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Spośród wszystkich zasobów danych, 
które wykorzystuje administracja 
publiczna, podstawowe są trzy grupy 
zbiorów: ewidencja ludności, ewidencje 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń i wszel-
kich innych podmiotów oraz ewidencje 
gromadzące informacje przestrzenne 
i z nimi powiązane. Co właściwie zali-
cza się do tej ostatniej kategorii, która 
jest Pana domeną? 
Tak ogólnie całość takich danych nazy-
wa się infrastrukturą danych przestrzen-
nych. Dane przestrzenne gromadzą 
w swoich rejestrach instytucje centralne 
oraz jednostki samorządowe wszystkich 
szczebli. Podstawą prowadzenia rejestrów 
są obowiązujące przepisy prawa, które 
na ogół oprócz obowiązku prowadzenia 
poszczególnych rejestrów nakładają 
na prowadzącego także obowiązek udo-
stępniania gromadzonych danych. Wszyst-
kie dostępne w kraju dane przestrzenne 
i związane z nimi usługi sieciowe pozwa-
lające na korzystanie z danych tworzą tzw. 
infrastruktury danych przestrzennych. 
Pojęcie infrastruktury jest w tym miejscu 
jak najbardziej uzasadnione i analogiczne 
do powszechnie przyjętych pojęć, takich 
jak infrastruktura drogowa, kolejowa czy te-
lekomunikacyjna.

Jest Pan zadeklarowanym orędowni-
kiem uwalniania danych z państwowych 

rejestrów. Czy otwieranie danych 
przestrzennych zawsze jest korzystne 
dla państwa?
Może nie zawsze, ale prawie zawsze. 
Chcę zostawić sobie możliwość pewnych 
uzasadnionych wyjątków związanych cho-
ciażby z obronnością państwa czy wzglę-
dami bezpieczeństwa. Zasadnicze korzyści, 
jakie mamy z otwierania danych, to przede 
wszystkim rozwój technologiczny i budo-
wanie kompetencji obywateli. Dodatkowo 
szerokie udostępnienie danych sprzyja 
zdecydowanie poprawie ich jakości, bo 
są natychmiast kontrolowane przez użyt-
kowników w zastosowaniach praktycznych. 

Gromadzenie i utrzymywanie zaso-
bów danych oraz informacji staje się 
kluczowym zadaniem administracji. Czy 
można stwierdzić, że zarządzanie tymi 
danymi i ich dostarczanie wszystkim, 
którzy tego potrzebują, staje się dużo 
ważniejszym zadaniem niż wydawanie 
decyzji administracyjnych?
Moim zdaniem to dwa różne zadania. 
Obydwa są przypisane administracji 
i nie przesądzając wagi tych zadań, powiem 
tylko, że już w tej chwili wiele decyzji ad-
ministracyjnych jest związanych z danymi 
przestrzennymi. Z biegiem czasu takich 
decyzji będzie jeszcze więcej, bo coraz 
dokładniej (wierniej) potrafimy odwzoro-
wać przestrzeń, w której żyjemy, a przecież 

wiele decyzji odnosi się do przestrzeni. 
Natomiast samo dostarczanie informacji 
przestrzennej obywatelom ma charakter 
uniwersalny, bez ściśle określonego celu, 
i wykorzystanie tej informacji często zależy 
jedynie od kreatywności użytkowników.

W wielu krajach dane przestrzenne 
uwolniono już dawno temu. W którym 
państwie zrobiono to modelowo i gdzie 
robi się z danych najlepszy użytek?
Prekursorem tych działań na szeroką skalę 
są Stany Zjednoczone. Pierwsze działania 
w tym zakresie zostały podjęte dzięki ini-
cjatywie prezydenta Baracka Obamy, który 
na początku swojej pierwszej kadencji 
wprowadził w styczniu 2009 r. program 
„Open Government Initiative”. W maju 
2009 r., zgodnie z intencją tego programu, 
powstał serwis data.gov, skupiający obec-
nie prawie 280 tysięcy różnych zbiorów 
danych, z których wszyscy mogą bezpłatnie 
korzystać. Polska także nie ma się czego 
wstydzić. Dotychczas uwolniliśmy już 
dużo zasobów związanych z granicami 
administracyjnymi, danymi topograficzny-
mi, danymi adresowymi i numerycznym 
modelem terenu, a procedowana właśnie 
nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne uwolni kolejne nowe, 
bardzo istotne zbiory danych, co znacznie 
podniesie nasze miejsce w rankingach 
państw uwalniających dane przestrzenne.

