
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ 
założeń projektu „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji  

o Nieruchomościach – Faza II”  
 

przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach  
Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa 
 
 
Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału 
w prezentacji 
 
Informacja o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji została udostępniona na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w zakładce Aktualności 
(http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2015/publiczna-prezentacja-zalozen-
projektu-zsin-faza-ii).     
 
Informacje o planowanej prezentacji zostały przesłane w dniu 31 marca 2015 r. 
za pośrednictwem ePUAP do wiadomości do poniższych instytucji, które informacje 
o prezentacji opublikowały dodatkowo na własnych strona internetowych: 
- Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), 
- Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
- Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zostały pouczone o konieczności przesłania 
zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej 
instytucji, w terminie do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: 
prezentacja_ZSIN@gugik.gov.pl. 
 
Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji  
 
Publiczna prezentacja założeń projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach – Faza II” odbyła się w dniu 16 kwietnia 2015 r., w godz. 10.00-12.30, 
w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, przy ul. Wspólnej 2, sala 3105-3108, 00-
926 Warszawa. 
 
Obecni  
 
Organizator do ustalonego terminu, tj. 10.04 br. godz. 16.00, otrzymał zgłoszenia od 44 osób. 
Lista obecności wraz z podpisami obecnych znajduje się w posiadaniu organizatora. 
W prezentacji udział wzięły również osoby ze strony organizatora, które uczestniczyły 
w opracowaniu projektu oraz przedstawiciele kierownictwa Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii. 
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Porządek spotkania 
 
Przyjęto następujący porządek spotkania: 
 

1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania; 
2. Prezentacja założeń projektu, w tym: 

1) Przedstawienie doświadczenia Beneficjenta, 
2) Prezentacja wyników projektu „ZSIN – Faza I”, 
3) Prezentacja założeń projektu „ZSIN – Faza II”: 

a) Podstawowe informacje na temat projektu,  
b) Otoczenie projektu, 
c) Zdiagnozowane potrzeby odbiorców, 
d) Zakres projektu, 
e) Cele projektu, 
f) E-usługi tworzone i rozwijane w ramach projektu, 
g) Usprawniane procesy realizowane przez odbiorców, 
h) Wskaźniki, 
i) Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego, 
j) Harmonogram prac oraz zamówień publicznych. 

3. Dyskusja. 
 
Przebieg spotkania 
 
Przybyłych na spotkanie powitał Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju, prezes 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Prezentację założeń projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach – Faza II” przeprowadzili Jarosław Wysocki, dyrektor Departamentu 
Informacji o Nieruchomościach w GUGiK oraz Wiesław Szymański, naczelnik Wydziału 
Katastru Nieruchomości w Departamencie Informacji o Nieruchomościach w GUGiK.  
Pan Wiesław Szymański zaprezentował dotychczasowe doświadczenie Beneficjenta oraz 
rezultaty projektu „ZSIN – Faza I”, zaś Pan Jarosław Wysocki omówił główne tezy dotyczące 
projektu „ZSIN – Faza II”.  
 
Informacje o projekcie ZSIN Faza II, przedstawione podczas prezentacji 
 

1.1 Dotychczasowe doświadczenie Beneficjenta 
 
W pierwszej części prezentacji przedstawiono doświadczenie Beneficjenta w realizacji 
projektów związanych zarówno z pozyskaniem danych przestrzennych, jak i budową systemów 
teleinformatycznych. Omówione zostały również działania podejmowane przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii w celu realizacji skomplikowanych przedsięwzięć, przy jednoczesnym 
uniknięciu powielania produktów, a także zapewnieniu optymalizacji w zakresie integracji baz 
danych przestrzennych, infrastruktury i aplikacji oraz re-używalności poszczególnych 
komponentów i narzędzi. 
 
