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Przed Pa?stwem trzecia ju# edycja Katalogu us"ug. Tak jakwedycjach poprzednich opracowanie
jest prezentacj$ naszej oferty. Ka#dy kolejny rok naszej dzia"alno@ci na rynku us"ug geodezyjno-
kartograAcznych i informatycznych wnosi nowe do@wiadczenia, którymi chcieliby@my siB z Pa?stwem
podzieliC. Katalog kierujemy g"ównie do administracji publicznej oraz przedsiBbiorców realizuj$cych
us"ugi i dostawy na jej rzecz.

WKatalogu opisujemy rozwi$zania przynosz$cewymierne efekty, które przez lata doskonalili@my
i stosujemy w codziennej pracy. Zaprezentowane rozwi$zania zosta"y opracowane przez specjalistów
tworz$cych zespo"y IGEKA i I4GEOprzywspó"udziale ekspertów, m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Uniwersytetu RolniczegowKrakowie, licznych jednostek administracji publicznej, g"ównie
szczebla powiatowego oraz innych przedsiBbiorstw, z którymi wspólnie realizowali@my kontrakty.
Wspó"twórcami zaprezentowanych rozwi$za?, jak i samego Katalogu, jeste@cie zatem Wy, Drodzy
Czytelnicy, za co bardzoWamdziBkujemy!

Jako aktywni uczestnicy rynku us"ug geodezyjno-kartograAcznych i informatycznych, stosunko-
wo szybko zostali@my dostrze#eni przez zamawiaj$cych reprezentuj$cych administracjB publiczn$.
Zaufanie, które przez te wszystkie lata wypracowali@my, prze"o#y"o siB na kierowane pod naszym adre-
sem liczne zaproszenia do udzia"u w postBpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. ZachB-
camy do dalszego kontaktu z nami oraz do kierowania do nas zapyta? w zakresie us"ug opisanych
w Katalogu. Mamy nadziejB, #e podane rozwi$zania bBd$ dla Pa?stwa pomocne w planowaniu i reali-
zacji inwestycji. Proponujemy tak#e, aby polecali nas Pa?stwo wykonawcom @wiadcz$cym dla Was
us"ugi, a tak#e kierownikom innych wydzia"ów wykorzystuj$cych informacjB przestrzenn$. Nasze
wsparcie wynikaj$ce z zaprezentowanej oferty mo#e znacznie usprawniC wykonanie prac zwi$zanych
z informacj$ przestrzenn$wPa?stwa urzBdzie.

Skrócony opis oferty zawartej w Katalogu jest umieszczony na naszej stronie internetowej,
dostBpnej pod adresami www.igeka.pl i www.i4geo.pl, w dziale Nasza oferta. Wersja cyfrowa Katalogu
w formacie PDF jest tak#e dostBpna nawww.

Z powa#aniem,
Daniel Jasiurkowski

w"a@ciciel w IGEKA, wspólnikw I4GEO

S'()()*+,-./ 1.
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http://www.i4geo.pl
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W Katalogu przedstawiamy obszary naszej dzia"alno@ci zorganizowane w rozdzia"y. Opisy
obszarów zosta"y mocno skompresowane, by nie nara#aC Pa?stwa na zbyt d"ug$ lekturB. Jednocze@nie
starali@my siBw sposóbmo#liwie pe"ny zaprezentowaCwachlarz us"ug, które mo#emy dla Pa?stwawyko-
naC. Ka#dy rozdzia" zbudowali@myz takich samych sekcji, bywprowadziCporz$dekdla czytelnika. Jedynie
ostatni rozdzia" jest inny ni# pozosta"e. Zosta" napisany przez naszego doradcB i specjalistB do spraw
osnów i transformacji, i jednocze@nie Kierownika Katedry Humoru Geodezyjnego w Przegl$dzie Geode-
zyjnym, dra in#. Tadeusza Szczutko. Nowo@ci$w stosunku do edycji poprzednich jest likwidacja rozdzia"u
o mapach. Rozdzia" ten rozproszyli@my po@ród pozosta"ych. Wszak mapy towarzysz$ wszystkim pozo-
sta"ym rodzajom opracowa?. Jak powiedzia" znany etnograf Franciszek Kotula: „Teren mówi g"o@no,
mapy zaledwie szeptem”.

Ze wzglBdu na potrzebB utrwalenia, naszym zdaniem, wa#nych przes"a? z edycji poprzednich,
tre@C niektórych rozdzia"ów powtórzyli@my. Nadal siB zdarza, #e przedsiBbiorcy przychodz$ do nas zbyt
póDno powsparcie i niewiele da siB ju# zrobiC (rozdzia"Wsparcie przedsiBbiorców). Zauwa#amy tak#e, #e
niektórzy przedsiBbiorcy, a co gorsza te# i instytucje, nie zachowuj$ podstawowych zasad bez-
piecze?stwa informatycznego (rozdzia" Informatykaw geodezji).

W tymmiejscu przedstawiamywybrane sposoby realizacji zlece?, narzBdzia oraz procedury, które
wykorzystujemyw codziennej pracy.

W tej sekcji wymieniamy beneAcjentów instytucjonalnych (zamawiaj$cych) us"ug, jakie wykona-
li@my lub wykonujemyw przyk"adowych us"ugach. ZachBcamy do weryAkacji naszej pracy w dowolnych
wymienionych instytucjach.W razie potrzeby podamy szczegó"owe dane kontaktowe.

Tzw. „sekcja rozrywkowa” zawieraj$ca ciekawostki luDno powi$zane z tematyk$ rozdzia"u.

TB sekcjB przygotowali@my dla tych z Pa?stwa, którzy chcieliby dowiedzieC siB wiBcej na tematy
poruszonewrozdziale.Nasi specjali@ci chBtnie odpowiedz$naPa?stwapytania i zaproponuj$optymalne
rozwi$zania.

Sekcja zawiera przyk"ady us"ug, które wykonujemy aktualnie b$dD wykonali@my w przesz"o@ci,
a które mo#emy wykonaC równie# dla Pa?stwa. Pragniemy podkre@liC, #e wymienione us"ugi s$ jedynie
przyk"adowe, a nasze do@wiadczenie jest znacznie wiBksze. Mo#liwe s$ kombinacje i rozszerzenia wymie-
nionych prac. To zale#y od konkretnych potrzeb oraz od Pa?stwa i naszej pomys"owo@ci. Us"ugi wpisane
kursyw$ i podkre@lone s$ nowo@ciamiw stosunku do edycji poprzednich lub s$ to us"ugi, które ciesz$ siB
du#$ popularno@ci$. Na wymienione opracowania posiadamy stosowne referencje potwierdzaj$ce
ich nale#yte wykonanie oraz dysponujemy opisami przedmiotów zamówie?, które mo#emy udostBpniC,
zachowuj$c prawa autorskie.
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Wzespole I4GEOopracowali@mymechanizmy
informatyczne, które wraz z zestawami regu" zabez-
pieczaj$cych s"u#$ doprowadzeniu do spójno@ci
w zakresie wszystkich danych referencyjnych. Nasze
mechanizmy pozwalaj$ na hurtow$ aktualizacjB ca"ej
bazy powiatowej w stosunkowo krótkim czasie. Przy
tym regu"y zabezpieczaj$ce zapewniaj$ poprawno@C
aktualizacji i kojarzenia danych m.in. wg zasady lepiej
nie zmieniaC ni# zepsuC. Bywa na przyk"ad tak, #e do
osoby Azycznej w bazie PZGiK jest przypisany niepra-
wid"owy numer PESEL. Sytuacja taka ma miejsce
szczególnie czBsto przy ma"#e?stwach. Wówczas
#ona ma przypisany numer PESEL mB#a, a m$# ma
numer #ony. Nasz mechanizm wychwytuje te b"Bdy
i informuje o niebezpiecze?stwie b"Bdnej aktualizacji
danych. Podobnie sprawa siB ma z aktualizacj$

numeru KsiBgiWieczystej dla dzia"ki czy lokalu. Nasz
mechanizm wykonuje automatyczne porównanie
stanu danych obiektów ewidencyjnych z ich stanem
wieczystoksiBgowymdla czB@ci lub ca"o@ci bazyEGiB
oraz generuje raporty, na podstawie których mo#na
wprowadziC do bazy zmiany na przyk"ad numeru
ksiBgi, powo"uj$c jako podstawB zg"oszenia zmianwg
regu" ustalonych z zamawiaj$cym. Takich
przyk"adów regu" zabezpieczaj$-
cych oraz konwencji aktualizacji
jest du#o wiBcej. Zosta"y one
z reszt$ opracowane przy okazji
realizacji konkretnych zamówie?,
st$d z ca"$ pewno@ci$ mo#na
powiedzieC, #e s$ sprawdzone.

Ka#dy starosta i prezydent miasta ma obowi$-
zek sukcesywnego podnoszenia jako@ci bazy danych
EGiB. Pytanie - w jakim trybie to robiC: aktualizacji czy
modernizacji? OdpowiedD na to pytanie nie jest tak
prosta, jakby mog"o siB wydawaC. Zarówno aktuali-
zacja jak imodernizacjamog$okazaC siBoptymalnym
rozwi$zaniem. By wybraC w"a@ciwy tryb nale#y
przeanalizowaC wiele czynników. Na przyk"ad je#eli
jedynym kryterium bBdzie czas realizacji zamówienia,
to szybszym rozwi$zaniembBdzie zwykle aktualizacja.
W porównaniu z modernizacj$ przy aktualizacji zysku-
jemy co najmniej 8 tygodni co wi$#e siB brakiem
wy"o#enia, jak równie# mo#emy zaoszczBdziC bli#ej
nieokre@lony czas zwi$zany z uzgadnianiem projektu
modernizacji, aktualnie mocno utrudnione.

Niezale#nie od wyboru sposobu podnoszenia
jako@ci danych EGiB, ka#dy Zamawiaj$cy powinien
najpierw zadbaC o aktualno@C tych danych, które
co do zasadynie podlegaj$ aktualizacji i modernizacji,
a jednocze@nie maj$ istotny wp"yw na oba procesy.
Mowa tu g"ównie o danych osobowych (podstawowe
i adresowe), numerach ksi$g wieczystych i innych,
które swoje Dród"o posiadaj$ poza PZGiK, dlatego te#
nazwijmy je danymi referencyjnymi.

Us"ugi sieciowe realizowane dziBki mecha-
nizmowi szyny ZSIN zaczynaj$ istotnie wspieraC pro-
wadzenie PZGiK. Mo#liwo@C pozyskania i aktualizacji
danych osobowych przedwprowadzeniem zmiany to
ju# dzie? powszedni w licznych urzBdach. Podobnie
otrzymywanie elektronicznych zawiadomie? o zmia-
nach z EKW. W paDdzierniku 2022 roku tak$ mo#li-

wo@C posiada"o ju# 195 powiatów, a tempo
uruchamiania tej us"ugi w kolejnych powiatach nie
maleje. Zgodnie z rozporz$dzeniem w sprawie ZSIN
us"ugi szyny przewiduj$ weryAkacjB zgodno@ci
danych EGiB z danymi referencyjnymi zawartymi
w bazach EKW, PESEL, REGON oraz TERYT. Wery-
Akacja on-line zgodno@ci danych jest opracowywana
tak#ew zakresie innych baz referencyjnych, takich jak
EMUiA czy osnówpodstawowych.

Modele danych przestrzennych w admini-
stracji publicznej naszego kraju staj$ siB coraz
bardziej interoperacyjne, co z reszt$ zgadza siB
z zamys"em ustawodawcy. Warto jednak podkre@liC,
#e mechanizmy informatyczne i szybkie "$cza inter-
netowe nie zapewni$ interoperacyjno@ci danych
jakiej wspó"cze@nie siB oczekuje. Kiedy numery KW
w zbiorze EGiB bBd$ nieprawid"owe, zawiadomienie
elektroniczne po prostu nie zadzia"a lub obejmie
niew"a@ciwe dane. Kiedy osoby Azyczne w zbiorze
EGiB nie bBd$ posiada"y poprawnych numerów
PESEL lub nie bBd$ posiada"y wystarczaj$cego
zakresu niezbBdnych danych podstawowych, osoba
nie zostanie skojarzona ze swoim odpowiednikiem
w bazie PESEL i dane siB nie pobior$. Podobnie
bBdzie z wykorzystaniem danych referencyjnych
do modernizacji lub aktualizacji EGiB. Przyk"adem
mo#e byC tu zawiadomienie o wszczBciu postB-
powania ustalenia granic dzia"ek czy jakiekolwiek
inne nie dojdzie do adresata, kiedy adres nie bBdzie
w"a@ciwy.

