprogramowanie typu czytnik ekranowy w systemie operacyjnym użytkownika.
7. Jeśli treść prezentowana w portalu jest rozbudowana należy podzielić ją na wyraźne części,
gdzie każda z części jest dostępna za pomocą klawisza TAB lub strzałek na klawiaturze.
8. Zostaną wkomponowane odnośniki stanowiące skrót do wybranych części strony, jeśli
prezentowana treść jest możliwa do podzielenia na części. Przykładowo skrót może
prowadzić do sekcji: „stopka”, „Partnerzy projektu”, „Opis projektu” itp.

9. Tekst wyświetlany na stronie będzie możliwy do odczytania dla czytników ekranowych.
Pozostała treść będzie zawierała tekst alternatywny, możliwy do odczytania dla czytników
ekranowych.
10. Istnieje możliwość uruchomienia trybu wysokokontrastowego, np. czarno białej lub niebiesko
żółtej.
11. Istnieje możliwość powiększania wielkości tekstu bez utraty funkcjonalności i treści – do
200% wielkości tekstu.
Weryfikacja zgodności ze standardem WCAG 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności powinna przebiegać na podstawie arkusza zgodności ze wskazanymi w wyżej
wymienionym rozporządzeniu punktom wymagań WCAG 2.0, poszerzonym o dodatkowe wymaganie,
których zrealizowanie zapewni wdrożenie wyżej wymienionych wprost wymagań w odniesieniu do
geoportalu i portalu informacyjnego oraz wymagań wynikających z przedstawionego przekrojowego
przypadku użycia dla geoportalu.

Tabela 70 Weryfikacja zgodności ze standardem WCAG 2.0

Lp. Zasada

1.

2.

Wymaganie

Pozycja

Pozi

WCAG 2.0

om

Zasada 1 - 1.1

1.1.1 Treść A

Postrzeganie Alternatywa

nietekstowa

zane w Przykład zastosowania
SIPAM
TAK

Dostarczenie
alternatywnych

w postaci

nietekstowych,

tekstu

statyczne.

1.2 Media

1.2.1

A

zmienne w
3.

Sprawd

czasie

tekstów
dla
np.

treści
obrazy

Nie
dotyczy

1.2.2

A

Nie
dotyczy

4.

1.2.3

A

Nie
dotyczy

5.

1.3

1.3.1

A

TAK

Możliwość odczytania informacji,

Możliwość

Informacje i

struktury

adaptacji

relacje

treściami przez czytnik ekranowy.

6.

1.3.2

A

TAK

oraz

relacji

między

Kolejność treści jest zrozumiała, nie

Zrozumiała

zaburza

sensu

kolejność

Program komputerowy jest w stanie
odczytać

merytorycznego.

treść

w

kolejności

przedstawionej na stronie.
7.

1.3.3

A

Właściwości

Nie
dotyczy

zmysłowe
8.

1.4

1.4.1 Użycie A

Możliwość

koloru

TAK

Nie stosuj wyłącznie kolorów do
oznaczania

rozróżnienia

słów,

zwrotów

lub

informacji kluczowych. Przykładowo,
nie

jest

właściwym

używanie

zwrotów typu „więcej informacji w
żółtej ramce”.
9.

1.4.2

A

TAK

Jeżeli portal informacyjny będzie

Kontrola

zawierał automatycznie odtwarzany

odtwarzania

dźwięk trwający powyżej 3 sek.,

dźwięku

wówczas

uwidocznione

mechanizmy

zostaną

umożliwiające

zatrzymanie, odtwarzanie i skok do
przodu i do tyłu nagrania.
10.

1.4.3

AA

TAK

Wizualne przedstawienie tekstu, lub

Kontrast

obrazu

tekstu

(minimalny)

wynoszący przynajmniej 4,5:1 poza
wyjątkami

posiada kontrast

określonymi

w

wymaganiu WCAG 2.0
11.

1.4.4

AA

TAK

Portal informacyjny oraz geoportal

Zmiana

mają

możliwość

rozmiaru

standardowej wielkości tekstu do

tekstu

200%

bez

użycia

powiększania

właściwości

przeglądarki lub innych technologii
wspomagających
12.

1.4.5 Obrazy AA

TAK

tekstu
13.

Zgodnie z opisem w wymaganiu
WCAG 2.0

1.4.6

AAA TAK

Użytkownik

uruchamia

wzmocniony

wysokokontrastowy,

kontrast

spełnione

są

w

tryb
którym

wymagania

z niniejszego punktu WCAG 2.0
14.

1.4.8

AAA TAK

Użytkownik ma możliwość zmiany

Prezentacja

kolorów pierwszego planu i tła

wizualna

poprzez

uruchomienie

trybu

wysokiego kontrastu. W prezentacji
treści zachowane są też pozostałe
zasady opisane w wymaganiu.
15. Zasada 2 – 2.1

2.1.1

A

TAK

Funkcjonaln Dostępność z Klawiatura
16.

ość

klawiatury

2.1.2
pułapki

Zgodnie z treścią wymagania w
niniejszym punkcie WCAG 2.0

Brak A

TAK

na

Zgodnie z treścią wymagania w
niniejszym punkcie WCAG 2.0

klawiaturę
17.

2.1.3

AAA TAK

Cała treść oraz wszystkie zawarte w

Klawiatura

niej funkcjonalności dostępne są z

(bez

interfejsu klawiatury.

wyjątków)
18.

19.

2.2

2.2.1

A

TAK

Animacja lub film traci limit czasowy

Wystarczając Możliwość

na pokazanie konkretnego stanu

a ilość czasu

dostosowan

animacji,

ia czasu

użytkownika spacji.

2.2.2
Wstrzymyw
anie
(pauza),

A

TAK

po

naciśnięciu

przez

Animacja lub film ma możliwość
wstrzymania i ukrycia.

zatrzymywa
nie,
ukrywanie
20.

2.3

Ataki 2.3.1

padaczki

Trzy A

błyski

TAK

lub

Portal informacyjny nie zawiera w
swojej treści niczego, co migocze

wartości

częściej niż trzy razy w ciągu jednej

poniżej

sekundy, lub też błysk nie przekracza

progu

wartości granicznych dla błysków
ogólnych i czerwonych.

21.

2.3.2

Trzy AAA TAK

błyski

Portal informacyjny nie zawiera w
swojej treści niczego, co migocze
częściej niż trzy razy w ciągu jednej
sekundy.

22.

2.4

2.4.1

A

TAK

Zastosowano mechanizm skrótów

Możliwość

Możliwość

do

nawigacji

pominięcia

portalu informacyjnym.

poszczególnych

bloków

na

bloków
23.

2.4.2 Tytuły A

TAK

stron

Portal informacyjny i Geoportal
posiadają tytuły, które opisują ich
cel lub przedstawiają ich temat.

24.

25.

2.4.3

A

TAK

z

opisem

Kolejność

specyficznych

fokusa

portalu informacyjnego.

2.4.4

Cel A

linku

(w

TAK

2.4.5 Wiele AA
dróg

Zgodnie

z

specyficznych

kontekście)
26.

Zgodnie

dla

Geoportalu

opisem
dla

wymagań
i

wymagań

Geoportalu

i

portalu informacyjnego.
TAK

Każda

z

podstron

portalu

informacyjnego jest dostępna z
poziomu np. menu w stopce i menu
głównego. Nie dotyczy to podstron
będących

częścią

lub

wynikiem

określonego procesu.
27.

2.4.6

AA

Nagłówki

TAK

i

informacyjnego

opisują temat lub cel treści.

2.4.7

29.

portalu

zawiera nagłówki i etykiety, które

etykiety
28.

Treść

AA

TAK

Zgodnie

z

opisem

Widoczny

specyficznych

fokus

portalu informacyjnego

2.4.8

AAA TAK

Lokalizacja

dla

wymagań

Geoportalu

Portal

informacyjny

element

typu

zawiera

„breadcrumbs”

sekwencję

i

-

odnośników

informujących w którym miejscu
witryny aktualnie użytkownik się
znajduje.
30.

2.4.9
linku

31.

(z

Zrozumiałość Możliwość
odczytania

Opis odnośnika jest przedstawiany
na podstawie samego linku, bez

samego

konieczności łączenia odnośnika z

linku)

kontekstem.

2.4.10

32. Zasada 3 – 3.1

33.

Cel AAA TAK

AAA TAK

Treść portalu informacyjnego są

Nagłówki

podzielone na sekcje, które służą do

sekcji

porządkowania treści.

3.1.1 Język A

TAK

strony

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

3.1.2 Język AA

TAK

części

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

strony
34.

35.

3.2

3.2.1

Po A

TAK

Zaznaczenie

odnośnika

nie

oznaczeniu

wywołuje akcji przejścia do innej

fokusem

podstrony.

3.2.2
Podczas
wprowadza

A

TAK

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

nia danych
36.

3.2.3

AA

TAK

Konsekwent

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

na
nawigacja
37.

3.2.4

AA

TAK

Konsekwent

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

na
identyfikacj
a
38.

3.2.5
Zmiana

AAA TAK
na

Zmiany kontekstu występują na
wyraźne polecenie użytkownika.

żądanie
39.

3.3

Pomoc 3.3.1

przy

A

TAK

Identyfikacj

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

wprowadzani a błędu
40.

u informacji

3.3.2

A

TAK

Etykiety lub

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

instrukcje
41.

3.3.3

AA

TAK

Sugestie

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

korekty
błędów
42.

3.3.4

AA

TAK

Użytkownik

ma

możliwość

Zapobiegani

zapoznania się z błędami, jakie

e

popełnił

błędom

przy

wypełnianiu

(kontekst

formularza wprowadzające dane, o

prawny,

ile

finansowy,

dostępna.

związany
podawanie

z

taka

funkcjonalność

będzie

m danych)
43. Zasada 4 – 4.1
Solidność

4.1.1

A

TAK

Kompatybilno Parsowanie
ść

4.1.2

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

A

TAK

Nazwa, rola,

Zgodnie z opisem wymagania WCAG
2.0

wartość

Wymagania wykraczające ponad te, które zostały określone w rozporządzeniu, które zostaną
uwzględnione w projektowanym systemie to:
1.4.6 wzmocniony kontrast,
1.4.8 Prezentacja wizualna,
2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków),
2.3.2 Trzy błyski,
2.4.8 Lokalizacja,
2.4.9 Cel linku (z samego linku),
2.4.10 Nagłówki sekcji,
3.2.5 Zmiana na żądanie.