Wskazano, że w ramach projektów prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
wytworzono szereg systemów, w tym m.in.: Geoportal, Zintegrowany System Informacji o 
Nieruchomościach (ZSIN), Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów 
Topograficznych (KSZBDOT), System Zarządzania Państwowym Zasobem Geodezyjnym i 



Kartograficznym (SZ PZGiK), System Zarządzania Krajową Bazą Danych Geodezyjnej 
Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (SZ K-GESUT). 
 
Wyjaśniono, że dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka, GUGiK 
realizował wiele przedsięwzięć równolegle. Ze względu na powiązania wytwarzanych 
rozwiązań informatycznych w celu zapewnienia ich spójności, integralności i re-używalności 
opracowano i wdrożono spójne zasady działania dla wszystkich systemów tworzonych przez 
Beneficjenta. Zestaw tych metod, narzędzi i wytycznych dotyczących realizacji Projektów 
został zdefiniowany jako System Informacyjny GUGiK (SIG). 

 
1.2 Projekt ZSIN - Faza I 

 
Podstawę prawną do podjęcia działań mających na celu budowę zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach w ramach projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach – Faza I” stanowiły ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach (Dz. U. 2013, poz. 249). 
 
Projekt „ZSIN – Faza I” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013, 7. oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne - budowa 
elektronicznej administracji”. Głównym beneficjentem projektu jest GUGiK. Wykonanie 
projektu przypadło na okres: III kwartał 2013 r. – III kwartał 2015 r., zaś całkowity budżet 
wynosi 74 mln zł. 
 
Zakres projektu „ZSIN – Faza I” obejmuje działania realizowane w następujących obszarach:  

• wytworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informacji  o nieruchomościach, 
• opracowanie i wdrożenie modelu jakości danych, 
• dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb ZSIN, 
• modernizacja ewidencji gruntów i budynków,  
• harmonizacja danych, 
• wypracowanie i wdrożenie standardów tworzenia i utrzymywania spójności danych 

pomiędzy rejestrami publicznymi, 
• wsparcie dla starostw w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. 

 
Głównymi komponentami ZSIN są: ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez 
starostów, księgi wieczyste prowadzone przez sądy rejonowe oraz inne rejestry zawierające 
dane referencyjne, w szczególności: PESEL, REGON, TERYT. Kluczową rolę w ZSIN 
odgrywa także centralne repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (Centralne Repozytorium). 
Umożliwia ono zapisywanie, aktualizację i bezpieczne utrzymywanie zbiorów danych, a także: 

1) wizualizację danych, 
2) wykonywanie analiz przestrzennych, 
3) udostępnianie danych, 
4) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności 

i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. 
 
W celu opisu jakości zbioru danych EGiB utworzono tzw. model jakości danych EGiB, 
w którym zastosowano elementy i podelementy jakości opisane w normie ISO 19157.  
 
W ramach projektu założono dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN poprzez: 



• wykonanie konwersji danych do schematu aplikacyjnego zgodnego z rozporządzeniem 
w sprawie EGiB, 

• wykonanie modernizacji danych EGiB dla wybranych obrębów ewidencyjnych. 
Na chwilę obecną dostosowaniu podlegają dane EGiB w 58 powiatach, zlokalizowanych w 5 
województwach. Prace realizowane są w ramach 19 podpisanych umów. Łączny koszt 
dostosowania baz danych EGiB do wymagań ZSIN zaplanowany został przez Zamawiającego 
na kwotę ok. 61 mln zł. 
 
Korzyści projektu „ZSIN – Faza I”: 

• istotny krok w tworzeniu nowoczesnego systemu informacji o nieruchomościach, 
• poszerzenie oferowanego wachlarza usług publicznych i budowa pozytywnej, otwartej 

na oczekiwania odbiorców administracji publicznej, 
• racjonalizacja wydatków dzięki procedurom wykorzystującym elektroniczną drogę 

dostępu do usług administracji publicznej, 
• usprawnienia dedykowane społeczeństwu, poprzez zapewnienie dostępu do 

wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach, za pośrednictwem systemu 
Geoportal. 