N8*0/ 6(0)4?08.48
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Prace wymienione w przyk"adowych us"ugach wykonali@my lub wykonujemyw powiatach: boche?skim,
bia"ogardzkim, bieszczadzkim, brzozowskim, bydgoskim, che"mi?skim, chrzanowskim, czBstochowskim,
d$browskim, gliwickim, golubsko-dobrzy?skim, grudzi$dzkim, gryA?skim, inowroc"awskim, jaros"awskim, jasiel-
skim, krakowskim, limanowskim, m. Bia"ystok, m. Gda?sk, m. Tychy, m. Zabrze, mogile?skim, nakielskim,
nowodworskim, nowos$deckim, olkuskim, o@wiBcimskim, przeworskim, pszczy?skim, sBpole?skim, @widnickim,
@wieckim, tarnowskim, toru?skim, tucholskim,wadowickim, #ni?skim i #ywieckim; oraz dlawielu przedsiBbiorstw
geodezyjnych.

■ inicjalna i ró!nicowa synchronizacja danych
osobowych PESEL, REGON, EMUiA, KW,
architektury i budownictwa, GUS i innych
z danymi w bazach referencyjnych, w systemie
EWID2007 oraz w systemie KatasterWZ;

■ dostosowanie numeracji dzia"ek do wymogów
nowegoRozporz#dzenia EGiB, w tym likwidacja
arkuszy i przenumerowanie dzia"ek wraz z opra-
cowaniem stosownej dokumentacji dla s#dów,
gmin i stron;

■ dostosowanie danych mapy, w tym m.in.
porz#dki w elementach dodatkowych i struktu-
ralnych budynków;

■ modernizacje i za"o#enia EGiB, zgodnie z art.
24a prawa geodezyjnego i kartograAcznego;

■ zmiany no@nikamapyewidencyjnej, aktualizacje
danych EGiB;

■ walidacje zbiorów danych EGiB oraz korekta
danych wprost na obiektach bazy danych
Oracle systemu EWID2007 wraz z zachowa-
niem historii danych oraz relacji ze zmianami;

■ opracowanie i aktualizacja RCN;

■ opracowanie rejestru nieruchomo@ci Skarbu
Pa?stwa i innych jednostek;

■ opracowania pomocnicze (np. mapy
tematyczne na podstawie ró#nych atrybutów,
mapy cen nieruchomo@ci, mapy punktów
adresowych, mapy gospodarstw, itd.);

■ opracowania kompleksowe obejmuj$ce ca"$
bazB danych lub jej znaczn$ czB@C, w tym m.in.:
przenoszenie elementów mapy zasadniczej
zwi$zanych z budynkami (np. schody, tarasy,
bloki, nawisy itd.) do zbioru EGiB, korekta topo-
logiczna bazy EGiB, korekta styków, opraco-
wanie wieloskalowej redakcji mapy, itd.;

■ konwersje i integracje danych EGiB i RCN
z baz$ danych Oracle systemu EWID2007 oraz
innymi bazami danych zasobów geodezyjnych;

■ opracowanie i integracja z baz$ danych Oracle
systemu EWID2007 danych towarzysz$cych
modernizacji (np. zdjBC budynków, doku-
mentacji pracmodernizacyjnych, itd.);

■ prace zwi$zane z klasyAkacj$ gruntów;

■ aktualizacja oraz projektowanie EMUiA;

■ opracowanie zbiorów metadanych EGiB
oraz RCN;

■ inspekcje i nadzory nad pracami zwi$zanymi
z EGiB;

■ opracowanie warunków technicznych (opisu
przedmiotu zamówienia) prac z zwi$zanych
z EGiB;

■ kosztorysowanie prac zwi$zanych z EGiB;

■ wsparcie techniczne prac zwi$zanych z EGiB
realizowanych przez innych wykonawców,
obs"uga i doradztwo oraz integracja z baz$
danychOracle systemu EWID2007.

N8*0/ :(;)48:10/.4/
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Kierownik Biura Katastru
Nieruchomo@ci
G"ówny Specjalista ds. EGiB
tel.: 12 398 42 01 / 605 034 816
e-mail: pawel.kowalski@i4geo.pl
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NajwiBksza w historii powojennej Polski
i jedna z najwiBkszych w historii powo-
jennej Europy korekta graniczna mia"a
miejsce 15 lutego 1951 roku. Dotyczy"a wymiany
terenów o powierzchni 480 kmE. Towarzysze
radzieccy postanowili m.in. zapewniC sobie
dostBp do bogatych z"ó# wBgla kamiennego na
SokalszczyDnie, t"umacz$c wymianB potrzeb$
poszerzenia terytorium Polski na okoliczno@C
zako?czenia rozpoczBtej przed II wojn$ @wiatow$
budowy obiektów zespo"u elektrowni Myczkow-
ce-Solina na rzece San, rozdzielonych powojenn$
granic$ polsko-radzieck$, któr$ ustalili…
towarzysze radzieccy.

CZY WIESZ, ŻE...?
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BDOT500 4GESUT
Niew$tpliwie rok 2022 stoi pod znakiem kon-

wersji danych PZGiK do tzw. pojBciowych modeli
danych 2021 (PMD2021). Niestety geodeci powiatowi
jak i ca"a reszta @rodowiska (wykonawcy, producenci
systemów PZGiK) stoj$ w rozkroku pomiBdzy wymo-
gami rozporz$dze?, gdzie narzucono ostateczny
termin dostosowania powiatowych baz danych przypa-
daj$cy na 31 grudnia 2022, a przygotowaniem formal-
nym i technicznym powiatów.

Na uwagB zas"uguje m.in. strona formalna. Roz-
porz$dzenia wchodzi"y w #ycie wiosn$/latem 2021
roku. Có# z tego, kiedy ustawodawca nie opublikowa"
stosownych schematów aplikacyjnych XSD, nie
mówi$c ju# o jednolitych na ca"y kraj regu"ach konwer-
sji. Schematy aplikacyjne udostBpniono „próbnie” po
raz pierwszy we wrze@niu 2021 r., ale nie w sposób
wymagany rozporz$dzeniami, tylko na stronie interne-
towej GUGiK, podczas gdy rozporz$dzenie jako wyma-
gan$ formB publikacji wskazywa"o Portal
Interoperacyjno@ci. Potem schematy wielokrotnie
zmieniano, a ostatnia publikacja schematu EGiB mia"a
miejsce w lipcu 2022 r. Opisany chaos legislacyjny

utrudnia realizacjB takich dzia"a? jak projektowanie
nowych struktur powiatowej bazy danych czy tworze-
nie narzBdzi do jej edycji, nie mówi$c ju# o jednolitych
zasadach konwersji, które niew$tpliwie przyczyni"yby
siB do prowadzenia mapy zasadniczej w sposób jedno-
lity. Co prawda niektórzy producenci systemów PZGiK
opracowali jakie@ implementacje zasad konwersji, ale
daj$ one pewn$ swobodB dzia"ania, co zapewne nie
wró#y jednolito@ci prowadzenia mapy zasadniczej na
obszarze ca"ego kraju.

Niezale#nie od utyskiwania na jakie pozwoli"em
sobie powy#ej, trzeba sobie jasno powiedzieC, #e kon-
wersja danych z PMD2015 na PMD2021 jest nieco
prostsza ni# konwersja z K1/G7 na PMD2015. Dane
ulegaj$ pewnej reorganizacji i uproszczeniu, st$d
u geodetów powstaje poczucie pewnego niedosytu
spowodowanego utrat$ informacji zbieranych przez
lata, przy znacznym zaanga#owaniu @rodków publicz-
nych. Przyk"adowo punkty graniczne po nowemumaj$
dwie warto@ci atrybutu ZRD a poprzednio mia"y 9… sic!
A ile# to by"o rozwa#a? jaki atrybut ZRD wprowadziC
do punktu przy analizie materia"ów Dród"owych .

Przy tak skomplikowanej sytuacji konieczno@C
zachowania pe"nej historii danych oraz wszystkich tra-
conych informacji nie mo#e byC ju# tylko przywilejem,
ale obowi$zkiem ka#dego starosty czy prezydenta
miasta. KonwersjBnale#y zatemwykonaCwtaki sposób,
by ka#dy obiekt mo#na by"o ewentualnie odtworzyC
bez utraty informacji. Nale#y tak#e pamiBtaC, #e kon-
wersja bazy PZGiK, przy zastosowaniu niew"a@ciwej
technologii, mo#e byC operacj$, która sparali#uje pracB
o@rodka/wydzia"u nawiele tygodni lub nawet miesiBcy.
Mo#e nie znaczymusi!

Maj$c do@wiadczenia p"yn$ce z realizacji
licznych zamówie? na konwersje K1/G7 do BDOT500
i GESUT, m.in. przy zastosowaniu KMKP i KMKW,
o których pisa"em w poprzednich edycjach Katalogu,
a tak#e do@wiadczenia z licznych transformacji
wysoko@ciowych baz danych PZGiK do uk"adu PL-
EVRF2007-NH wiemy, #e prace tego typu nale#y
wykonaC tak, by blokady bazy PZGiK po prostu nie
by"o! Z nasz$ technologi$ jest to mo#liwe! Wówczas
geodeci wykonuj$cy prace na obszarze powiatu
w #aden sposób nie odczuj$ tej operacji. By to osi$gn$C
us"uga konwersji powinna sk"adaC siB co najmniej
z nastBpuj$cych dzia"a?:

◆ Gruntowna analiza stanu bazy mapy zasadniczej
w celu opracowania raportów obejmuj$cych infor-
macje tracone, które nale#y zachowaC w celu umo#li-
wienia odtworzenia stanu przed konwersj$.
◆ Opracowanie i uzgodnienie tablic konwersji, które
bBd$ zawieraC wszystkie obiekty modelu konwertowa-
nego i modelu docelowego wraz z metodami kon-
wersji.
◆ Przeprowadzenie konwersji próbnej na uprzednio
skonAgurowanej bazie roboczej stanowi$cej kopiB
bazy produkcyjnej.
◆ Dok"adna analiza wyniku konwersji próbnej, tak by
wnioski zastosowaC do konwersji na bazie produkcyj-
nej.
◆ Realizacja konwersji na bazie produkcyjnej, która
powinna zostaC przeprowadzona w jeden ustalony
weekend.

Przy okazji konwersji PMD2015 na PMD2021
warto siB zastanowiC, czy za jednym zamachem nie
pozbyC siB tak#e obiektów K1/G7, choCby za pomoc$
KMKP i KMKW oraz czy nie zrobiC porz$dku
z budynkami, ich dodatkami i elementami struk-
turalnymi, które czBstokroC s$ porozrzucane
po ró#nych obszarach bazy.

4.