8.1.6.3

Standardy i technologie

Najważniejsze standardy branżowe z dziedziny geodezji i kartografii to standardy i wytyczne
ustanawiane przez Komisję Europejską jako akty wykonawcze do Dyrektywy INSPIRE oraz wytyczne
i standardy ustanawiane przez konsorcjum OGC. Projekt SIPAM będzie realizowany w zgodzie
z następującymi wytycznymi i standardami branżowymi:
•

Wytyczne i standardy OGC i INSPIRE:
o

WMS http://www.opengeospatial.org/standards/wms

o

WMTS http://www.opengeospatial.org/standards/wmts

o

WFS http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

o

CS-W http://www.opengeospatial.org/standards/cat

o

WCS http://www.opengeospatial.org/standards/wcs

o

ATOM
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Network_Services/Technical_Guidance_Dow
nload_Services_v3.1.pdf

o
•

Simple Feature Access http://www.opengeospatial.org/standards/sfa

Standardy związane z formatem danych
o

GeoTIFF
http://web.archive.org/web/20160403164508/http://www.remotesensing.org/geoti
ff/spec/geotiffhome.html

•

•

o

LAS http://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/LAS_1_3_r11.pdf

o

GML http://www.opengeospatial.org/standards/gml

Standardy związane z danymi RDF
o

RDF https://www.w3.org/standards/techs/rdf#w3c_all

o

SPARQL https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-protocol/

o

GEOSPARQL http://www.opengeospatial.org/standards/geosparql

Standardy użyte do budowy API
o

SOAP https://www.w3.org/TR/soap/

Wszystkie zasoby wektorowych danych przestrzennych zorganizowane zostaną w relacyjnej bazie
danych zgodnej z modelem Simple Feature Access, dane rastrowe w formie plików GeoTIFF, a dane
LIDAR w formie plików LAS. Pozwoli to udostępnić dane rastrowe i wektorowe w formie usług
sieciowych OGC, dzięki czemu dane przechowywane w systemie będzie można wykorzystać
bezpośrednio w aplikacja Desktop GIS oraz wdrażanych w ramach budowy Krajowej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej geoportali. Możliwe będzie również pobranie danych w formie źródłowej,
z wykorzystaniem usługi ATOM, organizującej dane przestrzenne w zdefiniowane w ramach usługi
„paczki danych”, które pobrać można za pomocą przeglądarki internetowej z użyciem protokołu http
lub FTP lub poprzez podłączenie usługi ATOM bezpośrednio w aplikacjach Desktop GIS. Dane
udostępniane do pobrania zapisane zostaną z wykorzystaniem ogólnie stosowanych standardów
zapisu danych, tj. GML, GeoTIFF oraz LAS. Zastosowanie powyższych standardów zapisu danych
pozwoli w maksymalnym stopniu zwiększyć prawdopodobieństwo możliwości zastosowania danych
przez użytkowników różnego rodzaju oprogramowania.
Ponieważ dane przestrzenne i opisowe gromadzone w systemie mają być dostępne również w formie
danych Linked Data, do ich reprezentacji w tym modelu zastosowany zostanie najbardziej popularny
standard – RDF. Zastosowanie standardu RDF pozwoli na uruchomienie usługi SPARQL, która jest
najczęściej stosowanym standardem związanym z publikowaniem danych Linked Data. Dodatkowo,
ze względu na charakter publikowanych danych, usługa SPARQL zgodna będzie z rozszerzeniem

GeoSPARQL, rozszerzającym możliwości wykonywania zapytań do usługi z zastosowaniem
operatorów przestrzennych.
Do budowy dedykowanego API systemu, w ramach którego udostępniane będą dane gromadzone
w oprogramowaniu do obsługi rejestrów publicznych, wykorzystany zostanie standard SOAP. Pozwoli
to na wdrożenie API z zastosowaniem protokołu http, co z kolei przekłada się na uproszczenie
implementacji interfejsów po stronie systemów zewnętrznych, które z API mają korzystać, pozwoli na
zabezpieczenie komunikacji za pomocą TLS oraz pozwoli na wykorzystanie dostępnych w serwerach
WWW mechanizmów autoryzacji, które pozwolą zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych
wrażliwych, udostępnianych przez API uprawnionym użytkownikom.
Należy zaznaczyć, że większość elementów oprogramowania, jakie użyte zostanie do budowy
systemu to oprogramowanie gotowe, jednak część komponentów będzie musiała zostać wytworzona
bezpośrednio dla potrzeb realizacji projektu. Komponenty, które wytwarzane będą podczas realizacji
projektu to:
•

Publiczny portal informacyjny

•

Aplikacje do obsługi rejestrów publicznych

Podczas projektowania wszystkich budowanych w ramach projektu aplikacji i portali zastosowane
zostanie podejście projektowania zorientowanego na użytkownika. Dzięki temu aplikacje zbudowane
w ramach projektu będą w maksymalnym stopniu intuicyjne, a do poprawnego działania wymagać od
użytkownika będą minimalnego zestawu informacji. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie
zasobów systemu, skróci czas realizacji spraw prowadzonych przez administrację morską oraz
przyczyni się do popularyzacji wykorzystania systemu przez użytkowników zewnętrznych.
8.1.6.4

Interoperacyjność

Zagadnienia związane z interoperacyjnością opisane zostały w rozdziałach 8.1.6.2 „Sprawdzenie
zgodności z WCAG 2.0” oraz 8.2.3. „Zgodność systemów teleinformatycznych z wymaganiami
dotyczącymi interoperacyjności”.

8.1.7 Wydajność i skalowalność planowanego systemu
W związku z występowaniem w systemie różnych elementów logicznych, obsługujących poszczególne
funkcjonalności SIPAM, zgodnie z potrzebami zidentyfikowanych grup użytkowników, analizę
wydajności i skalowalności systemu przeprowadzono zgodnie z podziałem na elementy logiczne
systemu.

8.1.7.1

Usługi danych przestrzennych i metadanych

Usługi dostępu do danych przestrzennych i metadanych stanowić będą najbardziej popularny
element systemu. Jednocześnie, dostęp do usług danych przestrzennych przyczynia się do znacznego
wykorzystania mocy obliczeniowej serwerów. W ramach projektowania systemu w oparciu o
zbadane zapotrzebowanie (analiza popytu) oszacowano, iż rocznie:
- węzeł lokalny UM Gdynia (którego infrastruktura wykorzystywana będzie także do obsługi węzła
MGMiŻŚ) będzie obsługiwał od około 20700 (w pierwszym roku po uruchomieniu SIPAM) do
maksymalnie 22800 zapytań o dane przestrzenne za pomocą usług sieciowych,
- węzeł lokalny UM Słupsk będzie obsługiwał od około 21800 (w pierwszym roku po uruchomieniu
SIPAM) do maksymalnie 24000 zapytań o dane przestrzenne za pomocą usług sieciowych,
- węzeł lokalny UM Szczecin będzie obsługiwał od około 12000 (w pierwszym roku po uruchomieniu
SIPAM) do maksymalnie 13200 zapytań o dane przestrzenne za pomocą usług sieciowych.
Należy jednak zaznaczyć, iż podana wartość charakteryzuje ilość unikalnych pobrań zbioru danych,
natomiast liczba żądań generowanych przez pojedynczego użytkownika przeglądającego dane
w formie usługi WMS jest wielokrotnie większa i sięga nawet kilku tysięcy żądań, wygenerowanych
przez jednego użytkownika uzyskującego dostęp do jednej warstwy danych.
8.1.7.1.1

Serwer danych przestrzennych

Ponieważ wydajność usług dostępu do danych jest kluczowym aspektem podczas odbioru jakości
usług świadczonych przez system informacji przestrzennej, podczas wymiarowania systemu przyjęto
założenie, iż maksymalna wydajność systemu powinna zapewnić dwukrotnie wyższą moc, niż
wymagana do osiągnięcia planowanej liczby żądań. Dzięki temu w przypadkach wzmożonego,
chwilowego obciążenia zapas mocy obliczeniowej pozwoli na korzystanie z usług systemu w sposób
komfortowy.
W związku z powyższym, podczas szacowania wielkości systemu przyjęto następujące założenia:
•

Jeden serwer danych przestrzennych jest w stanie obsłużyć jednocześnie 8 żądań
użytkowników

•

Jeden użytkownik korzysta z usługi 2 godziny

•

Użytkownicy korzystają z usług 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie

•

Średni czas przetwarzania trwania żądania to 3 sekundy

•

1 użytkownik w trakcie sesji (2 h) wykona 3000 żądań o dane pojedynczej warstwy

Zgodnie z powyższymi założeniami należy przyjąć, iż klaster 4 serwerów przewidziany do
uruchomienia w ramach węzła lokalnego do obsługi usług danych przestrzennych jest w stanie
obsłużyć:
20 żądań/minutę x 8 rdzeni x 4 serwery = 640 żądań/minutę
640 żądań/minutę * 60 minut * 24 godziny * 365 dni = 336 384 000 żądań/rok
Przy założeniu 252 dni pracujących w roku oraz 8 godzin pracujących w dniu:
640 żądań/minutę * 60 minut * 8 godzin * 252 dni = 77 414 400 żądań/rok w godzinach pracy
Zgodnie z założeniem, iż jeden użytkownik podczas sesji wyśle 3000 żądań o pojedynczy zbioru
danych otrzymamy
77 414 400 żądań/rok w godzinach pracy / 3000 = 25804,8 żądań o zbiór danych
Uzyskana wartość jest wyższa od założonych do osiągnięcia na koniec badanego okresu eksploatacji
projektu wartości zapotrzebowania, co pozwala stwierdzić, iż system będzie w stanie zapewnić
płynność dostępu do danych za pomocą usług sieciowych nawet w przypadku osiągnięcia
maksymalnego obciążenia. Uzyskane wartości są również wystarczające do zaspokojenia wymagań
wydajnościowych „połączonego” węzła UM Gdynia i MGMiŻŚ (wykorzystującego tą samą
infrastrukturę). Powyższe wartości potwierdzają także zaplanowany zakres inwestycji w
infrastrukturę, sprzęt i oprogramowanie, jest optymalny do planowanego obciążenia.
8.1.7.1.2