 
1.3 Podstawowe informacje na temat projektu ZSIN - Faza II 

 
Beneficjentem projektu „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach - Faza II” będzie Główny Urząd Geodezji i Kartografii.  
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w II osi 
priorytetowej e-administracja i otwarty rząd, w Działaniu 2.1 „Wysoka dostępność i jakość  
e-usług publicznych”.  
Projekt przewiduje tworzenie lub rozwój usług wewnątrz-administracyjnych (A2A) 
niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych, choć dodatkowo będą również 
wytworzone usługi A2B i A2C.  
  
Podstawę prawną realizacji projektu „ZSIN – Faza II” stanowią ustawa z dnia 17 maja 1989 r. 
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) 
określająca m.in. podmioty zobowiązane do stworzenia i utrzymania Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 
r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
249) określające sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień 
o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających 
znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach. 
 
Beneficjent wymienił również przepisy szczególne dotyczące ZSIN, w tym: rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach (Dz. U. z 2014 r. poz. 54) oraz zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu 
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, wydane na podstawie art. 
12 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). 
 



W kontekście budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach kluczowe 
znaczenie ma dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań ZSIN oraz 
podniesienie ich jakości, a także włączenie wszystkich baz danych EGiB do centralnego 
repozytorium kopii zbiorów danych EGIB, zapewniającego integrację rozproszonych zasobów 
danych. Ewidencja gruntów i budynków jest powiązana z innymi rejestrami na szczeblu 
powiatowym, m.in. z bazą danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazą 
danych obiektów topograficznych. Na tym tle niezwykle istotny jest aspekt koordynacji 
obszarowej i czasowej działań GUGiK z działaniami starostw w ramach RPO. W tym celu 
podpisano szereg listów intencyjnych pomiędzy tymi podmiotami, dotyczących współpracy na 
rzecz przygotowania i realizacji projektów z zakresu cyfryzacji i modernizacji baz danych 
EGiB oraz prowadzenia bazy GESUT i BDOT 500. 
 

1.4 Okres i koszt realizacji projektu 
 

Zakładany okres realizacji projektu „ZSIN – Faza II” wynosi od IV kwartału 2015 r. do III 
kwartału 2018 r. 
Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 152 953 000 zł.  

 
1.5 Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji 

projektu 
 
Wśród interesariuszy projektu należy wymienić: 

a) Pełnomocnika oraz Zespół ZSIN 
b) podmioty otoczenia wewnętrznego, tj. Zespół projektowy ZSIN – Faza II, komórki 

organizacyjne GUGiK, CODGiK, inne instytucje uczestniczące w realizacji projektu, 
c) podmioty otoczenia zewnętrznego, tj. dysponenci rejestrów i zbiorów danych które są 

oraz zostaną włączone do ZSIN, starostowie, wojewódzcy inspektorzy nadzoru 
geodezyjnego i kartograficznego, jednostki wymiaru sprawiedliwości, jednostki 
administracji skarbowej, notariusze, obywatele, przedsiębiorcy, organizacje związane z 
rynkiem nieruchomości, komornicy, dostawcy narzędzi do prowadzenia EGiB 
i RCiWN,  

d) podmioty opiniotwórcze, tj. wykonawcy, stowarzyszenia i organizacje działające 
w obszarze geodezji i kartografii, media i portale branżowe. 

 
Potrzeby interesariuszy, które stanowią przyczynę realizacji projektu, wskazują na następujące 
zagadnienia: 

• podniesienie jakości danych EGiB, 
• zapewnienie możliwości harmonizacji danych EGiB z innymi danymi rejestrów 

publicznych i baz danych, 
• dostęp do wypisów i wyrysów EGiB, 
• dostęp do danych z Centralnego Repozytorium i informacji na temat średnich cen 

transakcyjnych, 
• dostęp do informacji na temat integralności i spójności danych EGiB,  
• zautomatyzowanie procesu przekazywania przez notariuszy wybranych informacji 

pochodzących z aktów notarialnych do starostw i urzędów skarbowych oraz potrzeb 
statystyki publicznej. 

