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Ułatwienie dostępu do danych PZGiK online 

Umożliwienie płatności elektronicznych online 

Przyspieszenie procedur udostępniania danych 

Promocja i upowszechnienie danych 
referencyjnych pochodzących z PZGiK  

Unowocześnienie branży geodezyjnej 





Wojewódzka 

Powiatowa 

Centralna 

• bazy danych (rejestry publiczne): 

PRPOG, PRG, PRNG, ORTO, NMT, 

ZLiS, Z-BDOT10k, BDOO, K-GESUT, 

CR ZSIN  

• operaty techniczne  

• mapy topograficzne w skalach: 

1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 

• mapy ogólnogeograficzne w skalach: 

1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 

• kartograficzne opracowania tematyczne 

i specjalne 

• inne opracowania powstałe w wyniku 

wykonania prac geodezyjnych i 

kartograficznych oraz kopie baz danych 

pozyskane z wojewódzkiej i powiatowej 

części zasobu, niezbędne do realizacji 

zadań Głównego Geodety Kraju  w 

dziedzinie geodezji i kartografii. 



Udostępnianie na 
wniosek 

Odpłatnie 

Bezpłatne 
(uprawnione 

podmioty i tylko w 
postaci 

elektronicznej) 

Na cele edukacyjne i 
prac naukowo-
rozwojowych 

Na cele ochrony 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

państwa 

Do realizacji zadań 
publicznych 

Dane  

free-of-charge 

- PRG  
 -PRNG 
- BDOO 

- NMT o interwale siatki co 
najmniej 100m 

Wymiana danych 
pomiędzy organami 

Służby g-k 



- ATOM 
- Usługa dużych 

wolumenów 
 

- WFS  
- WMS 
- WMTS 
- REST 
- WCS 
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134 
wymagania 

Dotychczasowe rozwiązania 

Przepisy prawne 

Standardy 
bezpieczeństwa 

Wytyczne techniczne SIG 

OPZ 







Proces przyjmowania materiałów do zasobu 

Proces tworzenia metadanych 

Proces obsługi wniosków o udostępnienie 

Proces udostępniania materiałów zasobu 

Proces obsługi zgłoszeń 

Proces uwierzytelniania materiałów zasobu 

Proces korekty materiałów zasobu 

Proces wymiany danych pomiędzy częściami zasobu 

Proces wyłączania materiałów 

Proces zarządzania materiałami 

Proces obsługujący działalność inną niż obsługa PZGiK  







• Usługa przeglądania materiałów zasobu, metadanych, skorowidzów  

• Usługa udostępniania danych  

• Usługa zgłaszania prac  

• Usługa wnoszenia opłat on-line 

Portal  

• Usługa zarządzania dokumentami  

• Usługa zarządzania materiałami zasobu 

• Usługa zarządzania asortymentem 

• Usługa raportowania 

• Usługa zarządzania kopiami bezpieczeństwa materiałów zasobu 

• Usługa komunikacji z systemami dziedzinowymi 

• Usługa wyłączania materiałów z zasobu 

System 

zarządzania 

• Usługa zarządzania klientami Szyna OGC 







Testowanie i wdrożenie produkcyjne 

Uzupełnienie i aktualizacja danych w zbiorach PZGiK  

Skanowanie materiałów analogowych i włączanie do baz danych 

Zwiększenie ilości danych dostępnych „od ręki”  

Zmiany przepisów prawnych  