Serwer metadanych

Prognozowana liczba pobrań dokumentów metadanych z pojedynczego węzła lokalnego wynosi od
630 (UM Szczecin) do 1400 (dla węzła UM Gdynia i MGMiŻŚ) pobrań rocznie. Jest to liczba
stosunkowo mała, która może zostać spełniona przez serwer o średniej wydajności. W
proponowanym w niniejszym studium wariancie, do oceny maksymalnej wydajności usługi
wyszukiwania metadanych przyjęto następujące założenia:


Pojedyncze żądanie wykonuje się w ciągi 1 sekundy



Do pobrania pojedynczego zbioru potrzebne są minimum 3 żądania:



o

Pobranie metadanych usługi

o

Przeprowadzenie wyszukiwania

o

Pobranie zbioru metadanych

Średnio, do pobrania pojedynczego zbioru danych potrzebne jest 6 żądań:
o

Pobranie metadanych usługi

o

Przeprowadzenie wyszukiwania



o

Poprawa parametrów wyszukiwania

o

Sortowanie wyników

o

Pobranie pierwszego zbioru metadanych

o

Pobranie kolejnego zbioru metadanych

Serwer może obsłużyć 8 równoległych żądań

Zgodnie z powyższymi założeniami należy przyjąć, iż serwer przewidziany do uruchomienia w ramach
węzła lokalnego do obsługi usług metadanych jest w stanie obsłużyć:
60 żądań/minutę x 8 rdzeni = 480 żądań/minutę
480 żądań/minutę * 60 minut * 24 godziny * 365 dni = 252 288 000 żądań/rok
Przy założeniu 252 dni pracujących w roku oraz 8 godzin pracujących w dniu:
640 żądań/minutę * 60 minut * 8 godzin * 252 dni = 58 060 800 żądań/rok w godzinach pracy
Zgodnie z założeniem, iż do przeprowadzenia wyszukiwania metadanych potrzeba przesłać średnio 6
żądań, otrzymamy:
58 060 800 żądań/rok w godzinach pracy / 6 żądań = 9 676 800 żądań o zbiór metadanych
Uzyskana wartość jest wielokrotnie wyższa od zaplanowanego poziomu docelowego dla usługi
dostępu i wyszukiwania metadanych. Należy jednak zaznaczyć, że aplikacja obsługi metadanych służy
również do ich edycji przez operatorów systemu aktualizujących dane, w związku z czym potrzebna
jest nadwyżka mocy obliczeniowej pozwalająca zapewnić możliwość realizacji tej funkcjonalności.
8.1.7.2

Usługi SPARQL

Usługi SPARQL, ze względu na swoją stosunkowo krótką obecność w Internecie, nie należą do
najbardziej popularnych standardów uzyskiwania informacji. W związku z tym szacowaną w ramach
projektu szacuje się na poziomie 900 żądań w ciągu roku. Do oszacowania obciążenia oraz
maksymalnej możliwej do osiągnięcia wydajności przyjęto następujące założenia:


Jedno żądanie wykonuje się 5 sekund i wykonywane jest na pojedynczym rdzeniu



Do dyspozycji serwisu SPARQL przydzielono 4 rdzenie

Bazując na powyższych założeniach otrzymujemy następujące wyniki maksymalnej możliwej
wydajności:


0,2 żądania/sekundę x 4 rdzenie = 0,8 żądania /sekundę



0,8 żądania/sekundę x 60 sekund X 60 minut * 24 godziny * 365 dni = 23 827 200 żądań/rok



0,8 żądania/sekundę x 60 sekund X 60 minut * 8 godziny * 252 dni = 5 483 520 żądań/rok
w godzinach pracy

Przedstawione powyżej wyliczenia wskazują, iż planowana infrastruktura przeznaczona na
uruchomienie

usług

SPARQL

jest

wystarczająca

do

osiągnięcia

planowanego

poziomu

zapotrzebowania na moc obliczeniową jak również zawiera duży bufor pozwalający zachować
sprawność systemu w przypadku popularyzacji usług SPARQL.
8.1.7.3

Aplikacje obsługi użytkowników wewnętrznych - wykorzystanie API

Aplikacja do obsługi użytkowników wewnętrznych jest komponentem, który zostanie wytworzony
w ramach realizacji projektu, w związku z czym nie jest możliwe określenie/wyliczenie maksymalnej
wydajności aplikacji. Należy jednak zaznaczyć, iż aplikacja pełni dwie role. Po pierwsze służy do
wprowadzania danych do systemu przez użytkowników wewnętrznych, po drugie służy do
publikowania danych za pomocą API dla systemów zewnętrznych. Poniżej przedstawiono wartości
planowanego obciążenia aplikacji:


Rocznie wprowadzanych będzie do węzła lokalnego około 800 dokumentów



Rocznie, z API węzła lokalnego pobranych zostanie 100 dokumentów

Do obsługi aplikacji na wskazanym powyżej wystarczającym będzie pojedynczy serwer, który
z powodzeniem obsłuży przedstawione powyżej zapotrzebowanie na moc obliczeniową, jak również
zapewni zapas mocy obliczeniowej w przypadku zwiększenia obciążenia.
8.1.7.4

Portal publiczny

Publiczny portal informacyjny stanowi główny punkt, z którego korzystać będą użytkownicy chcący
pozyskać dane i informacje gromadzone w systemie. Z tego względu będzie on najczęściej
odwiedzanym punktem systemu. Ponieważ portal publiczny jest komponentem, który zostanie
wytworzony w ramach realizacji projektu, w związki z czym nie jest możliwe określenie/wyliczenie
maksymalnej wydajności portalu. Możliwe jest natomiast oszacowanie planowanego obciążenia
portalu informacyjnego. Do tego przyjęto następujące założenia:


Roczna ilość użytkowników odwiedzających stronę to 20 000



Przeciętnie użytkownik otwiera 15 stron/podstron



Jedno otwarcie strony/podstrony to 50 żądań



Jedno otwarcie strony to transfer ok 1 MB

Bazując na powyższych założeniach otrzymujemy:
20 000 użytkowników x 15 podstron x 50 żądań = 15 000 000 żądań/rocznie

20 000 użytkowników x 15 podstron x 1 MB = 300 GB/rocznie
Należy również zaznaczyć, że prezentowane w powyższym wyliczeniu dane nie uwzględniają
korzystania z wyszukiwarki metadanych i danych RDF, ponieważ zostały one opisane w osobnych
punktach.
8.1.7.5

Geoportal SIPAM

Geoportal stanowi centralny punkt, z poziomu którego użytkownicy uzyskują dostęp do danych
przestrzennych gromadzonych w systemie. Z punktu widzenia analizy wydajności i skalowania nie
generuje on jednak znacznego obciążenia, gdyż wszystkie prezentowane dane pochodzą z usług
danych przestrzennych publikowanych z węzłów lokalnych. Geoportal sam w sobie serwuje jedynie
statyczną treść, jaką jest aplikacja webowa i jej konfiguracja. W związku z czym do wyliczenia
planowanego obciążenia przyjęto następujące założenia:


Roczna ilość użytkowników odwiedzających stronę to 20 000



Jedno otwarcie geoportalu to 170 żądań



Jedno otwarcie geoportalu to transfer 7 MB

Bazując na powyższych założeniach otrzymujemy:


20 000 użytkowników x 170 żądań = 3 400 000 żądań/rocznie



20 000 użytkowników x 7 MB = 140 GB/rocznie

8.1.8 Komplementarność projektu
8.1.8.1

Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych
podmiotów

W zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych i standardów, projekt będzie w pełni
komplementarny z istniejącymi systemami informacji przestrzennych, wdrażanych w ramach INSPIRE
i Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych. Możliwe będzie to przede wszystkim dlatego, iż
do udostępniania danych przestrzennych stosowane będą te same standardy wymiany danych, które
stosowane są w innych wdrożeniach tego typu. Dzięki temu możliwa będzie dwukierunkowa
komunikacja między projektowanym systemem, a systemami zewnętrznymi, jak np.: geoportal.gov.pl
czy systemy wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Jako przykład możliwej komunikacji można przytoczyć sytuację, w której w geoportalu publicznym
projektowanego

systemu

podłączone

zostaną

zewnętrzne

zasoby

publikowane

przez

geoportal.gov.pl, stanowiące doskonałe dane referencyjne, takie jak baza danych obiektów
topograficznych BDOT10K, ortofotomapa całego kraju, Państwowy Rejestr Granic, Państwowy Rejestr

Nazw Geograficznych czy Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów. Dane SIPAM również będą mogły
zostać włączone do zasobu geoportal.gov.pl jako kolejny węzeł w ramach krajowej IIP, dzięki czemu
zasób prezentowanych w geoportalu zbiorów danych będzie zostanie znacząco zwiększony. Podobny
scenariusz możliwy będzie do realizacji na lokalnym poziomie, to znaczy na poziomie województw
zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz powiatów i gmin leżących we wskazanych
województwach również możliwa będzie wymiana danych przestrzennych między systemami, dzięki
zastosowaniu ogólnodostępnych standardów.
Poza komunikacją na poziomie usług sieciowych, do projektowanego systemu włączone zostaną dane
Ewidencji Gruntów i Budynków oraz mapy zasadniczej, które na podstawie zawartych odpowiednich
porozumień (pomiędzy organami AM a Starostami lub Prezydentami Miast) będą cyklicznie
pozyskiwane i importowane z systemów powiatowych w celu wzbogacenia funkcjonalności aplikacji
obsługi rejestrów publicznych. Dane te będą stanowić podstawę do wielu rodzajów analiz
przestrzennych, które są konieczne do przeprowadzenia wielu procedur administracyjnych,
realizowanych przez Urzędy Morskie.
W wyniku realizacji projektu planowana jest także publikacja w serwisie DanePubliczne.gov.pl
zbiorów danych przetworzonych i udostępnionych w SIPAM. Serwis realizuje cel Centralnego
Repozytorium Danych Publicznych. Dane udostępniane w repozytorium danych publicznych będą
opisane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie
Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361). Zbiory danych administracji
morskiej zostaną udostępnione w centralnym repozytorium danych publicznych w otwartych
formatach danych GML, CSV, za pomocą usług udostępniających dane przestrzenne oraz za pomocą
udokumentowanego interfejsu API.
8.1.8.2

Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych

Ze względu na możliwą tymczasowość wykorzystywanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej pomieszczeń (obecnie na podstawie umowy najmu), w ramach projektu
zaplanowano wykorzystanie serwerowni i infrastruktury zlokalizowanej w Urzędzie Morskim w Gdyni
na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania oprogramowania standardowego GIS i dedykowanego
SIPAM węzła lokalnego Beneficjenta. Zobowiązanie w zakresie udostępnienia MGMiŻŚ infrastruktury
przez UM Gdynia zostało określone w zawartej Umowie partnerskiej.
Na potrzeby realizacji projektu wdrożona zostanie nowa infrastruktura informatyczna, która
zakupiona zostanie w ramach projektu. Zasoby sprzętowe jakie zostaną zakupione, to przede
wszystkim wyposażenie serwerowni w Urzędach Morskich oraz stacje robocze do aktualizacji danych
systemu. Wyposażenie serwerowni to serwery, niezbędna infrastruktura sieciowa, macierze

dyskowe, rozwiązania backup, oprogramowanie wirtualizacyjne oraz licencje na systemy operacyjne i
inne oprogramowanie standardowe.
Z dostępnych obecnie zasobów, będących w posiadaniu jednostek administracji morskiej
wykorzystana zostanie infrastruktura sieciowa, w tym sieci i urządzenia obsługi sieci wewnętrznej
oraz infrastruktura zapewniająca dostęp do sieci Internet oraz rozwiązania umożliwiające nawiązanie
bezpiecznych połączeń VPN. Nowo zakupione elementy sprzętowe zostaną włączone do rozwiązań
domenowych obsługujących dane jednostki, włączając je tym samym w istniejącą infrastrukturę
sieciową i sprzętową.

8.1.9 Otwartość danych
Kluczowym elementem koniecznym do realizacji podczas udostępniania jakichkolwiek danych jest ich
opisanie za pomocą metadanych. Dzięki temu, potencjalni użytkownicy przed uzyskaniem dostępu do
danych są w stanie przeprowadzić weryfikację dostępności, kompletności, dokładności i użyteczności
danych do własnych potrzeb. Opisanie zbiorów metadanymi przyczynia się również do możliwości
wdrożenia usług wyszukiwania, pozwalających na przeszukiwanie, filtrowanie, sortowanie
i przeglądanie metadanych dokumentów, zbiorów i usług danych w przyjaznej dla użytkownika
formie.
W projektowanym systemie duży nacisk położony został na opisanie udostępnionych danych za
pomocą metadanych. W zakresie wszystkich danych przestrzennych jak i usług danych
przestrzennych przygotowane zostaną metadane, które następnie opublikowane zostaną w formie
usług wyszukiwania zgodnych ze standardem OGC CS-W. Pliki metadanych dla zbiorów danych
objętych projektem zostaną przygotowane zgodnie z normą ISO 19139. Dodatkowo, metadane
zbiorów danych zostaną opracowane zgodnie z Rozporządzeniem 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, do ich opracowania wykorzystany zostanie profil metadanych ISO 19115, a w
przypadku usług danych przestrzennych ISO 19119.
W zakresie opracowania metadanych dla pozostałych danych, takich jak dokumenty cyfrowe,
przygotowane zostaną metadane opisujące dane z zastosowaniem standardu DublinCore. Jeżeli
zakres atrybutów dostępnych w standardzie okaże się niewystarczający, zostanie on rozszerzony na
etapie opracowania systemu o dodatkowe pola pozwalające w lepszym stopniu oddać zawartość
danych w plikach metadanych.
Innym istotnym aspektem związanym z udostępnianiem otwartych danych jest ich format.
W projektowanym systemie mamy do czynienia z różnymi aspektami związanymi z formatami
danych. Należy wyróżnić:



Dane przestrzenne publikowane w ramach usług pobierania protokołem WFS i WCS



Dane przestrzenne dostępne w formie z góry przygotowanych paczek danych
udostępnianych w ramach usługi ATOM protokołem http lub ftp



Dane nie przestrzenne, zawierające treść dokumentów, które mogą być udostępniane
publicznie



Dane publikowane w formie plików RDF

W przypadku danych przestrzennych publikowanych w ramach usług pobierania protokołem WFS,
udostępniającej dane wektorowe jest to format GML. Format GML jest ustrukturyzowanym
formatem danych opartym o standard XML, dzięki czemu do jego obsługi nie jest potrzebne
specjalistyczne, własnościowe oprogramowanie, a do jego odczytu wystarczy podstawowy edytor
tekstu. Obsługa formatu GML jest również zaimplementowana w praktycznie każdym
oprogramowaniu GIS. Należy więc przyjąć, iż fakt udostępnienia wszystkich wektorowych zbiorów
danych w formie usług WFS serwujących dane w formie plików GML realizuje trzeci poziom
klasyfikacji „5 Star Open Data”.
Dane rastrowe udostępniane w ramach usług WCS serwowane będą w formacie GeoTIFF, który
pozwala na zapis dowolnych danych rastrowych wraz z informacją o ich położeniu w przestrzeni
geograficznej (georeferencja). Format GeoTIFF jest najszerzej stosowanym formatem danych
rastrowych, używanych do publikowania georeferenyjnych zobrazowań. Jego zgodność z formatem
TIFF pozwala również na uzyskanie dostępu do informacji zawartych w pliku GeoTIFF za pomocą
zwykłej przeglądarki danych graficznych, a jego obsługa zaimplementowana jest w każdej aplikacji
klasy GIS. Należy również zaznaczyć, że dzięki informacji o georeferencji zapisanej bezpośrednio w
pliku istnieje możliwość automatycznego, maszynowego przetwarzania i ekstrahowania informacji
zapisanych w pliku. W związku z powyższym dane rastrowe udostępniane w ramach usług WCS
również należy sklasyfikować na trzecim poziomie klasyfikacji „5 Star Open Data”.
W ramach usługi ATOM publikowane będą dane przestrzenne w formie plików do pobrania
protokołem http lub ftp. W zakresie danych wektorowych dane udostępniane będą w formacie GML,
a dane rastrowe w formacie GeoTIFF. Dzięki temu dane rastrowe i wektorowe publikowane u usłudze
ATOM również spełnią warunki pozwalające na sklasyfikowanie ich na trzecim poziomie klasyfikacji
„5 Star Open Data”. W ramach usługi ATOM publikowane będą również dane LIDAR. Ogólnie
przyjętym standardem zapisu danych LIDAR jest opracowany przez American Society for
Photogrammetry and Remote Sensing format LAS. Struktura i definicja formatu LAS jest otwarta i
dobrze udokumentowana. Jest to format binarny, do którego obsługi należy stosować odpowiednie
oprogramowanie, jednak otwartość standardu, mnogość dostępnych implementacji, w tym otwarto

źródłowych pozwala uznać format LAS za otwarty. Ponadto, plik LAS zawiera pełen zakres informacji
pozwalających na przetwarzanie maszynowe bez ingerencji człowieka, ponieważ oprócz
współrzędnych punktów należących do chmury punktów określone są również wewnętrznie zapisane
metadane, zawierające informacje o układzie odniesień przestrzennych, użytym systemie miar oraz
dokładności zapisanych danych. Prowadzi to do wniosku, iż dane LIDAR publikowane w formacie LAS
również reprezentują trzeci poziom w klasyfikacji „5 Star Open Data”.
W zakresie danych nie przestrzennych zawierających treść dokumentów, które mogą być
udostępniane publicznie przewidziano publikację w formie plików HTML oraz CSV. Będzie to możliwe
dzięki digitalizacji istniejących dokumentów oraz kontynuacji ich prowadzenia w ramach
dedykowanego oprogramowania, wytworzonego w ramach realizacji projektu. Operatorzy
przygotowujący dokumenty w oprogramowaniu dedykowanym zapisywać będą treść w
zdefiniowanych elementach formularzy aplikacji, dzięki czemu wprowadzane dane będą
usystematyzowane w z góry zdefiniowanej strukturze. Pozwoli to na konwersję ich do otwartych,
ustrukturyzowanych formatów danych, takich jak CSV, dzięki czemu również w ich przypadku
osiągnięty zostanie trzeci poziom klasyfikacji „5 Star Open Data”.
Ostatnim rodzajem udostępnianych danych są dane w formie zbiorów RDF. W związku z faktem, iż
wszystkie dane wektorowe i dane opisowe, np. atrybuty obiektów geometrycznych czy dokumenty
przygotowane w oprogramowaniu dedykowanym zapisane będą w usystematyzowanej strukturze
bazy danych, możliwe będzie odtworzenie logiki powiązań zdefiniowanych w modelu bazy danych
w strukturze ontologii danych RDF. Dzięki temu możliwe będzie udostępnienie szerszemu gronu
użytkowników logiki zawartej w wewnętrznych powiązaniach zbiorów danych przechowywanych
w systemie. Dzięki temu użytkownicy systemu poza dostępem do samych zbiorów danych będą mogli
pozyskać nową wiedze w zakresie ich wewnętrznych powiązań i lepiej wykorzystać udostępniane
w systemie dane. Zastosowane formatu RDF pozwoli także na osiągnięcie poziomu czwartego
klasyfikacji „5 Star Open Data” dla tych zbiorów danych, dla których przygotowane zostaną zbiory
RDF. Do udostępnienia zbiorów danych AM w modelu RDF zostało wytypowanych minimum 18
spośród wszystkich 34 zbiorów danych przetwarzanych w ramach projektu, co oznacza, że większość
zbiorów (53%) będzie dostępna na poziomie 4 gwiazdek w skali “5 Star Open Data”.
Ponadto należy zaznaczyć, iż 100 % danych publikowanych w systemie SIPAM dane dostępnych
będzie nieodpłatnie.