N8*0/ 6(0)4?08.48



8

■ konwersja/dostosowanie danychmapydonowego
poj$ciowego modelu danych 2021 (PMD2021)
wraz z zachowaniem wszystkich informacji
odtwarzaj#cych, wymagaj#ca tylko jednodniowej
blokady bazy;

■ zak"adanie baz danych BDOT500 i GESUT
oraz uzgodnienia bran!owe danychGESUT;

■ pó"automatyczna konwersja mapy zasadniczej
do obowi#zuj#cego poj$ciowego modelu danych,
w tym tak!e 2021, z zachowaniem historii oraz
wszystkich archiwizowanych informacji pozwalaj#-
cych na pó%niejsze przywrócenie danych
do modelu poprzedniego, wprowadzeniem
szczegó"owych opisów wykonanych operacji
do uwag obiektów docelowych, za pomoc# autor-
skiej konwersji metod# kwali&kacji prostej (KMKP)
i kwali&kacji wi$kszo'ciowej (KMKW),wykonywana
wprost na obiektach w bazie danych Oracle sys-
temu EWID2007, przy czym:
— KMKP polega na przeniesieniu elementów
wektorowejmapy zasadniczej do obowi#zuj#cego
poj$ciowego modelu danych, wraz z okre'leniem
wymaganych atrybutów, gdzie elementy
%ród"owe i docelowe oraz atrybuty do obiektów
pozostaj#w relacji 1 do 1 lub ndo 1,wykonywana na
podstawie danych wektorowych oraz danych
pozyskanychw drodzewywiaduwODGiK;
— KMKW polega na przeniesieniu elementów
wektorowejmapy zasadniczej do obowi#zuj#cego
poj$ciowego modelu danych wraz z okre'leniem
wymaganych atrybutów, przy czym elementy
%ród"owe i docelowe oraz atrybuty do obiektów
pozostaj# w relacji n do m, natomiast konwersja
jest wynikiem oblicze( statystycznych i analiz
przestrzennych wykonywanych na podstawie
danych wektorowych oraz danych pozyskanych
w drodzewywiaduwODGiK;

■ korekta BDOT500 na podstawie zdjBC lotniczych
i serwisów internetowych typu Street View;

■ obs"uga procesu uzgodnienia danych GESUT,
w tym z u#yciem e-us"ugi „Portal Bran#ysty”;

■ konwersja danych bran#owych z zachowaniem
wszystkich obiektów i atrybutów istotnych w pro-
cesie tworzenia bazy danych GESUT do formatu
KCD i GML;

■ integracja danychmapy zasadniczej z baz$ danych
Oracle systemu EWID2007;

■ kontrole i walidacje danych oraz dzia"ania harmo-
nizuj$ce zbiory danych;

■ tworzenie rejestru uzgodnie? dokumentacji pro-
jektowej wraz z utworzeniem wektorowego zbioru
obiektów projektowanych i harmonizacj$ ze zbio-
rem obiektów istniej$cych;

■ opracowanie zbiorów metadanych BDOT500
i GESUT;

■ inspekcje i nadzory nad opracowaniembaz danych
BDOT500 i GESUT;

■ opracowanie warunków technicznych (opisu
przedmiotu zamówienia) tworzenia baz danych
BDOT500 i GESUT, opracowa? towarzysz$cych
oraz prowadzenie kampanii informacyjnych w@ród
podmiotów zarz$dzaj$cych sieciami uzbrojenia
terenu, w celu skutecznego pozyskania danych
bran#owych oraz uzgodnienia inicjalnej bazy
danych;

■ wsparcie techniczne wykonania baz danych
BDOT500 i GESUT realizowanego przez innych
wykonawców, obs"uga informatyczna, integracja
z baz$ danychOracle systemu EWID2007.

Pracewymienionewprzyk"adowychus"ugachwykonali@my lubwykonujemywpowiatach: aleksandrowskim,
bia"ogardzkim, boche?skim, brodnickim, bydgoskim, che"mi?skim, d$browskim, gliwickim, golubsko-do-
brzy?skim, grudzi$dzkim, inowroc"awskim, leszczy?skim, lipnowskim, lubi?skim, krakowskim, m. Krosno,
kro@nie?skim, mogile?skim, my@lenickim, nakielskim, olkuskim, o"awskim, o@wiBcimskim, polkowickim, proszo-
wickim, puckim, radziejowskim, rypi?skim, sBpole?skim, @widnickim, @wieckim, tarnowskim, tczewskim, toru?skim,
trzebnickim, tucholskim, wadowickim, w$brzeskim, w"oc"awskim, #ni?skim i #ywieckim; oraz dla wielu przed-
siBbiorstw geodezyjnych.

S"owo „konwersja” ma bardzo szerokie znaczenie. Ró#ne
wyja@nienia tego pojBcia mo#na znaleDC m.in. w chemii,
ekonomii, socjologii, matematyce, informatyce czy religii.
Jednak mówi$c najogólniej, konwersja to przekszta"cenie
postaci czego@. Wmarketingu internetowym konwersja zachodzi
wtedy, gdy potencjalny klient wykona okre@lon$, przewidzian$
przez marketingowców, czynno@C na stronie www. W tym przy-
padku nastBpuje przekszta"cenie @wiadomo@ci klienta, który
prawdopodobnie co@ zrobi" celowo (np. klikn$") bo prawdopo-
dobnie co@ chce kupiC. Jest to jednak tylko przypuszczenie zmia-
ny, ale mimo to ekonomi@ci nazywaj$ to konwersj$.

CZY WIESZ, ŻE...?
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W ostatnim czasie obserwujemy narastaj$ce
zapotrzebowanie na opracowania cyfrowe takich
dokumentów PZGiK jak operaty modernizacji, za"o#e-
nia czy odnowienia ewidencji gruntów, reambulacje,
klasyAkacje, tzw. operaty le@ne, drogowe itd. Wszystkie
tego typu opracowania nazywamy operatami
specjalnymi. W owym trendzie nie ma nic dziwnego.
Po cyfryzacji operatów jednostkowych przyszed" czas
i na te opracowania. Natomiast istotne jest to, #e
naszym zdaniem operatów specjalnych nie powinno
siB traktowaC tak samo jak „zwyk"ych” operatów,
choCby z tego powodu, #e maj$ istotnie odmienny
charakter i cechy dla przysz"ych u#ytkowników, czyli w
szczególno@ci geodetów zg"aszaj$cych prace geode-
zyjne. W tym przypadku "$czenie dokumentów wcho-
dz$cych w sk"ad operatu do jednego dokumentu
elektronicznego, jest lekko rzecz ujmuj$c, nieodpo-
wiednie.

W zale#no@ci od zastosowanej technologii,
ówczesnych wymogów formalnych, mo#liwo@ci organi-
zacyjnych i technicznych, a nawet po prostu dostBp-
no@cimateria"ówwciB#kich czasach „komuny”, operaty

specjalne by"y opracowywane i organizowane
na ró#ne, czasami dla nas aktualnie dziwne sposoby.
Dokumenty "$czone by"y w tzw. sk"adki obejmuj$ce
podzbiór dzia"ek, kompleksów czy innych jednostek
podzia"owych dokumentacji, determinowane organi-
zacj$ prac terenowych czy innymi okoliczno@ciami.
CzBsto funkcjonowa"y specjalne dokumenty zbiorcze
w postaci wykazów, szkiców, s"u#$ce do odnalezienia
siB w dokumentacji. Stan cyfrowy takiego operatu
w bazie danych systemu PZGiK powinien zostaC
odzwierciedlony w miarB wiernie, m.in. poprzez
odwzorowanie sposobu jego organizacji, gdy# jedynie
takie podej@cie pozwala na zachowanie informacji,
wg których bBdzie mo#na odszukaC dokumenty,
a cowa#niejsze informacje zwi$zane z danymobiektem
w bazie danych. Mo#na siB tak#e powa#nie zastanowiC,
czy w „szufladkach” bazy na to przeznaczonych,
lub nawet „szufladkach” nowych, stworzonych na t$
okoliczno@C, nie umie@ciC innych informacji zawartych
w takich operatach, a dotycz$cych relacji pomiBdzy
obiektami ewidencyjnymi a dokumentami.

Opracowanie operatów specjalnych, polegaj$ce
na pozyskaniu z nich ró#nych niestandardowych infor-
macji i umieszczeniu ich w bazie danych systemu
PZGiK, co istotnie podnosi jej warto@C u#ytkow$ i funk-
cjonaln$, sta"o siB nasz$ specjalno@ci$. Poza cyfryzacj$
operatu specjalnego, uzupe"nieniem jego ogólnych
atrybutów jako materia"u zasobu, okre@leniem nieza-
le#nych zakresów przestrzennych i dzia"kowych dla
wybranych rodzajów dokumentów (najczB@ciej:
szkiców polowych i protoko"ów granicznych), czBsto
pozyskujemy z operatu dodatkowe informacje.Wbazie
danych systemuPZGiKumieszczamy je jakometadane
dokumentów cyfrowych lub metadane obiektów ewi-
dencyjnych, a nastBpnie dokonujemy wi$zania relacyj-
nego z odpowiadaj$cymi obiektami bazy (dzia"kami,
podmiotami, ksiBgami wieczystymi, zmianami, itd.).
Powy#sze operacje pozwalaj$ na istotne podniesienie
skuteczno@ci i sprawno@ci odszukiwania dokumentów,
jak i powi$zanychobiektówwg informacji archiwalnych.

Warto pomy@leC o takim podej@ciu do cyfryzacji
zasobu przy okazji czekaj$cychwiele powiatówdzia"a?,
zwi$zanych z pozbyciem siB numeracji pruskiej czy
arkuszowej dzia"ek. Po nadaniu dzia"kom nowych

numerów, nadal w zasobie
ogromna czB@C dokumentów
zawieraC bBdzie poprzednie
numery dzia"ek czy nawet parcel
katastralnych. St$d potrzebne
bBd$ mechanizmy, ale
i przede wszystkim infor-
macje, które pozwol$
przez wiele lat na
sprawne korzystanie ze
wszystkich danych
i dokumentów.

C<56<0819878*()85.
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■ hurtowa reorganizacja (scalanie lub rozdzielanie)
cyfrowych dokumentówwdowolnejwersji formatu
PDF, z zachowaniem wszystkich informacji charak-
teryzuj#cych poszczególne dokumenty sk"adowe,
metadanych, zakresów przestrzennych i innych,
ustawialnych na etapie operacji, realizowana
wprost na obiektach bazy danych Oracle systemu
EWID2007;

■ usuwanie powiele( dokumentów cyfrowych
w bazie danych poprzez zast#pienie ich relacjami,
optymalizacja rozmiarów dokumentów w celu
oszcz$dno'ci przestrzeni dyskowej;

■ porz#dkowanie danych w bazie danych, w tym
raporty kontrolne obejmuj#ce ca"# baz$ danych,
tzw. raport zamkni$cia, który jest kompleksowym
obrazem bazy danych przygotowanym, w taki
sposób, by mo!na by"o doprowadzi) do spójno'ci
pomi$dzy stanem materialnym i cyfrowym zasobu
oraz usun#) b"$dywbazie;

■ skanowanie masowe operatów, dowodów zmian
EGiB i innychmateria"ów zasobu;

■ kompleksowe opracowanie dokumentów
cyfrowych (kategoryzacja/indeksacja, atrybuty,
zakresy przestrzenne, metadane obiektów
powi$zanych oraz metadane dokumentów
cyfrowych, integracja z baz$ danych, uzupe"nienie
i optymalizacja s"owników);

■ dostosowanie istniej$cych cyfrowych danych
i dokumentów PZGiK do obowi$zuj$cych modeli
pojBciowych (digitalizacja uzupe"niaj$ca), w tym
reorganizacja dokumentów cyfrowych, zmiana for-
matów plików, wymiana nieczytelnych, normali-
zacja formatowa, uzupe"nienie metadanych;

■ tworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów
cyfrowych (Dród"owych) w bazach danych oraz
w postaci kopii plikowych, zawieraj$cych cyfrowe
postacie dokumentówwraz z ichmetadanymi;

■ integracja dowolnych dokumentów cyfrowych
z obiektami bazy danych Oracle systemu
EWID2007;

■ kontrola kopii plikowej dokumentacji cyfrowej;
■ bie#$ce skanowanie operatów geodezyjnych,

dowodów zmian EGiB i innych dokumentów wp"y-
waj$cych na do urzBdu, wraz z opracowaniem
i integracj$ z baz$ danych;

■ bie#$ce opracowanie dokumentów cyfrowych
(operatów geodezyjnych, dowodów zmian EGiB,
innych dokumentów) skanowanych przez urz$d
wraz z integracj$ z baz$ danych;

■ reorganizacja PZGiK w postaci materialnej, w tym
przywracanie do jednolitych zbiorów akt tych ope-
ratów, które zdekompletowano do poszczegól-
nych zasobów lub rozdzielonych wed"ug innych
zasad;

■ oznaczanie postaci materialnej zbiorów doku-
mentów zasobu wraz z uzupe"nianiem bazy
danych;

■ opracowanie zbiorów metadanych dokumentów
operatów, dowodów zmian oraz zbiorówPZGiK;

■ inspekcje i nadzory nad pracami cyfryzacji
masowych i uzupe"niaj$cych;

■ opracowanie warunków technicznych (opisu
przedmiotu zamówienia) prac cyfryzacji
masowych i uzupe"niaj$cych oraz dzia"a? podob-
nych;

■ kosztorysowanie prac cyfryzacji masowych i uzu-
pe"niaj$cych oraz dzia"a? podobnych;

■ wsparcie techniczne prac cyfryzacji masowych
realizowanych przez innych wykonawców, przygo-
towanie materia"ów zasobu do wykorzystania
w pracach modernizacji EGiB, BDOT500, GESUT
i innych, obs"uga i doradztwooraz integracja z baz$
danychOracle systemu EWID2007.