 
 
 
 



1.6 Zakres 
 
Potrzeby interesariuszy przekładają się na zakres projektu, który można podzielić na cztery 
komponenty: 

a) „narzędzia” czyli: 
• dostarczenie e-usług ZSIN,  
• wytworzenie rozwiązań na potrzeby kontroli semantycznej danych EGiB,,  
• aplikacja Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP na potrzeby 

składania wniosków o wydanie wypisów oraz wyrysów z EGiB,  
b) „dane” czyli: 

• dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN (modernizacja i konwersja danych 
EGiB),  

• weryfikacja prac w zakresie EGiB,  
c) „infrastruktura” czyli: 

• zakup infrastruktury na potrzeby wytwarzanych narzędzi, 
d) „promocja” czyli: 

• organizacja seminariów z interesariuszami Projektu, 
• wypromowanie celów oraz rezultatów Projektu. 

 
1.7 Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami 
 

Cele projektu wpisują się w cele określone w POPC, ponieważ wsparcie będzie ukierunkowane 
na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur, jak również na 
udostępnienie informacji sektora publicznego, takich jak dane pochodzące ze źródeł 
administracyjnych, zasoby kultury oraz zasoby nauki.  
 
Cel główny projektu to zwiększenie efektywności pracy urzędów w zakresie rejestrów 
związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i 
przedsiębiorców w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem informacji o 
nieruchomościach 
 
Cel główny projektu przekłada się na cele szczegółowe: 

• [CS1] usprawnienie procesów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem 
informacji z rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości 

• [CS2] poprawa jakości i wiarygodności danych w rejestrach o nieruchomościach 
• [CS3] obniżenie kosztów prowadzenia rejestrów o nieruchomościach 
• [CS4] podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w procesach 

dotyczących udostępniania wypisów i wyrysów z EGIB 
 

1.8 E-usługi tworzone i rozwijane w ramach projektu 
 
Cele skupiają się na następujących e-usługach: 
 

1) usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych - usługa nowa 
(budowana z wykorzystaniem narzędzi CAPAP), typu A2A i A2B/A2C 

Usługa zapewnia publikowanie informacji na temat średnich cen transakcyjnych nieruchomości 
jako opracowań tematycznych w postaci map cyfrowych opracowywanych na podstawie 



danych RCiWN, danych statystycznych oraz danych z PZGiK. Usługa umożliwia przeglądanie 
map opracowanych na podstawie zadanych przez odbiorcę usługi kryteriów. 
Nowe funkcjonalności: 

• generowanie opracowania tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości  w 
postaci mapy cyfrowej, 

• wyświetlanie opracowania tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości 
zgodnie z zadanymi kryteriami (np. rodzaj użytku, zakres cen, jednostka podziału 
terytorialnego, liczba transakcji i in.) 

 
2) usługa harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla rejestrów 

włączonych do ZSIN - usługa rozbudowywana, typu A2A 
 
Usługa umożliwia przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień 
o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających 
znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN. 
W efekcie usługa wesprze automatyzację i optymalizację integracji i harmonizacji rejestrów 
publicznych włączonych do ZSIN z innymi rejestrami publicznymi mającymi znaczenie 
dla ww. rejestrów. Usługa umożliwi również przeglądanie danych z innych rejestrów w celu 
weryfikacji poprawności danych. 
Nowe funkcjonalności: 

• generowanie i przekazywanie dysponentom danych włączonych do ZSIN zawiadomień 
o zmianach danych dokonywanych w rejestrach publicznych mających znaczenie dla 
ww. rejestrów. 