8.1.10 Model udostępnienia zasobów
8.1.10.1 Opis prawnego modelu udostępnienia zasobów
16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), określają zasady i tryb udostępniania
i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Na podstawie
Art. 3 pkt. 1) ustawy, organy administracji morskiej biorące udział w Projekcie są „podmiotami
zobowiązanymi” do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystywania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, jako
wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów
zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej lub
wizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel
wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Informacja sektora publicznego
stanowi wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (np.
dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, mapy cyfrowe, statystyki itp.)
umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług
(elektronicznych), a co za tym idzie dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach
sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, serwisy mapowe, prognozy, usługi
finansowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne. Zgodnie zapisami ww. ustawy podmiot zobowiązany,
udostępniający informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny
niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium (danepubliczne.gov.pl), wraz z
ich udostępnieniem informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania lub opłat za
ponowne wykorzystywanie albo określa te warunki lub wysokość opłat za ponowne
wykorzystywanie.
Wszystkie zbiory danych administracji morskiej udostępniane cyfrowo w publicznym portalu SIPAM
lub centralnym repozytorium informacji, dane udostępniane publicznie za pomocą dedykowanego
interfejsu API oraz dane surowe udostępnione z repozytorium SIPAM są informacją publiczną i będą
mogły być ponownie wykorzystywane do innych celów niż komercyjne bez ograniczeń, natomiast do
celów komercyjnych pod poniższym warunkiem:
„Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu
zobowiązanego (dysponenta danych)”.
Powyższe ograniczenie zostanie zamieszczone w publicznym portalu SIPAM, na odpowiednich
stronach internetowych cyfrowego repozytorium danepubliczne.gov.pl (będących źródłem

pobierania danych AM) oraz na stronach BIP organów administracji morskiej udostępniających dane
SIPAM, wraz z informacją jakich danych i miejsca ich publikacji dotyczą. Dodatkowo zamieszczona
będzie informacja, zezwalająca na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
(udostępnianych w SIPAM przez administrację morską danych) bez opłat.
8.1.10.2 Zakres bezpłatnego cyfrowego udostępnienia zasobów objętych projektem
Wszystkie zasoby publiczne udostępniane cyfrowo w ramach projektu SIPAM, będą dostępne
bezpłatnie, niezależnie od formatu udostępnianego zbioru, sposobu dostępu (portal publiczny AM,
portal danepubliczne.gov.pl, usługa dostępu do danych, interfejs API).
29 zbiorów poniższych danych przestrzennych objętych projektem będzie udostępnianych on-line
publicznie nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców:
1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa;
2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy
za niebezpieczną);
3. System rozgraniczenia ruchu statków;
4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie;
5. Granice morskich wód wewnętrznych;
6. Granica morza terytorialnego RP;
7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP;
8. Granica morskiej strefy przyległej RP;
9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez
urząd morski;
10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich;
11. Osie podmorskich kabli i rurociągów;
12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe;
13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny);
14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich;
15. Granice portów i ich red;
16. Granice przystani morskich, kotwicowisk;
17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani;
18. Tory podejściowe;
19. Kilometraż wybrzeża morskiego;
20. Numeracja wejść na plażę;
21. Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich;

22. Linia brzegu;
23. Linia podstawowa;
24. Graniczna linia ochrony;
25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich;
26. Dane batymetryczne;
27. Dane z systemu LIDAR;
28. Ortofotomapy;
29. Plany Urządzenia Lasu (będące pod nadzorem Urzędów Morskich).
Kolejnych 5 zbiorów danych przestrzennych będzie udostępniona także nieodpłatnie dla
uprawnionych podmiotów administracji publicznej za pośrednictwem interfejsów API, umożliwiając
autoryzowany dostęp zarówno do danych oraz skanów dokumentów. Zbiorami tymi będą:
1. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych
niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej RP)
2. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego
3. Umowy użytkowania
4. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
5. Decyzje o trwałym zarządzie ląd
8.1.10.3 Zakres udostępnionych danych surowych/źródłowych
W ramach projektu, planowane jest udostępnienie on-line danych surowych różnym grupom
odbiorców. Dane surowe będą udostępnione on-line w publicznym portalu SIPAM dla wszystkich
zainteresowanych grup odbiorców lub za pomocą udostępnionych interfejsów API, które umożliwią
dostęp do danych surowych, w formie skanów dokumentów.
Dane surowe udostępnione on-line w publicznym portalu SIPAM stanowić będą przeważającą część
wszystkich zbiorów danych objętych projektem, gdyż obejmują skany dokumentów i map 20 spośród
wszystkich 29 udostępnianych publicznie zbiorów danych. Dane surowe udostępnione on-line
z repozytorium plików, stanowić będą następujące zbiory danych:


Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa;



Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy
za niebezpieczne);



System rozgraniczenia ruchu statków;



Granica morza terytorialnego RP;



Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP;



Granica morskiej strefy przyległej RP;



Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez
urząd morski;



Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny);



Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich;



Granice portów i ich red;



Granice przystani morskich, kotwicowisk;



Tory podejściowe;



Plany ochrony Natura 2000 na obszarach morskich;



Linia podstawowa;



Graniczna linia ochrony;



Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich;



Plany Urządzenia Lasu (będące pod nadzorem Urzędów Morskich);



Dane batymetryczne;



Dane z systemu LIDAR;



Ortofotomapy.

Trzy ostatnie zbiory danych surowych są największe jeśli chodzi o ich rozmiar, gdyż zajmują ponad
14 TB danych.
Dane surowe udostępnione za pomocą udostępnionych interfejsów API, będą dodatkowo
umożliwiały autoryzowany dostęp do skanów dokumentów dla uprawnionych podmiotów (m.in.
organów administracji publicznej, innych jednostek naukowo-badawczych i innych). Interfejs API
będzie publiczny, z wyłączeniem dostępu do skanów dokumentów zawierających dane osobowe.
Dane surowe dokumentów zawierających dane osobowe, będą dostępne jedynie w przypadku
posiadania przez system zewnętrzny nadanego przez administratorów SIPAM klucza API. Wymagać to
będzie wcześniejszego wystąpienia zainteresowanego podmiotu do odpowiedniego organu AM
(Urząd Morski) o wyrażenie zgody na dostęp do danych surowych oraz nadanie wymaganych danych
autoryzacyjnych do API: loginu i hasła.
Dane surowe w formie skanów dokumentów, udostępniane on-line za pomocą dedykowanego
autoryzowanego API obejmować będą 8 zbiorów danych:


Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich;



Osie podmorskich kabli i rurociągów;



Linia brzegu;



Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych
niż wymienione w art. 37 ust 1 (ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej RP);



Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l prawa wodnego;



Umowy użytkowania;



Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie);



Decyzje o trwałym zarządzie ląd.

8.1.11 Usługi publiczne dostępu do ISP AM
W ramach SIPAM planowane jest uruchomienie różnych usług dostępu do danych administracji
morskiej objętych projektem. Usługami tymi będą:


Usługi wyszukiwania metadanych w standardzie CS-W



Usługi przeglądania danych przestrzennych w standardzie WMS oraz WMTS



Usługi pobierania danych w formie usług WFS oraz ATOM



Usługi wyszukiwania danych powiązanych w standardzie SPARQL



Dedykowane API dostępu do danych zawartych w systemie (wykorzystywane m.in. do
zasilenia PRG)

Najpowszechniej wykorzystywanymi usługami umożliwiającymi dostęp do danych przestrzennych
administracji morskiej oraz ich metadanych, będą te zgodne ze standardami Open Geospatial
Consortium:
-

WMS – Web Map Service, standard udostępniania mapy w postaci rastrowej,

-

WMTS – Web Map Tile Service, standard udostępniania kafelków mapy w postaci rastrowej,

-

WFS – Web Feature Service - standard udostępniania danych wektorowych

-

Usługa CSW – Catalog Service for Web, interfejs do metadanych.

W odniesieniu do powyższych rodzajów usług, system SIPAM będzie obejmował utworzenie
i uruchomienie następujących usług:
1. Usługa WMS Urząd Morski Gdynia
2. Usługa WMS Urząd Morski Słupsk
3. Usługa WMS Urząd Morski Szczecin
4. Usługa WMS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
5. Usługa WMTS Urząd Morski Gdynia
6. Usługa WMTS Urząd Morski Słupsk
7. Usługa WMTS Urząd Morski Szczecin
8. Usługa WFS Urząd Morski Gdynia
9. Usługa WFS Urząd Morski Słupsk

10. Usługa WFS Urząd Morski Szczecin
11. Usługa WFS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
12. Usługa CSW
Dla wszystkich e-usług SIPAM zarówno właścicielem usługi jak i usługodawcami będą minister
właściwy do spraw gospodarki morskiej lub dyrektorzy poszczególnych urzędów morskich.
Uruchomione w projektowanym systemie usługi umożliwiające dostęp on-line do danych AM są
odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, możliwości i ograniczenia interesariuszy, które opisane
zostały w Rozdziale 4.2 Odbiorcy projektu. Są nimi:
1. Organy administracji publicznej, w tym:
a) organy administracji morskiej, objęte projektem,
b) centralne organy administracji rządowej (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Straż Graniczna, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii),
c) organy administracji państwowej, m.in. urzędy wojewódzkie,
d) inne instytucje, np. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP,
e) Jednostki Samorządu Terytorialnego m.in. starostwa.
2. Przedsiębiorcy.
3. Obywatele.
4. Jednostki naukowo-badawcze.
Usługi umożliwiają dostęp do danych pochodzących z rejestrów i zbiorów danych prowadzonych
przez administrację morską, które zostały poddane wcześniejszej inwentaryzacji, przetworzeniu i
konwersji do odpowiednio przygotowanych modeli danych przystosowanych do gromadzenia,
aktualizowania, udostępniania w systemie SIPAM i późniejszego wykorzystywania. Dane, które będą
udostępnione w ramach realizacji projektu SIPAM zostały przedstawione w rozdziale 3.12., który
zawiera wynik przeprowadzonej inwentaryzacji zasób posiadanych przez AM.