Prace wymienione w przyk"adowych us"ugach wykonali@my lub wykonujemyw powiatach: aleksandrowskim,
bia"ogardzkim, boche?skim, brodnickim, bydgoskim, che"mi?ski, d$browskim, gliwickim, golubsko-dobrzy?skim,
grudzi$dzkim, inowroc"awskim, jaros"awskim, jasielskim, ko"obrzeskim, koszali?skim, krakowskim, m. Jaworzno,
m. Krosno, m. Zabrze, leszczy?skim, lipnowskim, mogile?skim, nakielskim, olkuskim, o"awskim, o@wiBcimskim,
przeworskim, pszczy?skim, radziejowskim, rypi?skim, sBpole?skim, @widnickim, @wieckim, tarnowskim, toru?skim,
tucholskim, wadowickim, w$brzeskim, w"oc"awskim, #ni?skim i #ywieckim; oraz dla wielu przedsiBbiorstw.

Albert Mahrabian w pozycji „Silent
Messages” pisa", #e 93% ca"ej komunikacji
cz"owieka to komunikacja niewerbalna.
90% informacji przesy"anych do mózgu to infor-
macje wizualne. S$ one przetwarzane przez mózg
du#o szybciej ni# tekst, gdy#mózg jest przyzwycza-
jony do przetwarzania obrazów. Ludzie pamiBtaj$
80% z tego co widz$, a jedynie 20% z tego, co czy-
taj$. Ma"o tego, to co czytaj$ tak#e zazwyczaj zapa-
miBtuj$ w postaci obrazów wy"aniaj$cych siB
z tekstu.

CZY WIESZ, ŻE...?

EA@B4/+8P8'/+=(
G"ówna Specjalistka
ds. cyfryzacji masowych
tel.: 12 398 42 01 / 605 030 537
e-mail: elzbieta.paletko@igeka.pl
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Ju# od czasów @redniowiecza na obszarze
naszego kraju podejmowano próby ewidencjono-
wania gruntów do celów podatkowych. W po"owie
XIII wieku, na skutek najazdów tatarskich, roz-
poczB"o siB osadnictwo na prawie magdeburskim.
W drugiej po"owie XIV wieku wytworzy"a siB w Pol-
sce nowa klasa spo"eczna – szlachta, wywodz$ca siB
z rycerstwa. Powsta"y wówczas gospodarstwa fol-
warczne, które niekiedy "$czy"y siB w wielkie posia-
d"o@ci zwane latyfundiami. W po"owie XVI wieku
przeprowadzono wielk$ reformB roln$ na Litwie
i Fmudzi. DaninB w naturze zamieniono na op"aty
pieniB#ne a jednostk$ powierzchniow$ gruntu by"a
wówczas w"óka litewska, która odpowiada"a 30
morgom litewskim. 1 kwietnia 1557 r. Zygmunt II
August wyda" ustawB o „wo"ocznej pomierze” na
mocy której ustanowiono urz$d wójta. Powsta"y
tak#e rejestry pomiarowe, które do po"owy XIX wie-
ku by"y na Litwie niezbitym dowodem w sporach
granicznych oraz przy uw"aszczeniu.

Zacz$tki systemów katastralnych podobnych
do wspó"czesnych datuje siB jednak na wiek XIX.
Najbardziej zaawansowany poziom funkcjonalny,
a tak#e rozmach pokrycia charakteryzowa" kataster
austriacki, funkcjonuj$cy na po"udniu Polski. Nieco
gorzej sprawa wygl$da"a z katastrem pruskim, który
co prawdawzorowa" siB na katastrze austriackim, ale
nie obj$" ca"o@ci obszaru zaboru pruskiego oraz nie
posiada" tak szerokiej funkcjonalno@ci jak kataster
austriacki. Badaj$c jednak genezBwybuchu IWojny
Gwiatowej mo#na wywnioskowaC, #e w"adze pruskie
mia"y nieco inne priorytety ni# w"adze austro-

wBgierskie. Zdecydowanie najmniej funkcjonalny,
wrBcz szcz$tkowy by" kataster rosyjski, którego jedy-
n$ godn$ na@ladownictwa implementacjB zrealizo-
wano na ZamojszczyDnie. W pozosta"ych obszarach
zaboru rosyjskiego trudno jest mówiC o katastrze,
raczej s$ to szcz$tkowe opracowania o w$tpliwej
jako@ci. Podsumowuj$c mo#na by powiedzieC, #e
pocz$tki nowoczesnych systemów katastralnych
w Polsce raczej zawdziBczamy wp"ywom obcym,
wynikaj$cym z realizacji interesów zaborców.
Mówi$c w ten sposób jednak zachowujemy siB
mocno niesprawiedliwie wzglBdem zdolno@ci orga-
nizacyjnych Polaków gdy# fala zak"adania wszela-
kich systemów katastralnych by"a domen$ bardziej
ówczesnych czasów ni# narodów.

Zgo"a inaczej sprawa siB ma z systemem
Ksi$g Wieczystych. Od 1588 roku za panowania
Zygmunta III Wazy w Polsce funkcjonowa"a „ustawa
o wa!no'ci zapisów”. Przeniesienie w"asno@ci nieru-
chomo@ci lub obci$#enie zastawem wi$za"o siB
wówczas z konieczno@ci$ dokonania odpowied-
niego wpisu w obecno@ci w"adz s$dowych do ksi$g
ziemskich lub grodzkich. Pierwsze?stwo prawa
zale#a"oodpierwsze?stwawpisu.Uznanaby"a tak#e
konieczno@Cdobrejwiary czyliwspó"cze@nie rBkojmi
wiary publicznej. Rozwi$zania polskie w tej materii
by"y uznawane za najlepsze w Europie, gdy# zawie-
ra"y niemal wszystkie zasady wspó"czesnych ksi$g
wieczystych. (Dród"o: Mika M. Historia katastru pol-
skiego Nr 6/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK,
Oddzia" w Krakowie, s. 75–85, Komisja Technicznej
InfrastrukturyWsi).

W naszych przedsiBbiorstwach od samego
pocz$tku dzia"alno@ci zajmujemy siB modelo-
waniem dokumentów i informacji pochodz$cych
z uprzednio dzia"aj$cych systemów katastralnych
wbazachdanychPZGiK.Dla geodetówdzia"aj$cych
na obszarach funkcjonowania archiwalnych kata-
strów informacje te s$ bardzo cenne, gdy# nadal
czBsto stanowi$ jedyne Dród"o wiedzy na temat
zasiBgu prawa rzeczowego do nieruchomo@ci grun-
towej. Poza cyfryzacj$ i opracowaniemmetadanych
katastralnych dokumentów cyfrowych realizujemy
tak#e opracowanie i implementacjBmodeli danych,

dziBki którym odszukanie w"a@ciwych informacji
jest szybkie, a co najwa#niejsze - jednoznaczne.
Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie
wówczas, kiedy powiat decyduje siB
na dostosowanie numeracji
dzia"ek do obowi$zuj$cych
przepisów.

C<56<08198861C4)8A43)6.
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■ cyfryzacja i opracowanie dokumentów archi-
walnych rejestrów gruntów, a tak!e dokumentów
stanowi#cych podstawy zmian danych ewiden-
cyjnych, AWZ-ów, zarysów i map katastralnych,
innych dokumentów katastralnych (np. feld-
buchów, matryku", szkiców indykacyjnych i manu-
alnych, pierwotnych szkicówpolowych, protoko"ów
parcelowych, arkuszy posiad"o'ci gruntowych,
wypisów hipotecznych, itd.);

■ projektowanie i wdra!anie dowolnych rejestrów
wraz z modelami metadanych dokumentów
cyfrowych w bazie danych Oracle systemu
EWID2007;

■ uzupe"nienie bazy danych EGiB archiwalnymi
stanami rejestrów gruntów (sprzed przej'cia na
systemy informatyczne);

■ uzupe"nienie bazy danych EGiB informacjami
z archiwalnych dzienników zmian w powi#zaniu
z cyfrowym rejestrem zmian danych ewiden-
cyjnych;

■ tworzenie relacji wi$#$cych archiwalne dokumenty
cyfrowe z obiektami EGiB (np. dzia"ek ewiden-
cyjnych, podmiotów, zg"osze? zmian, dowodów
zmian, ksi$g wieczystych) pozwalaj$cych
na przej@cie z dokumentu cyfrowego rejestru
do powi$zanych obiektów;

■ cyfrowe opracowanie dokumentacji pochodz$cej
z katastru austriackiego, pruskiego i rosyjskiego;

■ cyfrowe opracowanie rejestru parcel wraz z inte-
gracj$ z obiektami dzia"ekwbazie;

■ cyfrowe opracowanie wektorowych map katastral-
nych;

■ realizacja zaawansowanych czynno@ci introligator-
skich, oprawa, uzupe"nianie kart dokumentów
za pomoc$ specjalistycznych materia"ów,
odtwarzanie tre@ci, porz$dkowanie i renowacja
dokumentów;

■ obs"uga przekazania dokumentów PZGiK do Archi-
wumPa?stwowego;

■ opracowanie zbiorów metadanych rejestrów doku-
mentów archiwalnych;

■ inspekcje i nadzory nad pracami cyfryzacji archi-
waliów oraz innymi podobnymi;

■ opracowanie warunków technicznych (opisu
przedmiotu zamówienia) prac cyfryzacji archi-
waliów;

■ kosztorysowanie prac cyfryzacji archiwaliów;

■ wsparcie techniczne i technologiczne cyfryzacji
archiwaliów realizowanych przez innych wykonaw-
ców, obs"uga i doradztwo oraz integracja wyników
prac z baz$ danychOracle systemu EWID2007.

Prace wymienione w przyk"adowych us"ugach wykonali@my lub wykonujemy w powiatach: aleksandrowskim,
bia"ogardzkim, brodnickim, bydgoskim, che"mi?skim, gliwickim, golubsko-dobrzy?skim, grudzi$dzkim, inowroc"aw-
skim, jaros"awskim, jasielskim, ko"obrzeskim, koszali?skim, krakowskim, leszczy?skim, lipnowskim, lublinieckim,
mogile?skim, nakielskim, polkowickim, radziejowskim, rypi?skim, sBpole?skim, @wieckim, toru?skim, tucholskim,
wadowickim, w$brzeskim, w"oc"awskim, m. Zabrze, #ni?skim i #ywieckim; a tak#e dla wielu przedsiBbiorstw.