• zapewnienie możliwości przeglądania danych z innych rejestrów (w tym 
z harmonizowanych rejestrów) w celu weryfikacji poprawności danych. 

 
3) usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków - 

usługa rozbudowywana, typu A2A i A2B  
 
Usługa umożliwia ocenę integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków 
poprzez udostępnianie statystyk jakościowych i ilościowych w postaci raportów na podstawie 
zadanych przez użytkownika kryteriów. 
Nowe funkcjonalności: 

• możliwość sporządzania raportów zawierających dane  ilościowe i jakościowe 
odnoszące się do danych Centralnego Repozytorium i dowolnych danych EGiB 
rozszerzających zakres funkcjonalny raportowania wytworzonego w ramach ZSIN - 
Faza I 

 
4) usługa przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z Centralnego 

Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających znaczenie dla innych 
rejestrów publicznych włączonych do ZSIN - usługa rozbudowywana 
(z wykorzystaniem narzędzi CAPAP), typu A2A i A2B/ A2C  

 
Usługa umożliwia przetwarzanie danych z Centralnego Repozytorium i wypełnia wymagania 
ustawy - Pgik art. 24b ust. 1 pkt. 7. W szczególności usługa umożliwia wykonanie analizy 
przestrzennej na potrzeby podmiotów włączonych do ZSIN w oparciu o dane z Centralnego 
Repozytorium, pozostałe dane PZGiK, dane innych rejestrów włączonych do ZSIN oraz dane 
rejestrów mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN. 
Nowe funkcjonalności: 



• rozszerzenie zakresu informacyjnego usługi o możliwość wykonywania analiz na 
potrzeby ZSIN na danych z Centralnego Repozytorium w połączeniu z danymi 
pozostałych rejestrów 

 
5) usługa przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów notarialnych 

za pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do 
rejestrów włączonych do ZSIN - usługa nowa, typu A2B  

 
Usługa wspiera przekazywanie wybranych informacji z aktów notarialnych do starostwa i 
urzędu skarbowego. 
Usługa wspiera cyfryzację procesów aktualizacji rejestrów włączonych do ZSIN oraz 
elektroniczne transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości. 
Usługa zostanie zrealizowana jako pilotaż. 
Nowe funkcjonalności: 

• przekazywanie wybranych informacji z aktów notarialnych do starostwa i urzędu 
skarbowego 

 
1.9 Usprawniane procesy realizowane przez podmioty publiczne 

 
Beneficjent zwrócił uwagę, że kluczowym elementem przygotowania projektu jest 
opracowanie procesów biznesowych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował 
następujące procesy: 

1. Procesy strategiczne - 2 procesy 
2. Procesy operacyjne, w tym: 

1) Procesy zarządzania zasobem: 
− proces obsługi zasobu - 4 procesy, 
− proces zarządzania danymi - 4 procesy oraz 3 podprocesy, 
− proces udostępniania danych przestrzennych i metadanych poprzez usługi – 5 

procesów, 
2) Proces zarządzania IIP - 6 procesów; 

3. Procesy wspierające, w tym: 
1) zarządzanie organizacją - 7 procesów, 
2) zarządzanie infrastrukturą - 7 procesów. 

 
Materiał dotyczący analizy biznesowej jest bardzo złożony i obszerny, przez co trudny do 
zaprezentowania, dlatego na prezentacji Beneficjent ograniczył się do omówienia mapy 
procesów. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż temat usług biznesowych jest bardzo istotny przede 
wszystkim ze względu na konieczność wkomponowania w procesy biznesowe wszystkich 
planowanych do opracowania w projekcie „ZSIN – Faza II” e-usług. Dodatkowo, e-usługi 
muszą zapewniać realizację procesów biznesowych. 
Beneficjent zaprezentował i omówił podejście, które zastosował przy budowie procesów 
biznesowych. 
W sali, w której prowadzona była prezentacja, Beneficjent udostępnił słuchaczom wydruki 
materiałów, na których były przedstawione szczegółowo opisane procesy biznesowe, a także 
mapy zależności celów od procesów i usług. 
 