Dane muszą być aktualne 
i szeroko dostępne
Połowa gmin już udostępnia rysunki planów miejscowych w postaci
strawnej dla systemów informacji przestrzennej. Jest to niesamowita wartość 
informacyjna i znaczne ułatwienie dla obywateli. Należy stworzyć warunki, 
np. poprzez standaryzację, do tego, aby druga połowa gmin jak najszybciej 
nadrobiła zaległości.

Rozmowa z Waldemarem Izdebskim, Głównym Geodetą Kraju

Wywiad  
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Zatrzymajmy się na chwilę przy tym 
istotnym akcie prawnym. Podkreślił 
Pan, że nadchodząca nowelizacja usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
przewiduje bezpłatne udostępnienie 
kolejnych danych geodezyjnych. Ale 
to chyba nie wszystkie zmiany, które 
zostaną przez nią wprowadzone? 
Nowelizacja prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego w największym skrócie 
oznacza przyspieszenie procesu inwesty-
cyjnego przez eliminację barier biurokra-
tycznych, usprawnienia dla geodetów oraz 
prowadzenie numerycznej postaci mapy 
do celów projektowych i numerycznej 
postaci inwentaryzacji powykonawczej. 
Jak już wspomniałem, wprowadza ona 
bezpłatny dostęp do znacznej części 
danych geodezyjnych, zarówno z zasobów 
centralnych, jak i powiatowych, ale po-
nadto usprawnia prowadzenie ewidencji 
gruntów i budynków i zapewnia lepsze 
finansowanie geodezji w powiatach.

Jakie może Pan wskazać najciekawsze 
dotychczas przykłady wykorzystania 
danych przestrzennych przez podmioty 
zewnętrzne? Jakie usługi tworzone 
na bazie danych i usług GUGiK zasługują 
na szczególną uwagę?
Jest wiele ciekawych przykładów przed-
stawianych chociażby w ogłaszanych 
przez GUGiK konkursach na wykorzysta-

nie danych i usług. Jestem zadowolony, 
że konkursy spotykają się z zaintereso-
waniem, a co ważniejsze, że pozwalają 
propagować ciekawe i praktyczne zastoso-
wania dla zbiorów i usług wytwarzanych 
lub zarządzanych przez państwo. Dotyczy 
to nie tylko zawodowych twórców opro-

gramowania, którzy wytwarzają nowe 
moduły lub nakładki do już istniejących 
usług, ale też młodych ludzi, studentów 
i absolwentów, którzy również potrafią 
przedstawić rozwiązanie na wysokim 
poziomie i których udział w konkursach 
najbardziej mnie cieszy. Pomysłów 
na wykorzystanie danych i usług wciąż 
przybywa. Są to liczne wtyczki do popu-
larnego programu QGIS, które potrafią 
korzystać z usług ULDK (Usługa Lokalizacji 
Działek Katastralnych), NMT (usługa wyko-
rzystania numerycznego modelu terenu) 
i UUG (Uniwersalna Usługa Geolokalizacji), 
a także wiele portali mapowych, które 

wykorzystują udostępnione przez GUGiK 
usługi WMS i WMTS. Ostatnio bardzo cie-
kawe wykorzystanie danych i usług GUGiK 
zauważyłem na portalu nlocator.com, 
który oferuje możliwości projektowania 
3D oraz przygotowanie ofert sprzedaży 
realizowanych inwestycji mieszkaniowych. 

Kluczowym narzędziem w zakresie 
szerokiego dostępu do danych jest Geo-
portal, w którego promowanie bardzo 
Pan się angażuje. Jakie są atuty tego 
serwisu, mające przyciągnąć urzędni-
ków i obywateli?
Najważniejszym atutem jest to, że Geopor-
tal oferuje dostęp do danych o charakterze 
urzędowym pochodzących wprost z reje-
strów państwowych. Dodatkowo w Geo-
portalu gromadzone są w jednym miejscu 
dane z wielu innych instytucji. Użytkownik 
znajdzie tu dane przygotowane do wygod-
nego wykorzystania – wystarczy włączyć 
widoczność odpowiednich warstw, aby 
wyciągać wnioski z ich łącznego wpływu 
na analizowany obszar terenu. Aktualnie 
mamy dane 20 instytucji. Konkretnie są to: 
Agencja Mienia Wojskowego, Instytut 
Geodezji i Kartografii, Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut 

Geologiczny, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Państwowe Gospo-
darstwo Wodne „Wody Polskie”, Główny 
Urząd Statystyczny, Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, Ministerstwo Zdrowia, Lotni-
cze Pogotowie Ratunkowe, Urząd Transpor-
tu Kolejowego, Polskie Linie Kolejowe SA, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Krajowy Zasób Nieruchomo-
ści, Ministerstwo Infrastruktury, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne S.A. Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Główny Inspek-
torat Ochrony Środowiska.