S010/23'()/ 4.5(67819/

D827868M891C/6-G>62>A
G"ówna Specjalistka
ds. cyfryzacji archiwaliów
tel.: 12 398 42 01 / 605 030 665
e-mail: dagmara.majcher-gurgul@igeka.pl

Najwy#sza stawka podatku katastral-
nego obowi$zuje w Singapurze.
Podatek od warto@ci nieruchomo@ci

mieszkalnej wynosi tam 4 % dla lokali zamiesz-
kiwanych przez w"a@cicieli, natomiast gdy
w"a@ciciel nieruchomo@ci wynajmuje j$ lub
prowadzi w niej dzia"alno@C gospodarcz$,
p"aci nawet 10 % podatku katastralnego rocz-
nie!

CZY WIESZ, ŻE...?
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Dwa dni przed rozpoczBciem wojny na Ukrainie
Centrum Obliczeniowe ASG-EUPOS zosta"o
wprowadzone w tryb podwy#szonego zagro#enia ter-
rorystycznymi atakami cybernetycznymi. Do Centrum
na pocz$tku marca zg"osi"a siB Polska Agencja Feglugi
Powietrznej z pro@b$ o analizB czy nie zaobserwowano
nieprawid"owo@ci w pracy stacji. Fi?skie linie lotnicze
Finnair poinformowa"y w @rodB 9 marca 2022 r., #e
zauwa#ono zak"ócenia sygna"ów GPS ich samolotów
w pobli#u rosyjskiej enklawy kaliningradzkiej, podczas
gdy inne samoloty zg"asza"y podobne problemy
w pobli#u wschodniej granicy Finlandii z Rosj$ ju# od
niedzieli 6 marca. Zak"ócenia rozpoczB"y siBwkrótce po
tym, jak prezydent Finlandii Sauli Niinisto spotka" siB
w sobotB wWaszyngtonie z Joe Bidenem, aby omówiC
pog"Bbienie wiBzi obronnychmiBdzy Finlandi$, a NATO
w zwi$zku z atakiem Rosji na UkrainB. "Nasi piloci
zauwa!yli zak"ócenia w GPS w pobli!u obwodu kalinin-
gradzkiego w ci#gu ostatnich kilku dni" - powiedzia"
rzecznik Finnair. Linie lotnicze maj$ procedury ope-
racyjne na wypadek utraty sygna"u GPS, alternatywne
systemy nawigacji powinny mieC tak#e lotniska, a tam
gdzie takie systemy nie wystBpuj$, w przypadku zak"ó-
ce? sygna"u GPS nastBpuje ograniczenie ruchu samo-
lotów. Na rysunku obok
widaCmodel zak"óce?wg
stanu z dnia 5marca 2022
(Dród"o: https://twitter.
com/lemonodor/status/
1500642840795234305).
Zak"ócenia siBgaj$ kilku-
setmetrów!

Jak powszechnie
wiadomo kilka miesiBcy po wykazanych zak"óceniach

ruroci$gi Nord Stream zosta"y uszkodzone w wyniku
detonacji.

Aktualnie na poluwalki wojny kinetycznej g"ówn$
rolB odgrywa artyleria. Dopiero po zmasowanym
ostrzale wchodz$ czo"gi, a za nimi piechota. Kiedy, nie
daj Bo#e, przysz"o by nam zmierzyC siB w takiej wojnie,
jaka aktualnie ma miejsce w Ukrainie, wówczas przy
zak"óconym lub wy"$czonym sygnale GPS, a co za tym
idzie bez precyzyjnego pozycjonowania stanowisk arty-
leryjskich, nie jeste@my w stanie traAC w pozycje wroga,
nawet gdyby@my dok"adnie wiedzieli, gdzie wróg stacjo-
nuje. W takich przypadkach liczy siB ka#dy zachowany
punkt osnowy w ka#dym miejscu, szczególnie w tere-
nach le@nych, niezurbanizowanych, nawet mocno nie-
dostBpnych, gdy# w takich miejscach instaluje siB sys-
temyartyleryjskie.

Nowa doktryna wojenna naszego „brata”
ze wschodu zak"ada sukcesywne niszczenie krytycznej
infrastruktury wrogiego kraju. Przez infrastrukturB kryty-
czn$ (IK) za Rz$dowym Centrum Bezpiecze?stwa rozu-
mie siB rzeczywiste i cybernetyczne systemy (obiekty,
urz#dzenia b#d% instalacje) niezb$dne do minimalnego
funkcjonowania gospodarki i pa(stwa. Osnowy geode-
zyjnej ta deAnicja nie obejmuje. Z drugiej strony taka
osnowamo#e dawaC przewagB taktyczn$ kraju, który siB
broni, kraju napadniBtego. Przed wrogiem, który teore-
tycznie jest silniejszy trzeba siB broniC niestandardowo.
Wspóln$ cech$ systemów pozycjonowania satelitar-
nego GNSS (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) jest to,
#emo#na je zak"ócaC i wy"$czyC. Co nam zostanie po ich
wy"$czeniu? Jedynie zachowana osnowa geodezyjna
stabilizowana trwale.

O*.()<2/(:/0<9./ 4 +68.*5(67819/7.

N8*0/ 6(0)4?08.48
Realizuj$c, nadzoruj$c czy opracowuj$c warunki

techniczne na tworzenie powiatowych baz danych
osnów geodezyjnych, zawsze zwracamy uwagB, by
w zakresie maksymalnym wprowadziC do bazy PZGiK
informacje o wszystkich punktach osnowy, których
Azyczne reprezentacje znajduj$ siB w terenie. Naszym
zdaniemma to du#e znaczenie u#ytkowe a ostatnio oka-
zuje siB, #e tak#e i strategiczne,w kontek@cie obronno@ci
naszego kraju. Niew$tpliwie czB@C z tych punktów nie
jest mo#liwa do w"$czenia do osnowy szczegó"owej wg
aktualnie obowi$zuj$cych standardów. Ale przecie# nic
nie stoi na przeszkodzie, by w bazach powiatowych

utrzymywaC tak#e punkty osnów nie-szczegó"owych
i wielu z Pa?stwa tak w"a@nie robi. Podobnie sprawa siB
ma z punktami, których w terenie ju# nie ma, ale szereg
opracowa? geodezyjnych zosta"o na nie zorien-
towanych. Ich rola u#ytkowa co prawda sprowadza siB
jedynie do umo#liwienia wykorzystania pomiarów z ope-
ratów archiwalnych, nieposiadaj$cych wspó"rzBdnych,
a posiadaj$cych obserwacje. Natomiast mimo wszystko
czBsto uzyskane w ten sposób po"o#enie punktów gra-
nicznych czy podziemnego uzbrojenia terenumo#e ura-
towaC komu@ @wiBty spokój, a nawet i #ycie.

https://twitter.com/lemonodor/status/1500642840795234305
https://twitter.com/lemonodor/status/1500642840795234305
https://twitter.com/lemonodor/status/1500642840795234305
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■ inwentaryzacje i projekty osnów wszystkich
rodzajów oraz realizacja projektów;

■ transformacje bazy danych Oracle systemu
EWID2007 do uk"adu PL-EVRF2007-NH;

■ zak"adanie i aktualizacja BDSOG oraz innych
zbiorów pomocniczych, w tym osnów pomia-
rowych, obiektowych, katastralnych, dostoso-
wanie istniej#cych BDSOG do obowi#zuj#cych
przepisów oraz podniesienie funkcjonalno'ci
baz w kontek'cie automatycznej obs"ugi prac
geodezyjnych;

■ przeliczanie i wyrównanie osnów, w tym
w nowych uk"adach wspó"rz$dnych, pomiary
kontrolne osnów;

■ integracja danych osnów z baz$ danych Oracle
systemu EWID2007;

■ cyfryzacja dokumentów osnów;

■ podnoszenie dok"adno@ci osnów,w tympomiary
wzmacniaj$ce, wyrównanie i eliminacja b"Bdów;

■ przeliczenia i transformacje osnów katastral-
nych, obiektowych;

■ transformacje (empiryczne, matematyczne,
inne) danych w dowolnych uk"adach
wspó"rzBdnych poziomych i wysoko@ciowych
oraz opracowanie modeli korekt;

■ korekty map wektorowych i rastrowych na tere-
nach objBtych oddzia"ywaniem szkód gór-
niczych;

■ okre@lanie uk"adów, w których wyznaczone
s$wspó"rzBdne punktów;

■ opracowanie zbiorówmetadanych BDSOG;

■ inspekcje i nadzory nad opracowaniami zwi$za-
nymi z osnowami i transformacjami;

■ opracowanie warunków technicznych (opisu
przedmiotu zamówienia) wykonania prac zwi$-
zanych z osnowami i transformacjami;

■ wsparcie techniczne wykonania prac dotycz$-
cych osnów i transformacji baz danych realizo-
wanych przez innych wykonawców, obs"uga
informatyczna, integracja z baz$ danych Oracle
systemu EWID2007.

Prace wymienione w przyk"adowych us"ugach wykonali@my lub wykonujemy w powiatach: bia"ogardzkim,
brzozowskim, bydgoskim, chrzanowskim, d$browskim, gliwickim, inowroc"awskim, jaros"awskim, jasielskim,
krakowskim, kro@nie?skim, leszczy?skim, mogile?skim, m. Krosno, nakielskim, o@wiBcimskim, polkowickim,
proszowickim, sBpole?skim, @widwi?skim, @wieckim, tarnowskim, toru?skim, wadowickim, #ywieckim; oraz dla
wielu przedsiBbiorstw geodezyjnych.

Najstarsz$ sieci$ triangulacyjn$ za"o#on$
na obszarze naszego kraju jest tzw. sieC
triangulacyjna Staropolskiego OkrBgu

Przemys"owego. SieC licz$c$ kilkaset punktów
mierzonow latach 1829 – 1835. Punktemg"ównym
sieci by"a Góra !ysica. Do dnia dzisiejszego
zachowa"y siB niektóre punkty tej sieci, z których
geodeci korzystaj$ aktualnie, w tym: punkt
„Bodzentyn-ko@ció"” oraz „Gmigów”. Punkty te
maj$ po oko"o 190 lat i nadal s"u#$! (Dród"o:
Roczniki Geomatyki 2018, Tom XVI, Zeszyt 3(82):
159-174, Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski,
Najstarsze sieci geodezyjne w Polsce – sie) trian-
gulacyjna na obszarze Staropolskiego Okr$gu
Przemys"owego)

CZY WIESZ, ŻE...?
D>=8*0D>:/=
Kierownik Biura Analiz Technicznych
G"ówny Specjalista ds. BDSOG
tel.: 12 398 42 01 / 605 030 538
e-mail: lukasz.dudek@igeka.pl

S010/23'()/ 4.5(67819/
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Aktualnie wiBkszo@C przetargów na rynku
zamówie? publicznych w geodezji i kartograAi jest
rozstrzygana znacznie poni#ej kosztorysu zamawia-
j$cego. Bywa tak, #e zamawiaj$cy po prostu przesza-
cowa" bud#et, st$d oferta stanowi$ca przyk"adowo
50% bud#etu wygrywa. Nie jest to wówczas oferta
oderwana od rzeczywisto@ci. Niestety s$ to sytuacje
bardzo rzadkie. Raczej jest tak, #e przedsiBbiorca
geodezyjny, czBsto „rozro@niBty”wwyniku uprzedniego
zaanga#owania w realizacjB du#ych zamówie? RPO,
bierze cokolwiek za przys"owiow$ czapkB gruszek, by
za wszelk$ cenB (trafny zwi$zek frazeologiczny )
utrzymaC zespó". A co potem? Potem kombinuje jak
zrobiC robotB i zmie@ciC siBw swojej „wszelkiej cenie”.

Wydawa"o by siB, #e opisana sytuacja jest kom-
fortowa dla geodety powiatowego. Wszak zosta"o mu
@rodków, dziBki czemu mo#e zleciC 2 x tyle pracy! Nic
bardziej mylnego. Sytuacja taka prawie zawsze oznacza
k"opoty, o których przekona"o siB ju# wielu naszych
klientów instytucjonalnych i przedsiBbiorstw.