1.10 Wskaźniki 
Podczas prezentacji wymieniono wskaźnik kluczowy, wskaźniki specyficzne oraz wskaźniki 
rezultatu bezpośredniego. 
 



Wskaźniki kluczowe (obligatoryjne) 
 
Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 
Wartość 
docelowa 

Liczba udostępnionych usług  wewnątrzadministracyjnych szt. 4 
 
 
Wskaźniki specyficzne dla programu 
 
Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 
Wartość 
docelowa 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości 3 

szt. 1 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 

szt. 3 

Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności  szt. 3 
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i 
aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne 

szt. 1 

Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania 
publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym 

szt. 380 

 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (osiągnięcie do 12 miesięcy od zakończenia 
Projektu) 
Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba jednostek sektora publicznego 
korzystających z utworzonych aplikacji lub usług 
teleinformatycznych  

szt. 0 204 

Liczba użytkowników instytucjonalnych 
udostępnionych rejestrów publicznych 

szt. 0 102 

Liczby użytkowników udostępnionej usługi 
publikacji informacji o średnich cenach 
transakcyjnych 

szt. 0 10 000 

 
1.11 Harmonogram prac i zamówień publicznych 

 

Zadanie/ 
kontrakt 

Wartość 
zadania 

2015 2016 2017 2018 

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 
Dostarczenie e-usług 
ZSIN * 

7 000 000              

               
Dostawa infrastruktury 
sprzętowo-
programowej 

5 000 000              

               
Dostosowanie i 
kontrola danych EGiB 

128 898 000              



               
Usługi doradcze i 
wsparcie techniczne 

5 000 000              

               
Promocja projektu 1 400 000              

               
Zarządzanie 
projektem * 

5 655 000              

               

Razem 152 953 000 
* w tym szkolenia dla użytkowników ZSIN z wdrożonych e-usług oraz dla Zespołu projektowego ZSIN – Faza II  
 
Beneficjent przedstawił następujące zamówienia publiczne planowane do realizacji: 

• Zamówienie na usługi doradcze i wsparcie techniczne (4 kwartał 2015) 
• Zamówienie na dostosowanie EGiB i kontrolę (1 kwartał 2016) 
• Zamówienie na dostawę infrastruktury sprzętowo – programowej (1 kwartał 2016) 
• Zamówienie na dostarczenie e-usług ZSIN (2 kwartał 2016) 
• Zamówienie na promocję Projektu (4 kwartał 2016) 

 
1.12 Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego  

 
W prezentacji wskazano, że projekt „ZSIN – Faza II” zapewni poprawę dostępu do informacji 
sektora publicznego poprzez: 

• udostępnienie nowych usług i rozwój usług publicznych oraz 
wewnątrzadministracyjnych, 

• udostępnienie rozbudowanego narzędzia do kontroli danych EGiB, 
• poprawa jakości danych i interoperacyjności rejestrów,  
• zapewnienie dostępności i wydajności środowiska wspierającego świadczenie usług, 
• podniesienie kompetencji odbiorców usług. 

 
1.13 Korzyści końcowe projektu „ZSIN – Faza II”  

 
Wśród korzyści końcowych projektu wymieniono: 

• usprawnienie procesów wymiany informacji pomiędzy rejestrami publicznymi, 
• wzrost jakości i wiarygodności danych, 
• zwiększenie efektywności kosztowej administracji,  
• poprawa wizerunku rejestrów publicznych jako rzetelnego źródła danych, 
• poprawa stopnia zadowolenia społeczeństwa z usług publicznych. 

 
Dyskusja 

 
Na pytania słuchaczy odpowiadali: 
- Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, Prezes GUGiK, 
- Jarosław Wysocki – Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach w GUGiK. 
 