8.2 Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych

w

tym

wymaganiami

w

zakresie

interoperacyjności
8.2.1 Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych
Projekt zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami określonymi prawem, a w szczególności
z wymaganiami wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526).
Na etapie projektowania, budowy i wdrożenia systemu zostaną uwzględnione właściwości i cechy
w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności i przenoszalności, które są
określone w normach ISO:
 ISO/TR 16982:2002 Ergonomics of human-system interaction – Usability methods supportin
human-centered design - w zakresie metod stosowanych do projektowania i testowania
systemów z uwzględnieniem aspektów związanych z użytecznością do wykorzystania przede
wszystkim przez kierownictwo Projektu;
 ISO-9241 Ergonomics of

Human System Interaction – w zakresie określenia wymagań

w obszarze interakcji użytkownika i systemu.
Oprogramowanie

SIPAM

będzie

umożliwiać

wymianę

danych

z

innymi

systemami

teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów
komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
System SIPAM zapewni dostęp do udostępnianych informacji przy wykorzystaniu formatów danych
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (pdf, jpg, png, xml).
Partnerzy Projektu będą zobowiązani do wdrożenia polityki bezpieczeństwa systemu SIPAM
używanych do realizacji zadań publicznych.
Projekt realizowany będzie z wykorzystaniem otwartych standardów zakładając między innymi:


zgodność

w

zakresie

projektowania,

wdrażania

i

modyfikowania

systemu

teleinformatycznego z wymaganiami norm PN ISO/IEC 20000 oraz PN ISO/IEC 27001,


otwarte protokoły wymiany danych z systemami teleinformatycznymi (m.in. HTTP, IP v 6,
SMTP/MIME, SOAP , WSDL, W3C),



formaty danych XML do przetwarzania informacji,



otwarty standard informacji geograficznej Open Geospatial Consortium (OGC),



formaty danych zawierających informacje tekstowo-graficzną (JXML, PDF),



formaty tworzenia i modyfikacji stron www (HTML, XHTML),



formaty danych do definiowania układu informacji w dokumencie elektronicznym (XML,
GML).

Rozwiązania tworzone w ramach Projektu będą oparte na podejściu usługowym oraz na zbiorze
najlepszych praktyk i zaleceń pozwalających efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne
wraz z odpowiednio zdefiniowanymi procesami zarządzania usługami IT (ITIL oraz norma ISO/IEC
20000).

8.2.2 Zgodność z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej
W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania zgodne z wymaganiami dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w formie elektronicznej między tymi rejestrami określone przez Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526).
Projektowany system będzie posiadał możliwość wymiany danych z innymi systemami
teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących oraz umożliwiał
udostępnienie danych co najmniej w następujących formatach wymienionych w Załączniku nr 2 do
ww. rozporządzenia: dla danych i dokumentów tekstowych - pdf, csv, danych zawierających
informację graficzną oraz map - jpg, geotiff, png.
Oprogramowanie dedykowane do prowadzenia rejestrów będzie zapewniać odpowiednią wydajność,
niezawodność, a także uwzględniać charakter działalności organów administracji morskiej. Oprócz
tego będzie posiadać możliwość tworzenia tzw. logów czyli zapisów w dziennikach systemu,
informacji pozwalających na m.in. rozliczalność i autentyczność informacji. Ważną funkcjonalnością
dostarczonego oprogramowania będzie możliwość integracji z innymi systemami za pomocą usług
WebService wykorzystujących protokół SOAP lub w formie pliku xml.

8.2.3 Zgodność

systemów

teleinformatycznych

z

wymaganiami

dotyczącymi

interoperacyjności
Wszystkie wytwarzane i rozbudowywane w ramach Projektu SIPAM systemy teleinformatyczne będą
wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Wszystkie wytwarzane i rozbudowywane systemy teleinformatyczne oparte będą na modelu
usługowym. Konieczność zastosowania takiego modelu dla systemów informatycznych wynika z
architektury systemu, która zakłada współdziałanie kilku niezależnych jednostek przetwarzania
danych – węzłów lokalnych oraz węzła publicznego.
W ramach budowanego systemu udostępnionych zostanie szereg interfejsów usług sieciowych (Web
Services) świadczących usługi zarówno dla użytkowników wewnętrznych jak i publicznych. Do opisu
protokołów i struktur wymiany danych usług sieciowych zastosowany zostanie język Web Services
Description Language (WSDL). Szczególnym przypadkiem usług sieciowych będą usługi danych
przestrzennych zgodne z Dyrektywą INSPIRE, które zdefiniowane i opisane zostaną zgodnie
z wytycznymi Dyrektywy w oparciu o standardy OGC.
Na potrzeby zasilenia Państwowego Rejestru Granic informacjami wchodzącymi w zakres
kompetencji

administracji

morskiej

uruchomiona

zostanie

dedykowana

usługa

sieciowa

udostępniające aktualne dane z zakresu PRG będące w kompetencji administracji morskiej.
Uruchomiona usługa pozwoli na integrację systemu SIPAM oraz systemu PRG z wykorzystaniem
modelu usług sieciowych.
Odniesienie do zgodności projektowanego systemu informatycznego ze standardami WCAG 2.0 dla
osób niepełnosprawnych zostało przedstawione w rozdziale 8.1.6.2.

8.3 Zgodność projektu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa
przetwarzania danych
8.3.1 Analiza i klasyfikacja przetwarzanych danych
W niniejszym rozdziale zostały przedstawione wszystkie dane źródłowe AM, które będą przetwarzane
w systemach informatycznych SIPAM. Poniższa tabela zawiera klasyfikację zbiorów danych objętych
zakresem projektu, które będą przedmiotem przetwarzania i udostępniania.

W ramach SIPAM przetwarzane są następujące rodzaje informacji:
- Informacja publiczna,
- Zwykłe dane osobowe (nie będą przetwarzane wrażliwe, tj. dane, o których mowa w art. 27. ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 poz. 922 t.j.)
Tabela 71 Klasyfikacja przetwarzanych danych

Dane
Dane

Lp.

Nazwa zbioru danych

przetwarzane

udostępniane
Dane

Dostęp za

osobowe

pomocą API

publicznie online (bez danych
osobowych)

1.

Strefy

zamknięte

dla

żeglugi

i

rybołówstwa;
2.

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

Strefy niebezpieczne dla żeglugi i
rybołówstwa
terminów

(wraz
uznania

z

określeniem
strefy

za

niebezpieczną);
3.

System rozgraniczenia ruchu statków;

4.

Ustanowione trasy przepływu i drogi
morskie;

5.

Granice morskich wód wewnętrznych

TAK

NIE

NIE

TAK

6.

Granica morza terytorialnego RP

TAK

NIE

NIE

TAK

7.

Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

RP
8.

Granica morskiej strefy przyległej RP

9.

Strefy

bezpieczeństwa

wokół

sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń
ustanowione przez urząd morski;
10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w
polskich obszarach morskich;
11. Osie podmorskich kabli i rurociągów;

12. Wraki statków w polskich obszarach
morskich oraz inne obiekty zabytkowe;
13. Granice

pasa

nadbrzeżnego

(pas

TAK (* po
autoryzacji)

TAK (* po
autoryzacji)

TAK

TAK

techniczny i pas ochronny)
14. Granice zakresu działania dyrektorów

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

18. Tory podejściowe;

TAK

NIE

TAK

TAK

19. Kilometraż wybrzeża morskiego;

TAK

NIE

NIE

TAK

20. Numeracja wejść na plażę;

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

22. Linia brzegowa

TAK

TAK

TAK

TAK

23. Linia podstawowa

TAK

NIE

NIE

TAK

24. Graniczna linia ochrony

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

26. Dane batymetryczne

TAK

NIE

NIE

TAK

27. Dane z systemu LIDAR

TAK

NIE

NIE

TAK

28. Ortofotomapy

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

urzędów morskich;
15. Granice portów i ich red;
16. Granice

przystani

morskich,

kotwicowisk;
17. Obiekty infrastruktury zapewniające
dostęp do portów i przystani;

21. Plany

ochrony

Natura

2000

na

obszarach morskich;

25. Odcinki brzegu objęte programem
ochrony brzegów morskich

29. Decyzje o pozwoleniu na wykorzystanie
pasa technicznego do celów innych niż
utrzymanie brzegu
30. Zgoda

na

zwolnienie

z

zakazów

określonych w art. 88 l prawa wodnego
31. Umowy użytkowania

32. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody
morskie)
33. Decyzje o trwałym zarządzie ląd

34. Plan Urządzenia Lasu (PUL) 2013-2022

TAK (* po
autoryzacji)

TAK (* po
autoryzacji)

TAK (* po
autoryzacji)

TAK (* po
autoryzacji)

TAK (* po
autoryzacji)

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE
TAK

Dostęp do danych osobowych dokumentów (oznaczony * w powyższej tabeli) administracji morskiej
realizowany będzie za pomocą API wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników (zainteresowanych
organów administracji publicznej).
W części publicznej SIPAM dane osobowe nie będę udostępnione on-line. Dostęp do tych danych,
zawierających zwykłe dane osobowe będzie możliwy dla zarejestrowanych użytkowników
(z uprawnionych organów administracji publicznej) za pomocą interfejsu API.
Mechanizmy bezpieczeństwa przetwarzania danych zostały opisane w kolejnym rozdziale.