Waldemar Izdebski – od 7 czerwca 
2018 r. Główny Geodeta Kraju. Absol-
went Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej. Stopień 
doktora uzyskał w roku 1999 za rozpra-
wę pt. „Badanie efektywności podsta-
wowych algorytmów geometrycznych 
wykorzystywanych w systemach 
informacji przestrzennej” napisaną 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda 
Nowaka. W 2014 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego przy-
znany za przedsięwzięcie projektowo-
-technologiczne „Koncepcja i wdroże-
nia technologii GEO-MAP”. Od 1989 r. 
jest pracownikiem naukowym Wydziału 
Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej, obecnie jako profesor 
uczelni. Autor wielu publikacji na temat 
wdrażania postępu technicznego 
w geodezji i wdrożeń oprogramowania 
opracowanego bezpośrednio przez 
niego lub pod jego kierownictwem.

Wywiad

Dotychczas uwolniliśmy już dużo zasobów 
związanych z granicami administracyjnymi, danymi 
topograficznymi, danymi adresowymi i numerycznym 
modelem terenu, a procedowana właśnie nowelizacja 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne uwolni 
kolejne nowe, bardzo istotne zbiory danych.
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Które z powszechnie dostępnych 
usług sieciowych, z których korzysta 
Geoportal, cieszą się największą 
popularnością?
Udostępnione usługi wykorzystuje 
nie tylko Geoportal, ale także wiele 
innych serwisów internetowych, chociaż 
trzeba przyznać, że Geoportal jest 
zdecydowanie ich najistotniejszym użyt-
kownikiem. Najpopularniejsze są usługi 
związane z ewidencją gruntów i budyn-
ków, a więc KIEG i ULDK. Aktualnie KIEG 
notuje ok. 150 mln wywołań, a ULDK ok. 
50 mln wywołań miesięcznie. Dostęp 
do danych ewidencji gruntów i budyn-
ków jest potrzebny urzędnikom, firmom 
i obywatelom, a ponieważ usługi taki 
dostęp gwarantują, ich wykorzystanie 
wciąż rośnie.

Jako Główny Geodeta Kraju jest Pan 
odpowiedzialny za całość bardzo szero-
kich działań dotyczących Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej. Obejmują one 
m.in. informatyzację państwa i rozwój 
elektronicznej administracji. Jakie jest 
Pana strategiczne podejście do tego 
zadania? Jakie są najważniejsze punkty 
z Pańskiego planu działania w tym 
zakresie?
Jednym z istotnych działań jest łączenie 
różnych rejestrów państwowych i wykorzy-
stywanie danych i usług w różnych syste-
mach informatycznych państwa. Dzięki już 
podjętym działaniom udało się skomu-
nikować ze sobą Geoportal z księgami 
wieczystymi i odwrotnie, co przekłada się 
na możliwość zobaczenia w Geoportalu 
nieruchomości oznaczonej konkretnym 
numerem księgi wieczystej. Geoportal jest 
także wykorzystywany do lokalizacji komi-
sji wyborczych w systemie informatycznym 
obsługującym wybory. To oczywiście 
nie koniec działań i staramy się udostęp-
niać informację przestrzenną w możliwie 
najwygodniejszej postaci. W roku 2019 
został opracowany i jest systematycznie 
uaktualniany dokument pn. „Podstawowe 
usługi danych przestrzennych dedykowane 
dla systemów informatycznych państwa”, 
który pokazuje potencjalnym użytkowni-
kom usługi oraz sposób ich użycia.

Wróćmy na chwilę do niedalekiej 
przeszłości. W 2018 r. przedstawiony 

został plan modernizacji projektów 
CAPAP, ZSIN i K-GESUT. Dla Pana sta-
nowiła ona pierwsze duże wyzwanie 
po objęciu funkcji Głównego Geodety 
Kraju. Jak ocenia Pan realizację drugiej 
fazy tych projektów? Jak w ogóle oce-
nia Pan te duże przedsięwzięcia, które 
przecież nie raz były krytykowane? 
Sam te projekty krytykowałem, a potem 
musiałem je dokończyć. Generalnie 
nie jest łatwo realizować takie projekty, 
bo praktycznie trzeba wszystko dokład-
nie zaplanować. Wyłoniony w przetargu 
wykonawca oczekuje przeważnie kon-
kretnych wytycznych dotyczących tego, 
jak dane zagadnienie realizować, i szcze-
gółowych harmonogramów pracy. Jeśli 
po drodze występują jakieś problemy 
ze zrealizowaną funkcją, to przeważnie 
słyszymy, że przecież tak chcieliśmy.