Sytuacja rynkowa podobna do aktualnej, kiedy
ko?czy siB realizacja perspektywy unijnej 2014-2020
i jednocze@nie nie rozpoczB"a siB realizacja perspek-
tywy kolejnej, mia"a miejsce zarówno w latach 2016
i 2017 jak i wcze@niej, w latach 2007 i 2008. Przyk"a-
dowo, ostatnie projekty perspektywy 2007-2014 by"y
ko?czone jeszcze w pierwszej po"owie roku 2016, ale

ju# druga po"owa roku 2016 i pierwsza po"owa 2017
to by"a wielka posucha w zamówieniach publicznych.
Pomimo, #e wiBkszo@C tzw. wniosków unijnych by"a
zatwierdzona w UrzBdach Marsza"kowskich jeszcze
w roku 2016, przetargi ruszy"y nawet rok póDniej.

W opisanych okoliczno@ciach kluczowa jest
dok"adna, do@wiadczona i rozwa#na inspekcja.
Dok"adna, bo realizuj$ca precyzyjn$ i skrupulatn$ kon-
trolB prac przedsiBbiorców, którzy czBsto celowo id$ na
skróty by ratowaC bud#et przedsiBwziBcia. Do@wiad-
czona, bo inspekcja musi czBsto dokonywaC predykcji
i eliminacji zagro#e?, natomiast predykcja to nie tylko
algorytmy, zapytania i analizy, ale przedewszystkim tzw.
szósty zmys", który nabywa siBwdrodze realizacji wielu
podobnych zlece?. Poza tym nie wszystkie b"Bdy znaj-
duje siB w wyniku zastosowania utartych schematów
kontroli. CzBsto pomaga do@wiadczenie, wyobraDnia
a nawet po prostu fantazja. Rozwa#na, bo kiedy
wykonujemy dok"adn$ kontrolB oraz przewidujemy
i eliminujemy zagro#enia, mamy niebezpiecznie blisko
do negatywnegowp"ywu inspekcji na prace uczciwego
wykonawcy, czego nale#y bezwzglBdnie unikaC.
Inspekcja nie mo#e przeszkadzaC wykonawcy, nato-
miast nale#y pamiBtaC, #e inspekcja pracuje dla zama-
wiaj$cego, a nie dla wykonawcy.

Przez prawie 18 lat dzia"alno@ci zespo"y IGEKA
i I4GEO wykona"y ponad 200 zamówie? publicznych
na inspekcjB wszystkich rodzajów prac opisanych
w Katalogu. Przez ten d"ugi czas opracowali@my proce-
dury i mechanizmy, które pozwalaj$ na sprawne wykry-
wanie b"Bdów. CzBsto te# dzia"amy w systemie
zaprojektuj i wybuduj, na przyk"ad na zasadzie jedno-
czesnego opracowania warunków technicznych (opisu
przedmiotu zamówienia) oraz póDniejszego nadzoru
prac.

Takim spektakularnym, ciekawym i godnym
uwagi zamówieniem na inspekcjB w systemie zaprojek-
tuj i wybuduj jakie zrealizowali@my z powodzeniem,
uzyskuj$c dobr$ jako@C prac nadzorowanych, by"o
zako?czone w paDdzierniku 2022 przedsiBwziBcie pn.
Kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac
geodezyjno-kartogra&cznych realizowanych w ramach

modu"u powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0”, wdro!enie usprawniaj#cych
mechanizmów informatycznych wspo-
magaj#cych proces wykonania
i nadzoru prac geodezyjno-kartogra-
&cznych oraz kontrola prac foto-
grametrycznych obejmuj#cych ca"e
województwo kujawsko-pomorskie.
Przy tym warto podkre@liC, #e wypraco-
wany aparat s"u#$cy do kontroli, nadzoru,
komunikacji oraz wszelkich innych
po#$danych dzia"a? towarzysz$-
cych tego typu pracom
wykorzystujemy w licznych
aktualnie prowadzonych
inspekcjach.

N8:0(6< 4 (-681()8.48/=*-/61=4/8.
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■ nadzory i inspekcje wszystkich rodzajów inwestycji
geodezyjno-kartogra&cznych i informatycznych
realizowanych przez: powiaty, miasta, zwi#zki
powiatów, urz$dy marsza"kowskie i wojewódzkie
oraz organy szczebla centralnego;

■ doradztwow zakresie prawnej obs"ugi zamówienia
publicznego, uzasadnienia podzia"u lub "#czenia
zamówie(, udzielanie wyja'nie(, projekty doku-
mentów SWZ, w tym umów, gwarancji;

■ kontrole kameralne danych, w tym fotograme-
tryczne; kontrole terenowe; kontrole formalno-
prawne;

■ tworzenie zaawansowanych narzBdzi i modeli kon-
troli danych geodezyjno-kartograAcznych;

■ tworzenie mechanizmów kontroluj$co-raportuj$-
cychdzia"aj$cychwprost na obiektachbaz danych;

■ konAgurowalne kontrole danych przestrzennych;

■ monitoring i predykcja ostBpów inwestycji oparty
na procesach i jednostkach roboczych;

■ szkolenia wykonawców zwi$zane z poprawnym
wykonaniem prac;

■ opracowanie warunków technicznych (WT) lub
opisów przedmiotu zamówienia (OPZ) dla dowol-
nych inwestycji geodezyjno-kartograAcznych
realizowanych ze @rodków w"asnych lub
zewnBtrznych, realizowanych przez instytucje
(gmina, powiat, miasto, zwi$zek powiatów, itd.);

■ opracowanie WT lub OPZ dla prac nadzoru
i inspekcji;

■ opracowanie specyAkacji danych i formatów;

■ inwentaryzacje aktualnego stanu cyfryzacji
zasobów geodezyjnych wraz z mo#liwo@ci$ jego
weryAkacji;

■ opracowanie diagnozy (audytu) stanu infor-
matyzacji urzBdu oraz stopnia cyfryzacji zasobów,
program dzia"a? dostosowuj$cych do wymaga?
prawnych i nowoczesnychmetod dzia"ania;

■ okre@lanie potrzeb w zakresie cyfryzacji zasobów,
opracowanie projektów i planów informatyzacji;

■ opracowanie projektów unijnych, w tym wniosków
o doAnansowanie wraz z dokumentacj$ tech-
niczn$, analizami Anansowymi i ekonomicznymi;

■ wstBpne szacowanie kosztów inwestycji na pod-
stawie w"asnej bazywiedzy lub badania rynku;

■ opracowania i opinie eksperckie (s$dowe, prawne,
techniczne, ekonomiczne);

■ analizy i badania rynku inwestycji geodezyjno-
kartograAcznychwPolsce;

■ e-us"uga kompleksowego wsparcia prac nadzoru
i monitoringu (e-PMK) "$cz$ca elektroniczny
dziennik robót (e-DR) z modu"em monitorowania,
opartym na analizie procesów i jednostek
roboczych,modu"empowiadomie?, raportowania,
zarz$dzania harmonogramami prac i kontroli, jak
i innych funkcjonalno@ci wykorzystywanych
do zarz$dzania du#ymi inwestycjami geodezyjno-
kartograAcznymi realizowanymi przez organy
administracji publicznej.

Prace wymienione w przyk"adowych us"ugach wykonali@my lub wykonujemyw powiatach: aleksandrowskim,
boche?skim, brodnickim, bydgoskim, che"mi?skim, chrzanowskim, golubsko-dobrzy?skim, grudzi$dzkim, inowro-
c"awskim, jaros"awskim, krakowskim, kra@nickim, leszczy?skim, lipnowskim, mogile?skim, nakielskim, olkuskim,
o"awskim, o@wiBcimskim, radziejowskim, rypi?skim, sBpole?skim, @wieckim, @widnickim, toru?skim, tucholskim,
wadowickim, w$brzeskim, wielickim, w"oc"awskim i #ni?skim; oraz dla gminyWolbrom.

D8.4/A J8*4>6=()*=4
w"a@ciciel w IGEKA, wspólnikw I4GEO
tel.: 605 030 787
e-mail: daniel.jasiurkowski@igeka.pl

daniel.jasiurkowski@i4geo.pl

S010/23'()/ 4.5(67819/ S"owo „kontrola” wywodzi siB z francuskiego
s"owa le contrôle, pochodz$cego od s"ów
contre rôle, oznaczaj$cych czB@C doku-
mentu sporz$dzanego w ramach swoistego
sposobu przyjmowania podatku od podatnika. Sposób
ten polega" na tym, #e urzBdnik przyjmuj$cy podatek
sporz$dza" dokument w dwóch jednakowych kolum-
nach, a nastBpnie przerywa" go miBdzy kolumnami.
Jedn$ czB@CwrBcza" podatnikowi, w postaci zwoju, jako
dowód spe"nienia obowi$zku podatkowego. Druga
czB@C dokumentu sk"adana by"a w urzBdzie dla celów
ewidencyjnych i potwierdzenia autentyczno@ci doku-
mentu, który otrzyma" podatnik. CzB@C dokumentu
zatrzymywan$ przez urzBdnika okre@lano s"owami
contre rôle.

CZY WIESZ, ŻE...?
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I.5(678+<=8)2/(:/0949.
Prowadzenie jakiejkolwiek dzia"alno@ci bizne-

sowej wi$#e siB z przetwarzaniem informacji. Wraz z roz-
wojem ka#da organizacja przetwarza ich coraz wiBcej,
zwiBkszaj$c ryzyko, #e posiadane przez ni$ dane mog$
zostaC ujawnione w niezamierzony sposób. Powa#nym
problemem wówczas jest na przyk"ad wyciek danych
osobowych pracowników. Natomiast katastrof$ jest
wyciekdanych, które zosta"yprzedsiBbiorcypowierzone
do przetwarzania.

Szybki rozwój technologii informacyjnych
obna#y" niedostateczny poziom bezpiecze?stwa IT
w wielu podmiotach. Paradoksalnie, to cyberprzestBpcy
najszybciej zaadoptowali siB do nowej rzeczywisto@ci,
a co za tym idzie, przygotowany przez nich arsena"
zagro#e? rozwija siB b"yskawicznie. Niestety, nadal wiele
podmiotów ma du#y problem z w"a@ciwym zabez-
pieczeniem przetwarzanych danych i systemów infor-
matycznych. Powodówmo#e byCwiele. NajczBstsze to:

◆ niepe"na @wiadomo@C zagro#e?,

◆ brak planu dzia"ania,

◆ trudno@ci w stosowaniu przepisów,

◆ brakwykwaliAkowanego personelu.

Niedostatecznie zabezpieczone zasoby oraz
niedopracowane lub nieprzestrzegane wewnBtrzne

procedury powoduj$, #e zasoby geodezyjne i karto-
graAczne s$ czBsto "atwym "upem dla przestBpców.
W przypadku skutecznego ataku najczB@ciej dochodzi
do zaszyfrowania danych przy u#yciu z"o@liwego opro-
gramowania typu ransomware. W praktyce oznacza
to brak dostBpu do danych oraz w przypadku braku
skutecznych procedur odzyskiwania – utratB tych
zasobów. Wydatkowane przez lata @rodki publiczne
przeznaczone na cyfryzacjB i podniesienie jako@ci
danych przestrzennych bBd$ stracone, a koszt
ca"kowitego odtworzenia bazy danych PZGiK mo#e
w niektórych przypadkach siBgaCmilionów z"otych.

Nie s$ to jedyne konsekwencje ewentualnego
ataku. Obecnie grupy cyberprzestBpców, w celu
wymuszenia okupu, gro#$ oAarom publicznym ujawnie-
niem danych, co wi$#e siB zarówno z utrat$ wiarygod-
no@ci jak i poniesieniem dodatkowych kar Anansowych.
Mo#liwe s$ równie# scenariusze wykorzystania
wykradzionych danych do celów niezgodnych
z prawem. Negatywne konsekwencje takiego dzia"ania
s$ trudne dowyobra#enia.

Jako Pa?stwa odpowiedzialny partner sukcesyw-
nie rozszerzamy wachlarz oferowanych przez nas us"ug
w zakresie bezpiecze?stwa informatycznego.