8.3.2 Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Bezpieczeństwo przetwarzania danych w ramach projektu SIPAM jest kluczowym zagadnieniem
uwzględnianym w ramach prac projektowych. Zapewnienie bezpieczeństwa informacjom
przetwarzanym w SIPAM jest kluczowe z punktu widzenia odbiorców i producentów informacji,
szczególnie w kontekście rosnących zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. SIPAM będzie
systemem przetwarzającym informacje publiczne (oprogramowanie typu GIS) oraz zwykłe dane
osobowe (oprogramowanie dedykowane), w związku z czym musi być odporny na zagrożenia
bezpieczeństwa informacji, zachowując także ciągłość działania i wysoką wydajność realizowanych
usług. Działania związane z bezpieczeństwem SIPAM muszą zapewnić zdolność do zachowania
wymaganego poziomu poufności,

integralności oraz dostępności. Analizując zagadnienia

bezpieczeństwa SIPAM zapewniono, by system bezpieczeństwa był kompletny i spójny. System
bezpieczeństwa powinien być zaprojektowany tak, aby zapewniać bezpieczeństwo danych
i bezpieczeństwo wszystkich podsystemów przetwarzających dane, z uwzględnieniem zagrożeń
zidentyfikowanych w procesie szacowania ryzyka. System musi być także odporny na zagrożenia
w cyberprzestrzeni. Organizacja bezpieczeństwa przy realizacji systemu SIPAM dotyczy informacji,
systemów informacyjnych, sieci, środowiska fizycznego oraz personelu uczestniczącego w procesie
funkcjonowania systemu.
Rozpatrując SIPAM w kontekście bezpieczeństwa informacji konieczne jest uwzględnienie aspektów,
które mają wpływ na mechanizmy zastosowanych zabezpieczeń.
Mechanizmy bezpieczeństwa projektowanego systemu w odniesieniu do oprogramowania
dedykowanego będą uwzględniać kontrolę dostępu użytkowników, mechanizmy uwierzytelnienia
oraz monitoring, poprzez:
a. Określenie daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu. Każde wejście do systemu
będzie logowane, login użytkownika jest zapisywany w przypadku wprowadzenia danych
osobowych, jak również ich modyfikacji.

b. Odnotowanie identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu.
Każde wejście do systemu będzie logowane, login użytkownika jest zapisywany w przypadku
wprowadzenia danych osobowych jak i ich modyfikacji.
c. Odnotowanie informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i
zakresie tego udostępnienia. Dane te będą odnotowywane zarówno na poziomie danej osoby
fizycznej lub prawnej, której dane zostały udostępnione z zapisem w jakim zakresie, komu i w
jakim celu oraz z uwzględnieniem operatora udostępniającego dane i czasu udostępnienia, a
także poprzez wykonanie rejestru wniosków o udostępnienie danych i udostępnień.
d. Odnotowanie informacji w sposób automatyczny po zatwierdzeniu przez użytkownika
operacji wprowadzenia danych.
e. Stosowanie metod i środków uwierzytelnienia oraz procedur związanych z ich zarządzaniem
i użytkowaniem:
• każdy z użytkowników loguje się do programu używając swojej nazwy oraz hasła,
• każdorazowo hasło jest weryfikowane w systemie,
• hasła powinny składać się z co najmniej 6 znaków i być zmieniane nie rzadziej niż co 30
dni,
• po nieudanej próbie logowania może nastąpić blokada konta,
• przed okresem podanego czasu ważności hasła użytkownicy są o tym informowani i mogą
dokonać zmiany hasła,
f.

cykliczny monitoring logów systemowych pod kątem incydentów bezpieczeństwa.

Systemy teleinformatyczne przetwarzające dane

wdrożone w ramach Projektu SIPAM oraz

przetwarzane w nich dane, objęte zostaną Politykami Bezpieczeństwa Informacji wdrożonymi
w Urzędach Morskich oraz MGMiŻŚ. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez
systemy teleinformatyczne wdrożone w SIPAM, objęte one zostaną Politykami Ochrony Danych
Osobowych. Wspomniane dokumenty, są rozwiązaniami formalnie wdrożonymi wśród instytucji
będących uczestnikami projektu i są zgodne z następującymi normami prawnymi.
Administrator danych w organach AM powinien zapewnić fizyczną kontrolę dostępu do obszaru
przetwarzania danych osobowych określonego w polityce bezpieczeństwa danych osobowych oraz
logiczną kontrolę dostępu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym. Projektowany
system informatyczny powinien być zabezpieczony przed oprogramowaniem szkodliwym oraz utratą
danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. Dane przetwarzane
w systemie należy zabezpieczyć wykonując kopie zapasowe – zarówno bazy i zbiorów danych, jak
i oprogramowania. Kopie należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed nieuprawnionym

przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane przechowywane w systemie zostaną
zabezpieczone na urządzeniach wykonujących kopie zapasowe oraz serwerach zewnętrznych jako
kopia zapasowa aktualizowana na bieżąco w celu przywrócenia wszystkich danych w przypadku
wystąpienia nieoczekiwanego problemu. W ramach projektu przewidziano wykorzystanie sprzętu
i oprogramowania, które w szybki sposób mają zminimalizować ryzyko utraty danych oraz umożliwić
ich szybkie odtworzenie w przypadku ich utraty.
W zakresie dostępu do portali przy wykorzystaniu sieci Internet dla użytkowników zewnętrznych
połączenie z systemem przez użytkowników zabezpieczone będzie certyfikatem TLS. Użytkownik
zewnętrzny posiadający konto na platformie może mieć dostęp do danych, do których ma
przydzielone uprawnienia (na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie danych).

8.3.3 Opis projektowanych metod uwierzytelniania
W zakresie metod uwierzytelniania wykorzystywanych w projektowanym systemie należy
wyszczególnić 2 poziomy, na których przewidziano uwierzytelnianie:


Dostęp do baz danych



Dostęp dla użytkowników wewnętrznych

W zakresie dostępu do baz danych planowane jest wykorzystanie wbudowanych w bazę danych
mechanizmów uwierzytelniania. W założeniu użytkownicy, zarówno wewnętrzni jak i zewnętrzni, nie
będą posiadali uprawnień do bezpośredniej komunikacji z bazą danych. Cała komunikacja między
użytkownikami a bazami danych odbywać się będzie poprzez aplikacje pośredniczące, kontrolujące
uprawnienia użytkowników w zakresie dostępności do danych zapisanych w bazach danych. Aplikacje
pośredniczące logować się będą do baz danych za pomocą dedykowanych nazw użytkowników i haseł
przypisanych do danej aplikacji. Jedynym wyjątkiem od powyżej reguły będzie dostęp bezpośrednio
do baz danych dla administratorów zarządzających uruchomionymi w ramach projektu bazami
danych. Powyższe założenia zabezpieczą dane przechowywane w systemie zarówno przed
nieupoważnionym dostępem jak również możliwością utraty danych spowodowaną błędem ludzkim
podczas pracy bezpośrednio na bazie danych.
W zakresie dostępu dla użytkowników wewnętrznych, na poziomie węzłów lokalnych zakłada się
integracje aplikacji pośredniczących w procesie dostępu do danych z działającymi w poszczególnych
jednostkach administracji morskiej mechanizmami autoryzacji. Dzięki temu możliwe będzie
utrzymywanie jednego repozytorium tożsamości użytkowników na poziomie danej jednostki
administracji morskiej i przejrzyste zarządzanie uprawnieniami dostępu do zasobów SIPAM.

W dedykowanym oprogramowaniu do prowadzenia rejestrów, jakie zostanie wdrożone wewnątrz
organów administracji morskiej zostaną zastosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz
procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem:


każdy z użytkowników loguje się do programu używając swojego loginu oraz hasła,



hasła będą składać się z co najmniej 6 znaków i być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni,



każdorazowo hasło jest weryfikowane w systemie,



po nieudanej próbie logowania może nastąpić blokada konta,



przed okresem podanego czasu ważności hasła użytkownicy są o tym informowani i mogą
dokonać zmiany hasła.

Podczas wdrażania systemów teleinformatycznych, zaplanowano przeprowadzenie testów
penetracyjnych bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

8.4 Projektowanie zorientowane na użytkownika
Koncepcja realizacji Projektu SIPAM zakłada udostępnienie ISP administracji morskiej w oparciu
o metody projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. User-Centered Design - UCD).
Zakres zbiorów danych AM oraz usług dostępu do danych będzie uwzględniał
potrzeby

oczekiwania

i

interesariuszy. Dla tego celu przeprowadzono analizy które zbadały aktualny zakres

posiadanych i wykorzystywanych

danych

przez interesariuszy oraz procesów, które będą

wykorzystywały udostępniane dane.
We wstępnym etapie realizacji Projektu zostaną przeanalizowane poniższe wytyczne norm, które
mogą mieć wpływ na sposób podejścia do projektowania:

- ISO 13407:1999 Human-centered design processes for interactive systems - w zakresie działań
przeprowadzanych podczas cyklu tworzenia systemów informatycznych. Opisuje ogólne podejście
do projektowania zorientowanego na użytkownika, może zostać wykorzystana do zaplanowania co
należy zrobić w celu wytworzenia oprogramowania.
- ISO TR 18529:2000 „Humancentered lifecycle process descriptions” - zawiera szczegółowe
wskazówki związane z projektowaniem zorientowanym na użytkownika.
- ISO/TR 16982:2002 Ergonomics of human-system interaction – Usability methods supportin
human-centered design - w zakresie metod stosowanych do projektowania i testowania
systemów z uwzględnieniem aspektów związanych z użytecznością do wykorzystania przede
wszystkim przez kierownictwo Projektu.
ISO-9241 Ergonomics

of Human

System

obszarze interakcji użytkownika i systemu.

Interaction – w zakresie określenia wymagań w

Efekty projektu będą dostępnie powszechnie i niezależnie od technologii oraz miejsca przebywania,
gdyż dostęp do danych publicznych jest uzależniony od dostępu do Internetu i posiadania
przeglądarki internetowej na urządzeniu dostępowym lub oprogramowania GIS (typu Open Source)
umożliwiającego podłączenie usług w standardzie OGC.
Dostęp do danych publicznych administracji morskiej będzie możliwy za pomocą Internetu różnymi
kanałami dostępu, niezależnie od wykorzystywanej technologii (sprzętu oraz oprogramowania),
takimi jak:


Portal publiczny SIPAM



Portal danepubliczne.gov.pl



Portal geoportal.gov.pl,



Usługi udostępniające dane w standardzie OGC,



Interfejsy API.