Pytanie 1: 

• imię i nazwisko osoby zadającej pytanie: Magdalena Piotrowska 
• nazwa reprezentowanego podmiotu: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 



• pytanie: Proszę o wskazanie powiatów, które będą objęte projektem „ZSIN - Faza II” 
(w sposób analogiczny do przedstawionego w prezentacji obszaru realizacji projektu 
„ZSIN – Faza I”). 

• stanowisko Beneficjenta: W chwili obecnej Beneficjent nie jest w stanie precyzyjnie 
wymienić powiatów, które będą brały udział w projekcie „ZSIN - Faza II”. Trwają 
rozmowy z przedstawicielami starostw, mające na celu określenie czy zadania związane 
z poprawą jakości danych ewidencyjnych i ułatwieniem dostępu do tych danych będą 
realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a jeżeli tak - w jakim 
zakresie. Przedstawiciele powiatów uszczegóławiają swoje potrzeby oraz zakres 
pomocy i wsparcia, którego oczekują ze strony GUGiK.  
Jednocześnie zwrócono uwagę, że Beneficjent dysponuje ekspertyzą na temat jakości 
danych ewidencyjnych w kraju, w której dla każdego obrębu ewidencyjnego dokonano 
bardzo precyzyjnej inwentaryzacji stanu ewidencji gruntów i budynków oraz 
oszacowano koszt modernizacji i konwersji danych. [Komentarz: obręb ewidencyjny 
stanowi pomocniczą jednostkę podziału kraju do celów ewidencji gruntów i budynków; 
w Polsce występuje ponad 53 000 obrębów ewidencyjnych]. 

 
Pytanie 2: 

• imię i nazwisko osoby zadającej pytanie: Izolda Buzar-Śmigiel  
• nazwa reprezentowanego podmiotu: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

Departament Polityki Przestrzennej 
• pytanie: Proszę o przybliżenie sposobu realizacji pilotażu dotyczącego miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Jaki jest przewidziany zakres prac oraz 
które gminy zostaną objęte pilotażem?  

• stanowisko Beneficjenta: Beneficjent wyjaśnił, że podstawowym warunkiem 
współdziałania systemów informatycznych w celu integracji mpzp z centralnym 
repozytorium kopii zbiorów EGiB jest zapewnienie standaryzacji zapisu mpzp w 
postaci elektronicznej. GUGiK planuje nawiązać współpracę z tymi przedstawicielami 
gmin, którzy dysponują już mpzp w odpowiedniej formie, dlatego też w pilotażu wezmą 
udział najprawdopodobniej wybrane gminy z woj. mazowieckiego, które uczestniczyły 
w projekcie Bazy Wiedzy. Gminy te mają już szereg doświadczeń w zakresie 
standaryzacji mpzp. GUGiK skupi się na włączeniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin do ZSIN pod względem narzędziowym, nie zaś 
na samym przetwarzaniu planów do postaci cyfrowej.      

• komentarz Pani Buzar-Śmigiel: Pani Buzar-Śmigiel zauważyła, że według niej, 
praktycznych doświadczeń z wdrożenia projektu Bazy Wiedzy nie ma, zaś na 
Geoportalu wyświetlana jest bardzo duża liczba zbiorów mpzp (ok. 20 tyś.), jednak ich 
wykorzystanie jest niemożliwe ze względu na brak standaryzacji, również w zakresie 
metadanych. 

• stanowisko Beneficjenta: Beneficjent jeszcze raz podkreślił, że jest świadomy 
złożoności omawianego zagadnienia, niemniej jednak widzi potrzebę „przetarcia 
szlaku” i wypracowania rozwiązań, które mogłoby być stosowane w przyszłości przez 
inne gminy. Beneficjent zwrócił uwagę, że współpracą będą objęte tylko te pojedyncze 
gminy, które mają przygotowane mpzp w odpowiedniej formie cyfrowej.  

 
 
Protokolant: Katarzyna Góźdź 