Nasz dzia" IT podj$" temat bezpiecze?stwa telein-
formatycznego u naszych klientów instytucjonalnych.
W tym zakresie wspó"pracujemy z profesjonalistami
z bran#y (Arm$ ITPROTECT zma"opolski, www.itprotect.
pl), wspólnie realizuj$c przedsiBwziBcia maj$ce na celu
zarówno wykrycie mo#liwych zagro#e?, zapobieganie
niebezpiecznym zdarzeniom jak i docelow$ poprawB
bezpiecze?stwa teleinformatycznego instytucji
na odpowiednio d"ugi czas. PrzedsiBwziBcia realizujemy
kompleksowo dla ca"ych urzBdów, ze szczególnym
uwzglBdnieniem informacji przestrzennej oraz danych
osobowych. Realna poprawa bezpiecze?stwa informacji
wi$#e siB z realizacj$ kilku etapówdzia"a?.

Etap pierwszy polega na przeprowadzeniu grun-
townego audytu bezpiecze?stwa teleinformatycznego
urzBdu.W jego trakcie specjali@ci badaj$ strukturB sieci,
serwerów oraz zastosowanych zabezpiecze?. Badaniu
podlegaj$ równie# wewnBtrzne procedury bezpiecze?-
stwa i ochrony danych. Etap ten ko?czy siB przygotowa-
niem raportu obejmuj$cego zestawienie wystBpuj$cych
podatno@ci oraz proponowanych zalece?.

Kolejny krok to realizacja zalece? i dostosowanie

bezpiecze?stwa do adekwatnego poziomu. NajczB@ciej
realizowane jest to poprzez aktualizacjB us"ug
i systemów oraz tworzenie lub aktualizacjB procedur
wewnBtrznych.

Ostatnim etapem jest wdro#enie mechanizmów
i procedur monitoruj$cych bezpiecze?stwo procesów
informatycznych. Osi$gniBcie okre@lonego poziomu
bezpiecze?stwa informatycznego nie jest czynno@ci$
jednorazow$.Wymaga ci$g"egomonitorowania z uwagi
na du#$ zmienno@C stosowanych przez przestBpców
metod.

Powy#sze rozwi$zania przygotowane s$woparciu
o normy ISO serii 27000. Ich wdro#enie w organizacji
powoduje osi$gniBcie nastBpuj$cych korzy@ci:

◆ podniesienie poziomu bezpiecze?stwa informa-
tycznego,

◆ szybsza reakcja i ograniczenie negatywnych
skutków w przypadku wyst$pienia niepo#$danych
zdarze?,

◆ zwiBkszenie wiarygodno@ci, wiBksza efektywno@C
organizacji.

N8*0/ 6(0)4?08.48
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■ kompleksowy audyt bezpiecze(stwa teleinfor-
matycznego urz$du lub przedsi$biorstwa, polityki
bezpiecze(stwa oraz polityki zarz#dzania systemami
informatycznymi, a tak!e opracowanie w"a'ciwych
polityk dostosowanych do specy&ki urz$du
i wymogówprawnych i technicznych;

■ wdro!enie procedur, mechanizmów, urz#dze( i opro-
gramowania zapewniaj#cych bezpiecze(stwo telein-
formatyczne cz$'ci lub ca"o'ci infrastruktury
teleinformatycznej urz$du lub przedsi$biorstwa;

■ przetwarzanie zbiorówdanych z dowolnych formatów
do KCD i GML;

■ wykonywanie dowolnych operacji na obiektach w for-
macie KCD;

■ integracja zbiorów danych z baz$ danych Oracle
systemu EWID2007;

■ dzier#awa oprogramowania autorskiego na potrzeby
realizacji inwestycji geodezyjno-kartograAcznych;

■ serwis, konAguracja, migracja i optymalizacja baz
danych PZGiK oraz baz roboczych (Oracle, Post-
greSQL, Firebird);

■ tworzenie autorskich aplikacji (C++, Java, PHP);

■ tworzenie skryptów i procedur bazodanowych (Java,
PL/SQL);

■ tworzenie e-us"ug (PHP, Java, HTML);

■ tworzenie metadanych dowolnych zbiorów danych
przestrzennych i nieprzestrzennych;

■ projektowanie baz danych wraz z konAguracj$
oraz interfejsem desktopowym lub/i webowym;

■ wsparcie organizacyjne inwestycji geodezyjno-
kartograAcznej poprzez e-us"ugi, które mo#emy
zainstalowaC w infrastrukturze informatycznej urzBdu
lub na zasadzie rozwi$za? chmurowych;

■ e-us"uga kompleksowego wsparcia prac nadzoru
imonitoringu (e-PMK) "$cz$ca elektronicznydziennik
robót (e-DR) z modu"em monitorowania, opartym
na analizie procesów i jednostek roboczych,
modu"em powiadomie?, raportowania, zarz$dzania
harmonogramami prac i kontroli, jak i innych funkcjo-
nalno@ci wykorzystywanych do zarz$dzania du#ymi
inwestycjami geodezyjno-kartograAcznymi reali-
zowanymi przez organy administracji publicznej;

Prace wymienione w przyk"adowych us"ugach wykonali@my lub wykonujemy aktualnie w powiatach: alek-
sandrowskim, boche?skim, brodnickim, bydgoskim, che"mi?skim, chrzanowskim, gliwickim, golubsko-dobrzy?skim,
grudzi$dzkim, inowroc"awskim, leszczy?skim, lipnowskim, krakowskim,mogile?skim, nakielskim, o"awskim, o@wiBcimskim,
radziejowskim, rypi?skim, sBpole?skim, @wieckim, toru?skim, tucholskim, wadowickim, w$brzeskim, w"oc"awskim,
#ni?skim i #ywieckim; w gminieWolbrom, oraz dla wielu przedsiBbiorstw geodezyjnych.

Za jednego z pierwszych wirusów kompu-
terowych (tutaj oczywi@cie istnieje wiele
sporów, bo ka#dy chce byC pierwszy :-)

uwa#a siB wirus Creeper (pol. Pe"zacz). Zosta"
stworzony przez Boba Thomasa w 1971 roku. Wirus
dzia"a" w sieci ARPANET. Dzia"anie wirusa by"o
do@C niewinne i polega"o na tym by wy@wietlaC na
kolejno infekowanych poprzez sieC komputerach
krótkiego komunikatu: „JestemCreeper, z"apmnie
je@li potraAsz?”.
Ten sam naukowiec wkrótce napisa" równie#
robaka pod nazw$ Reaper (pol. Fniwiarz). Jego
zadaniem by"o usuwanie napisanego wcze@niej
Creapera. Mo#na go wiBc przyj$C za protoplastB
programów antywirusowych.

CZY WIESZ, ŻE...?
S010/23'()/ 4.5(67819/

D8.4/A J8*4>6=()*=4
w"a@ciciel w IGEKA, wspólnikw I4GEO
tel.: 605 030 787
e-mail: daniel.jasiurkowski@igeka.pl

daniel.jasiurkowski@i4geo.pl
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W*-8614/ -60/:*4,B4(613)10.

W sytuacji opisanej na wstBpie wszelkie uspraw-
nienia realizacji prac geodezyjnych s$ bardzo mile
widziane. Od ponad 7 lat przedsiBbiorstwo I4GEO rea-
lizuje us"ugi wsparcia innych przedsiBbiorstw w reali-
zacji prac geodezyjnych wykonywanych m.in. dla
instytucji zarz$dzaj$cych danymi i dokumentami
PZGiK. Wsparcie to objawia siB g"ównie w opracowy-
waniu mechanizmów i wykonywaniu czynno@ci s"u#$-
cych integracji wyników prac z bazami danych
systemów informatycznych zarz$dzaj$cych danymi
PZGiK, koniecznie z zachowaniem pe"nej i poprawnej
historii obiektów. Przy okazji realizacji takiegowsparcia
pomagamy tak#e przedsiBbiorcom w optymalizacji
prac, poprzez ich czB@ciow$ lub ca"kowit$ automaty-
zacjB, a tak#e wspieramy tzw. „workflow”. Ma to kolo-
salne znaczenie szczególnie w tych pracach, które
polegaj$ na wykonaniu setek tysiBcy podobnego
rodzaju czynno@ci. Natomiast zakres i skuteczno@C
udzielenia takiego wsparcia w du#ej mierze zale#$
odmomentu realizacji zleceniaw jakim przedsiBbiorca
zwróci siB do nas. Przy tego typu zamówieniach czBsto
obserwujemy sytuacje, kiedy przedsiBbiorca geo-
dezyjny realizuj$cy przyk"adowo prace obejmuj$ce
BDOT500, GESUT czymodernizacjB EGiB zg"asza siB
do nas ze zleceniemna etapie integracji danych z baz$

danych PZGiK, co ma miejsce zazwyczaj pod koniec
realizacji umowy. Okazuje siB wówczas, #e w pocie
czo"a przez setki czy tysi$ce roboczo-godzin wykony-
wa" on czynno@ci, które mechanizmy opracowane
w naszym dziale IT wykonuj$ znacznie szybciej, a co
najwa#niejsze lepiej i taniej! Niestety jest ju# za póDno.
Poniesione koszty s$ w zasadzie stracone. Jedyn$
korzy@ci$ pozostaje to, #e zespó" przedsiBbiorcy
zapewne naby" umiejBtno@ci spraw-
niejszego wykonywania pewnych
czynno@ci w przeliczeniu na jed-
nostkB czasu.Marne to jednak
pocieszenie.

Dynamiczne zmiany obowi$zuj$cych przepisów
prawnych reguluj$cych geodezjB i kartograAB
oraz dziedziny pokrewne, co do zasady maj$ s"u#yC
zrównowa#onemu rozwojowi naszego kraju. Wszystko
by"oby w porz$dku, gdyby nie aktualne ogromne nasi-
lenie tych zmian. Zjawisko to doskwiera zarówno s"u#-
bie geodezyjnej i kartograAcznej jak i przedsiBbiorcom
z bran#y. Machina zmian wydaje siB rozpBdzaC, a nie
stabilizowaC, rozrastaC, a nie porz$dkowaC zasady. Nie
dotyczy to tylko geodezji, ale obejmuje wszystkie dzie-
dziny #ycia.

Niezale#nie od rozrastaj$cego siB konglomeratu
normatywnego, jako geodeci mamy czBsto wra#enie,
#e niektóre zapisy nowoprzyjBtych rozporz$dze? maj$
charakter tymczasowy i ulotny. Wydaje nam siB, #e nie
ma sensu siB do nich przywi$zywaC na d"u#ej lub nale#y
ponad wszelk$ w$tpliwo@C zabezpieczyC siB na wypa-
dek powrotu/cofniBcia siB prawa. Przyk"ad? Fluktuacje

liczby atrybutów obiektów baz danych EGiB,
BDOT500 czy GESUT. Mamy do czynienia niejako
z sinusoid$ szczegó"owo@ci opisu obiektów, raz lista
atrybutów budynku/przewodu ro@nie, raz maleje.
Znane s$ ju# przypadki, kiedy atrybuty wygaszane
jednym rozporz$dzeniem by"y przywracane kolejnym.
Przy tym warto postawiC pytanie, gdzie znajduje siB
punkt, który okre@la masB krytyczn$ modelowania
naszego @wiata za pomoc$ przepisówprawnych? Kiedy
ów punkt zostanie osi$gniBty, wówczas stosowanie siB
do modelu przejdzie na plan dalszy na rzecz wysi"ków
obejmuj$cych jego poznawanie i interpretacjB.
Powy#sze bezsprzecznie dowodzi tezie, #e warto jest
skutecznie gromadziC i zarz$dzaC stanami archiwal-
nymi obiektów w bazie danych PZGiK oraz zachowy-
waC w nowych modelach wszystkie dotychczas zgro-
madzonewarto@ci atrybutów.

