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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI

PRZESTRZENNEJ
za rok 2020

Warszawa,  27 stycznia 2021 roku
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1. Podstawa Prawna

Art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 177, 284) oraz § 4 ust 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 21 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2213) w sprawie Rady Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej.

2. Skład Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Rada IIP)

Od 21 czerwca 2018 r. Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) działa przy ministrze 
właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa. W skład Rady IIP wchodzą:

1. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju - Przewodniczący Rady
2. Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju
3. Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
4. Marek Chibowski, p.o.Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
5. Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6. Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
7. Dariusz Kolator, Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Przedstawiciele administracji rządowej w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu wyznaczeni 
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w 2020 r. byli to:

1. Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; 
2. Adam Andruszkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; 
3. Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu; 
4. Grzegorz Wrochna, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5. Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
6. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego;
7. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
8. Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej;
9. Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W związku z rekonstrukcją rządu w październiku 2020 r. Prezes Rady Ministrów nie powołał 
jeszcze przedstawicieli nowo powstałych resortów do składu Rady IIP.
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Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez Komisję Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorialnego:

1. Maciej Czajkowski
2. Krzysztof Mączewski
3. Jan Schnerch
4. Edward Trojanowski

Przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych powołani przez ministra 
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa:

1. Dariusz Gotlib - Wiceprzewodniczący Rady
2. Joanna Bac-Bronowicz
3. Adam Iwaniak
4. Zbigniew Malinowski

3. Posiedzenia Rady IIP

W 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady IIP. 

I POSIEDZENIE RADY IIP w 2020 r.

Na posiedzeniu 22 stycznia 2020 r. przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej na 2020 rok, która zakłada opiniowanie projektów: 
aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz 
planów i sprawozdań. Ponadto powoływanie zespołów zadaniowych Rady IIP, wymianę 
doświadczeń w zakresie informacji przestrzennej między różnymi instytucjami publicznymi. 
Wspieranie i popularyzację działań w zakresie upowszechniania wiedzy o infrastrukturze 
informacji przestrzennej i możliwościach jej wykorzystywania. 
Na posiedzeniu:

 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej 
Ewa Surma przedstawiła informacje o zmianach w serwisie geoportal.gov.pl oraz 
o rozwoju usług sieciowych udostępnianych przez GUGiK, tj. dwie nowe 
funkcjonalności wyszukiwania: wyszukiwanie adresów oraz wyszukiwanie słupków 
kilometrowych dróg; udostępniono nowe usługi związane z Numerycznym Modelem 
Terenu - analiza widoczności obszarowej oraz wzdłuż zadanej linii; dodano nową 
warstwę „Dane archiwalne” dla danych topograficznych oraz ortofotomapy.
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 Marcin Grudzień z GUGiK przedstawił prezentacje pt. „Aplikacja publikująca dane 
PRNG z wykorzystaniem standardu RDF”. W prezentacji zostało omówione praktyczne 
wykorzystanie standardu RDF w wyszukiwaniu danych PRNG.

 Prof. Adam Iwaniak wygłosił referat na temat „Integracji GIS z wykorzystaniem 
internetu – wykorzystanie standardu RDF do opisu i integracji usług sieciowych. 
Omówiony został aspekt połączenia internetu z systemami informacji geograficznych.     

 Dyskutowano o potrzebie jeszcze większego promowania serwisu geoportal.gov.pl 
oraz możliwości usprawnienia w funkcjonowaniu numeracji adresowej.

II POSIEDZENIE RADY IIP w 2020 r.

Na posiedzeniu 26 lutego 2020 r.:
 Przedstawiono zmiany w serwisie geoportal.gov.pl oraz rozwój usług sieciowych 

tj. opublikowanie dokumentu, opisującego usługi sieciowe na bieżąco rozwijane 
w serwisie geoportal.gov.pl; powiaty uzyskały możliwość komunikacji z bazami PESEL, 
EGiB, ZSiN; rozpoczęto akcję promocyjna serwisu geoportal.gov.pl poprzez 
udostępnianie na portalu YouTube filmów instruktażowych prezentujących 
wykorzystanie usług serwisu.

 Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski, przedstawił prezentację 
pt. „Stan numeracji adresowej, jej rola i możliwe usprawnienia w jej funkcjonowaniu”, 
w której omówił prowadzenie i znaczenie systemu adresowego w Polsce oraz jego 
ważną rolę łączenia rejestrów urzędowych z przestrzenią.

 W dalszej części dyskutowano nad uporządkowaniem systemu adresowego, w tym 
ważnej roli identyfikatorów obiektów.

 Zaproponowano powołanie zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie 
propozycji zmian w systemie adresowym, w którego skład wejdą: przedstawiciele 
GUGiK, MSWiA, MRiRW, GUS oraz SGP.

W związku z pandemią Covid-19 od marca 2020 r. wstrzymano posiedzenia Rady IIP. 

Wznowienie posiedzeń Rady IIP nastąpiło we wrześniu 2020 r. w formie wideokonferencji.

III POSIEDZENIE RADY IIP w 2020 r. – w formie wideokonferencji.

Na posiedzeniu 16 września 2020 r.:
 Przewodniczący Rady mówił o znaczeniu uwolnienia danych przestrzennych w związku 

z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. 
Wskazał, że zmiana ustawy to przede wszystkim przyspieszenie procesu 
inwestycyjnego i usprawnień dla geodetów; wprowadzenie bezpłatnego dostępu do 
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znacznej części danych geodezyjnych; usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów
i budynków; zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach.

 Dyskutowano o zaletach otwarcia danych, jako kluczowej roli dla gospodarki. 
Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. 
Po wejściu w życie ustawy dane te bezpłatnie i online można pobierać serwisu 
geoportal.gov.pl. Podkreślano, że uwolnienie danych przyczyni się do powstawania 
innowacyjnych usług i produktów, pobudzających rozwój gospodarki.

 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej 
Ewa Surma przedstawiła aktualne dane dotyczące wdrażania INSPIRE.

 Ponadto pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego dr hab. inż. Dariusza Gotliba, 
odbyła się dyskusja nad wypracowaniem stanowiska Rady w związku z publikowaniem 
w serwisie geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych. 

IV POSIEDZENIE RADY IIP w 2020 r. – w formie wideokonferencji

Na posiedzeniu 28 października 2020 r.:
 Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski dokonał przeglądu najważniejszych 

wydarzeń związanych z serwisem geoportal.gov.pl tj., udostępnienie danych 
Administracji Morskiej; statystyki pobierania danych we wrześniu, najwięcej danych 
zostało pobranych 10 września - 3,85 TB czy to, że serwis geoportal.gov.pl jest trzeci 
pod względem odwiedzin witryn rządowych.

 Kamil Rybka z Departamentu Gospodarki Morskiej przedstawił szczegółowe informacje 
o Systemie Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM). 

 Kontynuowano uzgodnienie stanowiska Rady w związku z publikowaniem 
w serwisie geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych.

 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej 
Ewa Surma omówiła aktualne danych dotyczących wdrażania INSPIRE.

V POSIEDZENIE RADY IIP w 2020 r. - w formie wideokonferencji

Na posiedzeniu 9 grudnia 2020 r.:
 Przewodniczący Rady omówił najważniejsze działania związane z rozwojem 

infrastruktury danych przestrzennych oraz serwisu geoportal.gov.pl., w tym 
opublikowanie narzędzia służącego do przeglądania i analiz (np. pomiary, przekroje) 
danych, które bezpośrednio korzysta z chmury punktów.

 Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka wskazała istotne zmiany dla 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, które weszły w życie 31 października 
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2020 r. takie jak przepis nakładający na organy wydające akty planowania 
przestrzennego obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych.

 Stanisław Biernat przedstawiciel firmy SHH.pl przedstawił standardy otwartych 
danych przestrzennych. 

 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej 
Ewa Surma wskazała aktualne zagadnienia dotyczące wdrażania INSPIRE.

Załącznik:

1. UCHWAŁA NR 1/2020 Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej z dnia 22 stycznia 2020 r. 
w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
Infrastruktury Informacji Przestrzennej

dr hab. inż. Waldemar Izdebski
/Pismo podpisane elektronicznie/
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