Wszystkie realizowane interfejsy użytkownika zostaną wykonane z wykorzystaniem responsywnych
interfejsów automatycznie rozpoznających środowisko klienta i optymalizujących obsługę pod jego
potrzeby.
Projektant i wykonawca systemu powinien stosować profesjonalną metodykę w obszarze zarządzania
procesami wytwórczymi, z uwzględnieniem niezbędnych wymogów w zakresie projektowania,
wytwarzania i testowania oprogramowania. Punktem odniesienia dla realizacji tych działań powinien
być standard ISO/IEC TR 15504 - Information technology - Software process assessment.
Przyjęta metoda kierowania się przy projektowaniu, wskazanymi normami będzie przejawiać się
zarówno w sposobie organizacji działań realizowanych po stronie Partnerów Projektu, jak
również będzie elementem wymagań stawianych wykonawcom mających na celu zaprojektowanie
systemu.

8.4.1 Monitorowanie zakresu korzystania z udostępnionych ISP
Dla zapewnienia poprawności monitorowania zakresu korzystania z udostępnionych cyfrowo ISP
administracji morskiej wykorzystywane będą mechanizmy, które umożliwiają monitorowanie wielu
parametrów pozwalających na określenie m.in.:


Dostępności wirtualnych maszyn składających się na środowisko uruchomieniowe
poszczególnych węzłów

systemu,

środowiska wirtualizującego,

realizowane

przez

wewnętrzne mechanizmy



Dostępności serwerów WWW udostępniających publiczny portal informacyjny oraz
geoportal

publiczny,

realizowane

za

pomocą

odpowiednio

skonfigurowanych

i uruchomionych agentów oprogramowania monitorującego,


Dostępności serwerów aplikacji w których działać będą serwery danych przestrzennych,
serwery metadanych oraz dedykowane oprogramowanie, realizowane za pomocą
odpowiednio

skonfigurowanych

i

uruchomionych

agentów

oprogramowania

monitorującego,


Dostępności systemów zarządzania bazą danych, przechowujących dane systemu we
wszystkich wdrożonych węzłach, realizowane za pomocą odpowiednio skonfigurowanych
i uruchomionych agentów oprogramowania monitorującego,



Realnego wykorzystania centralnego portalu informacyjnego i geoportali, realizowane
poprzez analizę logów serwera WWW pod kątem ilości unikalnych sesji użytkowników,



Realnego wykorzystania usług dostępu do danych przestrzennych, realizowane przez
analizę logów aplikacji pod kątem unikalnych odwiedzin,



Realnego wykorzystania poszczególnych danych przez użytkowników poprzez analizę
logów aplikacji,



Rozkładu obciążenia usług (dobowy, tygodniowy, miesięczny, roczny) – realizowany
poprzez analizę logów oprogramowania monitorowania,



Dostępności usług w poszczególnych kanałach dostępu – realizowane za pomocą
odpowiednio uruchomionych i skonfigurowanych narzędzi do monitorowania;



Satysfakcji

użytkowników

poprzez

narzędzie

umożliwiające

zgłaszanie

przez

użytkowników uwag w zakresie interfejsów, jakości danych, modelu i zakresu
udostępniających zasobów oraz analizę wyników ankiet zadowolenia użytkowników,
umieszczonych w centralnym portalu informacyjnym.
Powyżej wskazane parametry monitorowania pozwalają na zdefiniowanie mechanizmów
monitorowania SIPAM i raportowania wyników monitorowania dla wymaganych kryteriów, tj.:


Dostępność usług, rozumiana jako dostępność interfejsów usług sieciowych dla funkcji
systemu teleinformatycznego będącego podstawą świadczenia usług,



Dostępność i użyteczność graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy,



Ciągłość działania, obejmująca poziom dostępności usług dla wszystkich kanałów dostępu,
w tym poziom dostępu interfejsów usług sieciowych,



Powszechność wykorzystania usług rozumiana jako liczba wywołań usług dostępu do danych
przez odbiorców usług.



Satysfakcji użytkownika, rozumiana jako średnia ocena satysfakcji użytkowników określona
za pomocą ankiet.

Dobór parametrów i technika monitorowania każdego z wymienionych parametrów zależy od wielu
czynników, w szczególności rodzaju monitorowanej usługi lub interfejsu, kanału dostępu,
stosowanych rozwiązań technicznych dla świadczenia usługi oraz możliwości wykorzystywanych
narzędzi monitorujących. Np. dostępność usług dla użytkowników portalu w kanale internetowym
wymaga zastosowania narzędzi i parametrów monitorowania poprzez sieć internetową. Szczegółowy
dobór technik i parametrów technicznych wymaganych dla monitorowania usług SIPAM będzie
dokonany na etapie projektowania i budowania systemu. Wyniki monitorowania usług dostępu do
ISP administracji morskiej będą uzyskiwane na etapie funkcjonowania systemu.
Rzeczywisty poziom dostępności usług, a także ich wykorzystanie będą przez cały okres świadczenia
usług na bieżąco monitorowane. Docelowy poziom dostępności usług dostępu do danych SIPAM,
który przedstawia tabela poniżej, opracowany został w wyniku badań potrzeb i oczekiwań
interesariuszy, a także przy uwzględnieniu aspektu optymalizacji kosztowej funkcjonowania SIPAM.
Tabela 72 Dostępność usług

Lp.

Nazwa usługi

Obecny
poziom
dostępności

Docelowy
poziom
dostępności

Uwagi

Poziom

dostępności

określono

na

podstawie

dokumentu

1

przestrzennych w standardzie

„Technical

Guidance

Usługa udostępniania danych
Nie dotyczy

implementation
99%

INSPIRE

usługi

for

the

of

INSPIRE

Download Services” w wersji
3.1 oraz „Technical Guidance
for

the

implementation

of

INSPIRE View Services” w wersji
3.11
Poziom
2

Usługa dostępu i wyszukiwania
metadanych

Nie dotyczy

dostępności

określono
99%

na

podstawie

dokumentu
Guidance

usługi

„Technical
for

the

implementation

of

INSPIRE

Discovery Services” w wersji
3.1.

Zgodnie z oczekiwaniami odbiorców usług dostępu do danych, dostępność tych usług została
określona na wysokim poziomie wykraczającym poza godziny pracy urzędów, czy dni robocze. W
ramach realizacji projektu przyjęto dostępność usług na wysokim poziomie 99 % w skali roku.
Zaproponowany dla usług SIPAM poziom dostępności wypełnia oczekiwania odbiorców usług
w zakresie ich dostępności, jednocześnie zapewnia optymalizację działań po stronie jednostek
administracji

morskiej

związanych

z

inwestycjami

w

infrastrukturę

i

oprogramowanie.

Tabela 73 Stopień wykorzystania usług dostępu do ISP AM

L
p
.

Nazwa usługi
SIPAM

1 Usługi
.

Docelowy poziom
dostępności
Dotychcza
sowy

wykorzystania usług SIPAM (metodyka dla
Docelowy

wyliczenia rocznego wykorzystania usługi)

Kluczowe czynniki
wpływające na docelowy
stopień wykorzystania
usług SIPAM

54600

Ilość uruchomień przez obywateli,

- Popularyzacja

udostępniani dotycz

(w ciągu

przedsiębiorców, organy administracji

INSPIRE,

a danych

1 roku)

publicznej usług udostępniania danych

- Odpowiednia

przestrzenny

55700

przestrzennych AM w standardzie

promocja usług i

ch AM w

(w ciągu

INSPIRE:

edukowanie

standardzie

2 lat)

- w ciągu roku od uruchomienia SIPAM

odbiorców w

– 54600 uruchomień usługi,

zakresie korzystania

- po dwóch latach od uruchomienia

z usług

INSPIRE

Nie

Sposób wyliczenia docelowego stopnia

y

SIPAM - 55700 uruchomień usługi
(54600+54600x0,02=55692).
Ilość uruchomień usługi oszacowano na
podstawie statystyk wykorzystania
krajowego portalu informacji
przestrzennej (geoportal.gov.pl). Jako

- Aktualność i jakość
(spójność)
udostępnianych
danych
administracji
morskiej

punkt odniesienia przyjęto roczną ilość
unikalnych użytkowników usługi
dostępu do danych rejestru PRG (dla

- Wydajność i
dostępność usług

którego część danych źródłowych

- Możliwość

stanowią dane AM). Średnia roczna

pobierania i

liczba unikalnych użytkowników to

ponownego

około 273000. Wartość docelowego

wykorzystywania

stopnia wykorzystania usługi

danych

udostępniania danych przestrzennych

udostępnianych za

administracji morskiej przyjęto na

pomocą usług

poziomie 20% wartości bazowej dla
pierwszego roku od zakończenia
Projektu, tj. 54600. Z uwagi na fakt nie
świadczenia dotychczas przez
administrację morską żadnej usługi
dostępu do danych on-line do
Strona 196 z 197

obliczenia stopnia wykorzystania usług,
nie ma możliwości wykorzystania
jakichkolwiek statystyk, którymi
dysponuje AM. Zakładany jest wzrost o
2% w stosunku rocznym.
2 Usługa

Nie

2730 (w Ilość

.

dostępu i

dotycz

ciągu

wyszukiwani

y

roku)

uruchomień

przez obywateli, - Zapewnienie

1 przedsiębiorców, organy administracji poprawności
publicznej

usługi

dostępu metadanych i

a

2866 (w i wyszukiwania metadanych zbiorów zgodności ze

metadanych

ciągu
lat)

2 danych AM:

standardami

- w ciągu roku od jej uruchomienia – - Wydajność i
2730 uruchomień usługi,
dostępność usługi
- po dwóch latach 2866 uruchomień
usługi (2730+2730x0,05=2866).
Wartość docelowego stopnia
wykorzystania usługi dostępu i
wyszukiwania metadanych zbiorów
danych administracji morskiej przyjęto
na poziomie 5% wykorzystania usług
udostępniania danych przestrzennych
AM w ciągu 1 roku.
Z uwagi na fakt braku opracowanych i
publikowanych jakichkolwiek
metadanych dla zbiorów AM, Partnerzy
nie dysponują jakimikolwiek
statystykami. Powyższe ilości
wykorzystywania usługi oszacowano na
podstawie wywiadu przeprowadzonego
wśród pracowników administracji
morskiej. Zakładany jest wzrost o 5% w
stosunku rocznym.

- Odpowiednia
promocja i
edukowanie
interesariuszy w
zakresie korzyści z
udostępniania
aktualnych
metadanych