N8*0/ 6(0)4?08.48
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■ kompleksowa obs"uga wymiany danych w forma-
tach KCD i GML, pochodz#cych z jednostkowych
oraz du!ych opracowa(, wraz z pozyskaniem
plikówwymiany danych z ODGiK, wprowadzeniem
wyników prac, analizy materia"ów %ród"owych
i zasileniem bazy PZGiK w ka!dym poj$ciowym
modelu danych;

■ realizacja prac oferowanych w Katalogu na rzecz
innych przedsi$biorców na zasadzie konsorcjów
lub podwykonawstwa;

■ wsparcie przedsi$biorstw w realizacji prac
geodezyjno-kartogra&cznych;

■ ekspertyzy i opinie na potrzeby post$powa(
przetargowych, w tym: odwo"awczych, do anek-
sowania umów, zamówie( dodatkowych, sporów
s#dowych;

■ opracowania i wdro#enia optymalnych technologii
realizacji inwestycji geodezyjno-kartograAcznych;

■ opracowanie „workflow” procesów produkcyjnych
inwestycji geodezyjno-kartograAcznych;

■ organizacja warsztatów i konferencji oraz pomoc
innym podmiotomw takiej organizacji;

■ optymalizacja procesówprodukcyjnych;

■ integracja zbiorów danych geodezyjnych i karto-
graAcznych z baz$ danych Oracle systemu
EWID2007, w tym danych otrzymanych w wyniku
modernizacji EGiB, opracowania zbiorów
BDOT500 i GESUT, digitalizacji dokumentów
zasobu, inwentaryzacji powykonawczych du#ych
inwestycji (np. dróg ekspresowych, sieci), wyników
innych us"ugwymienionychwofercie;

■ realizacja szkole? tematycznych lub szkole? przy-
gotowywanych pod konkretn$ inwestycjB
geodezyjno-kartograAczn$, obejmuj$cych zakre-
sem tematycznym wszystkie rodzaje prac realizo-
wane przez nas;

■ opracowanie podrBczników i Cwicze? na potrzeby
szkole?;

■ prowadzenie egzaminów sprawdzaj$cych
oraz opieka poszkoleniowa;

■ e-us"uga zarz$dzania przedsiBbiorstwem
geodezyjno-kartograAcznym oparta na projek-
tach, zadaniach, jednostkach roboczych i proce-
sach, pozwalaj$ca m.in. na empiryczne szacowanie
warto@ci inwestycji geodezyjno-kartograAcznych.

Prace wymienione w przyk"adowych us"ugach wykonali@my lub wykonujemy dla wielu przedsiBbiorstw
geodezyjno-kartograAcznychwPolsce.

D8.4/A J8*4>6=()*=4
w"a@ciciel w IGEKA, wspólnikw I4GEO
tel.: 605 030 787
e-mail: daniel.jasiurkowski@igeka.pl

daniel.jasiurkowski@i4geo.pl

S010/23'()/ 4.5(67819/ ListB 30. najwiBkszych przedsiB-
biorstw ze wzglBdu na roczny przy-
chód, nale#$cych do jednego
w"a@ciciela mo#na znaleDC na Wiki-
pedii. Na li@cie znajduje siB 14 przedsiB-
biorstw z USA, 8 przedsiBbiorstw z Chin,
2 z Niemiec, po jednym z Holandii,Wielkiej
Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Korei
Po"udniowej i Tajwanu.

CZY WIESZ, ŻE...?
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BOZE ZLECENIAMI TONIGDYNICNIEWIADOMO,
PODOBNIE JAKZ PSZCZODAMI11.

Cz"owiek, nawet ten najbardziej zwi$zany
z technik$, musi #yC zgodnie z rytmem przyrody.
W przeciwnym razie, powiedzmy sobie szczerze, biada
mu. Firmy geodezyjne, aby daC zatrudnienie swoim
pracownikom, musz$ zdobywaC zlecenia na dobrze
p"atne roboty. Ze zleceniami na roboty geodezyjne jest
podobnie jak z pszczo"ami. „Bo z pszczo"ami to nigdy
nic nie wiadomo” jak mówi" Kubu@ Puchatek, bohater
ksi$#ek Alana Alexandra Milne, pisanych nie tylko dla
dzieci. Kubu@ Puchatek to osobnik „o bardzo ma"ym
rozumku”. Ze zleceniami, zw"aszcza rz$dowymi
i samorz$dowymi to te# nigdy nic nie wiadomo. Nie
wiadomo, kiedy bBd$ og"oszone przetargi, a jak ju#
wiadomo, to nie wiadomo, czy nie braknie podwykon-
awców, a jak ju# wiadomo, #e nie braknie, to nie
wiadomo jaki Ako"ekwykrBci podwykonawca itd…

Porówna? z pszczo"ami jest jeszcze wiBcej.
Starzy pszczelarze zwykli mawiaC: „Pszczo"y dadz$
wo"y, pszczo"y zjedz$ wo"y!” Je#eli przyjdzie ch"odne,
deszczowe lato, wtedy miód nale#y pszczo"om pode-
braC a w to miejsce podkarmiC je syropem ugo-
towanym z cukru. W z"$ porB pszczo"y miodu nie
produkuj$, ale go zjadaj$. W nowoczesnych ulach
przestrze? w ulu jest podzielona siatk$ na dwie czB@ci.
Siatka ma oczka przez które przejdzie matka roju
i robotnice, ale nie przejd$ trutnie. Trutnie pe"ni$ rolB
podobn$ do kogutów na podwórzu. Nie potrzeba ich
du#o, aby rodzi"y siB nastBpne pszczo"y. RolB trutniów
w geodezji pe"ni$ ci, którzy zani#aj$ ceny. Nale#y ich
odgradzaC siatk$, tak$ wirtualn$, utkan$ przyk"adowo
z niechBci @rodowiska lub skutecznej inspekcji,
a najlepiej jednego i drugiego. Trutnie geodezyjne
mog$ sadowiC siB równie# w innych miejscach
i potrzeba du#ego do@wiadczenia zawodowego aby je
zlokalizowaC.W ka#dej Armie geodezyjnej te#musi byC
taka siatka. Zw"aszcza w du#ej, obros"ej administracj$.
Podobnie w urzBdach, nie tylko geodezyjnych.

„Pszczo"y dadz$ wo"y, pszczo"y zjedz$ wo"y”.
Pojawia siB pytanie: czywszyscywiedz$, co to jest wó"?

- „No, taka wyro@niBta krowa!”
- „No dobrze, dlaczego zatem jemy miBso wo"owe,

a nie krowie?”
- „Ja nie jemmiBsa, jestemwegank$!”
Wyja@nienie problemu jest proste, ludowe, ale jed-

noznaczne:
„Pan Bóg stworzy" byka i byk by". A ch"op wzi$"

kozika, uci$"mu u do"u i stworzy"wo"u i wó" by"”.

Kiedy jest gor$ce, parne lato wtedy miodziC
bBdzie akacja, lipa a w lasach jod"owych pojawi siB
spadD. Pojawi$ siB du#e dochody, których czB@C nale#y
zachowaC na lata chude aby by"o czym karmiC nasze
robotnice, czyli pracowników. W Armie geodezyjnej
zazwyczaj nie rz$dzi Kubu@ Puchatek, ma"e zwierz$tko
„o bardzo ma"ym rozumku”. Potrzebny jest raczej
niedDwiedD, du#y, stary i @wiadomy swojej si"y i co
najwa#niejsze przewiduj$cy z do@wiadcze? lat
poprzednich oraz bie#$cej sytuacji nadej@cie lat
chudych, które zawsze by"y i bBd$.

Teraz jest zima. Pszczo"y @pi$, u@piona jest
geodezja, bo sko?czy" siB miodny sezon RPO.
WG"ównymUrzBdzieGeodezji i KartograAi og"oszono
konkurs na stanowisko G"ównego Geodety Kraju.
I dalej nic nie wiadomo, podobnie jak z pszczo"ami.

Czas up"yn$", dorós" Krzy@, Tygrysek, Kubu@
Puchatek wyrós" na du#ego niedDwiedzia, podobnie
by"o z innymi bohaterami ksi$#ki. Pewnego dnia
wcze@nie z rana do domu Krzysia dobija siB dzik.
Otwiera wystraszonamama Krzysia.

- „Czy jest Krzy@wdomu?”
- „Niema” – odpowiadamama.
- „To jak przyjdzie, proszB mu powiedzieC, #e Pro-

siaczekwróci" z wojska!”
Naturaln$ konsekwencj$ powy#szego mo#e byC

nastBpuj$ca sytuacja: Przychodzi Krzy@ do Kubusia
i widzi, #e ten piecze nad ogniskiem Prosiaczka.

- „Co ty Kubu@!?”
- „Widzisz Krzysiu - ja ju# rzygam tymmiodkiem!”
Kubusiowi trudno siB dziwiC. Swego czasu

w telewizji pojawi"a siB informacja, #e znany jBzykoz-
nawca prof. Miodek by" tajnym wspó"pracownikiem
s"u#b specjalnych (TW). Kubu@Puchatek skomentowa"
to tak:

- Rozumiem, #e Prosiaczek by" agentem, no bo
wiadomo - @winia! Ale #ebymiodek!

Dzieciom i wnukom w przerwach miBdzy odczyty-
waniem poczty, odbieraniem telefonów, sk"adaniem
ofert czytajcie „Kubusia Puchatka” i „ChatkBPuchatka”.
BBdzie to równie# z korzy@ci$ dla Was drodzy bracia
geodeci .

®Szczutek
Redaktor tematycznywPrzegl#dzie Geodezyjnym
Katedra Humoru Geodezyjnego



AA/=*8.:68 S47*8=
Kierownik Biura Geodezji Cyfrowej
tel.: 12 398 42 01 / 605 030 482
e-mail: aleksandra.simsak@igeka.pl

bgc@igeka.pl

D>=8*0D>:/=
Kierownik Biura Analiz Technicznych
tel.: 12 398 42 01 / 605 030 538
e-mail: lukasz.dudek@igeka.pl

bat@igeka.pl

P8)/'K()8A*=4
Kierownik Biura Katastru Nieruchomo@ci
tel.: 12 398 42 01 / 605 034 816
e-mail: pawel.kowalski@i4geo.pl

bkn@i4geo.pl

A28+8R?10=8
Kierownik Biura Geodezji i KartograAi
tel.: 18 521 37 87 / 605 036 687
e-mail: agata.raczka@igeka.pl

bgk@igeka.pl

D8.4/A J8*4>6=()*=4
P.O. Kierownika
Biura Informatyki Geodezyjnej
e-mail: daniel.jasiurkowski@i4geo.pl

big@i4geo.pl

D8.4/A J8*4>6=()*=4
w"a@ciciel w IGEKA, wspólnikw I4GEO

tel.: 18 521 37 87 / 605 030 787

e-mail: daniel.jasiurkowski@igeka.pl

daniel.jasiurkowski@i4geo.pl

IGEKA - O!!"#$% &'$&()*&#
3>. M1%1G961 14E/132, 30-864 K61<9'

)->.: 12 398 42 01, --018>: kontakt@igeka.pl
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3>. P1+8-(<1 35/4, 33-395 C/-%08-.

)->.: 18 521 37 87, --018>: kontakt@igeka.pl

I4GEO -O!!"#$% *+!,-&#
3>. P1+8-(<1 35/4, 33-395 C/-%08-.

)->.: 18 521 37 87, --018>: biuro@i4geo.pl

I4GEO -O!!"#$% &'$&()*&#
3>. M1%1G961 14E/133, 30-864 K61<9'

)->.: 12 398 42 01, --018>: biuro@i4geo.pl

IGEKA I4GEO
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I4GEOs.c.
33-390./cko813

NIP:7343524189,REGON:361828280
e-mail:biuro@i4geo.pl

www.i4geo.pl

IGEKA-Us0ugigeodezyjnei informatyczne
DanielJasiurkowski

ul.JanaPaw0aII35F,33-340StaryS/cz
NIP:7342493417,REGON:492953820

e-mail:kontakt@igeka.pl

www.igeka.pl

ZAPRASZAMYDOWSPÓDPRACY:

KATALOGUS!UG 2022/2023ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66. §1. Kodeksu cywilnego
oraz innychw"a@ciwych przepisów prawnych.