Czy planowane jest dodawanie kolej-
nych usług i komponentów do tych 
trzech projektów? Jaki jest docelowy 
model ich działania? 
Tak naprawdę nowym projektem jest tylko 
CAPAP. Dwa pozostałe projekty to był 
rozwój już istniejących komponentów. 
Obecnie rozwijamy komponenty w zakre-
sie dopracowania funkcji do efektywnego 
zastosowania praktycznego, a w przyszłości 
zapewne będziemy chcieli je wzbogacić 
o nowe rozwiązania.

Jakie jeszcze nowe usługi zostaną udo-
stępnione w 2020 r.?
Już uruchomiliśmy drugą grupę usług 
związanych z ortofotomapą, czyli tzw. 
ortofotomapę wysokiej rozdzielczości. Uru-
chamiamy również usługi z ortofotomapą 
archiwalną – zarówno standardową, jak i tą 
w wysokiej rozdzielczości. Będziemy także 
rozwijali usługi związane z pobieraniem 
danych, a na dobre zacznie się to wtedy, 
kiedy zacznie już obowiązywać znowelizo-
wana ustawa Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne, wprowadzająca uwolnienie danych.

Nie ma wątpliwości, że systemy in-
formacji przestrzennej są skutecznym 
narzędziem wspierania procesów anali-
tycznych, decyzyjnych i strategicznych. 
Czy Pana zdaniem potencjał tych syste-
mów jest dostatecznie wykorzystywany 
na poziomie gminnym?

Uważam, że jest wykorzystywany 
intensywnie, ale zawsze może być 
lepiej. W tej chwili praktycznie wszyst-
kie polskie gminy posiadają portale 
mapowe, które wprawdzie zrealizowane 
są w technologiach różnych firm, ale 
o zbliżonej funkcjonalności. Należy 
pamiętać, że mówimy o niemal 2500 
różnych urzędów – od małych gmin 
wiejskich po miasto stołeczne Warsza-
wę. Niewątpliwie rozwiązania wykorzy-
stywane przez samorządy są dostoso-
wane do ich specyfiki i wielkości, ale 
dużym plusem jest budowana przez 
lata interoperacyjność z infrastrukturą 
danych przestrzennych. Na przykład 
dostępność danych o adresach jest 
praktycznie kompletna, natomiast 
w ostatnich latach gminy bardzo 
intensywnie podjęły się informatyzacji 
planów miejscowych. Na chwilę obecną 
połowa gmin już udostępnia rysunki 
planów miejscowych w postaci strawnej 
dla systemów informacji przestrzennej. 
Jest to niesamowita wartość informacyj-
na i znaczne ułatwienie dla obywateli. 
Należy stworzyć warunki, np. poprzez 
standaryzację, do tego, aby druga 
połowa gmin jak najszybciej nadrobiła 
zaległości.

Wspomniał Pan o adresach – czy nu-
meracja adresowa jest ważniejsza niż 
ewidencja gruntów w funkcjonowaniu 
systemów państwowych?
Przeciwnie! Wraz z działką ewidencyjną 
jest to fundament referencji czy ina-
czej: odniesienia dla zjawisk, zdarzeń 
i obiektów w przestrzeni. Proszę zwrócić 
uwagę, że niemal każda sprawa, wniosek 
czy decyzja może zostać zlokalizo-
wana na mapie, jeśli posiada adres 
nieruchomości lub identyfikator działki 
ewidencyjnej. Rolą GUGiK jest dbałość 
o stworzenie warunków, aby te zbiory 
były najbardziej aktualne i dostępne dla 
jak najszerszego grona użytkowników. 
Nawiązując do wspomnianej na początku 
ewidencji ludności, to można sobie wy-
obrazić, że połączenie lokalizacji adresu 
z informacją o mieszkańcach może dać 
dużo bardziej precyzyjny obraz dla analiz 
demograficznych.

� Rozmawiał:�Eryk�Chilmon

Wywiad  
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