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1 Wstęp 

Klient Brokera ZSIN jest to aplikacja umożliwiająca komunikację między systemem do prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków a systemem ZSIN w zakresie realizacji poniższych czynności: 

1) przekazywanie drogą elektroniczną kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,  
o czym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

2) przekazywanie drogą elektroniczną plików zawierających dane o obiektach ewidencji, które były 
przedmiotem zmian, o czym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2013 r. 
w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

3) generowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków  
i przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych do sądów 
prowadzących księgi wieczyste, o czym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 
stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

4) generowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków  
i przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych do organów 
podatkowych, o czym mowa w art. 8 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2013 r.  
w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

5) odbiór w postaci dokumentów elektronicznych zawiadomień o nowych wpisach w centralnej 
bazie danych ksiąg wieczystych lub zmianach dokonanych w tej bazie, o czym mowa w art. 8 ust. 
5 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach, 

6) odbiór w postaci dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych dotyczących 
osób fizycznych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez PESEL, 
o czym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. 

Aplikacja Klient Brokera ZSIN została udostępniona na stronach Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii. 

2 Uruchomienie aplikacji Klient Broker ZSIN 

W poniższym rozdziale opisano sposób uruchomienia aplikacji Klient Brokera ZSIN. 

2.1 Wymagania techniczne 

Do prawidłowego działania aplikacji Klient Brokera ZSIN niezbędne jest zainstalowanie poniższych 

komponentów: 

1) Microsoft .NET Framework w wersji 4.5.1 lub wyższej, 

2) Windows Installer w wersji 4.5 lub wyższej. 

2.2 Przebieg instalacji 

1) W oknie przeglądarki internetowej należy wpisać adres witryny sieci WWW udostępniającej 
aplikację Klient Brokera ZSIN. Na ekranie wyświetli się strona internetowa umożliwiająca 
automatyczne pobranie i zainstalowanie aplikacji. 
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Rysunek 1. Witryna sieci WWW udostępniająca aplikację Klient Brokera ZSIN. 

 

2) Jeżeli na komputerze komponenty wymienione w rozdziale 2.1 są już zainstalowane, można 
uruchomić aplikację wybierając link {uruchomić}. W przeciwnym razie należy wybrać opcję 
{Zainstaluj}, aby zainstalować wymagane oprogramowanie i uruchomić aplikację. 

3) Należy wybrać opcję instalacji aplikacji. Na ekranie komputera wyświetli się poniższe okno. 

 

Rysunek 2 Instalator aplikacji – uruchomienie. 
 

4) Należy wybrać opcję {Install}. Proces instalacji przebiega automatycznie. Na ekranie wyświetla się 
okno pokazujące postęp procesu instalacji. 
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Rysunek 3 Instalator aplikacji – postęp procesu instalacji. 

 

5) Po zakończeniu instalacji aplikacja zostaje automatycznie uruchomiona. 

 

Rysunek 4 Uruchomiona Aplikacja Klient Brokera ZSIN. 

 

6) Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zalogować się. Należy wypełnić pola: 

a) [Nazwa użytkownika] – nazwę użytkownika przypisaną dla danego systemu do prowadzenia 
ewidencji gruntów i budynków, 

b) [Hasło] – hasło, 

a następnie wybrać {Zaloguj}. 

7) Jeżeli podczas logowania pojawi się poniższy komunikat: 
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Rysunek 5 Komunikat dotyczący ustawienia lokalizacji repozytorium zawiadomień. 

należy ustawić lokalizację repozytorium zawiadomień. Należy wybrać opcję {Yes}, wskazać 
katalog, który będzie repozytorium zawiadomień, a potem wybrać opcję {OK}. 

 
Rysunek 6 Ustawienie lokalizacji repozytorium zawiadomień. 

2.3 Uruchamianie aplikacji 

Aplikację Klient Brokera ZSIN należy zawsze uruchamiać, nawet w systemie gdzie instalacja aplikacji 

została już wcześniej przeprowadzona,  poprzez wpisanie w oknie przeglądarki internetowej adres 

witryny sieci WWW udostępniającej ww. aplikację, a po załadowaniu strony internetowej wybrać link 

{uruchomić} (Rysunek 1). 

Jeżeli podczas uruchamiania aplikacji Klient Brokera ZSIN zweryfikuje, że dostępna jest nowsza wersja 

aplikacji zostanie ona automatycznie pobrana, zainstalowana i uruchomiona. 

3 Konfiguracja aplikacji Klient Brokera ZSIN 

W poniższym rozdziale opisano konfigurację aplikacji Klient Brokera ZSIN. 

3.1 Ustawienie lokalizacji repozytorium zawiadomień 

1) Aby ustawić lokalizację repozytorium zawiadomień, należy z menu aplikacji wybrać Ustawienia, 
a następnie opcję {Lokalizacja repozytorium zawiadomień}. Zostanie otwarty formularz wyboru 
katalogu. 



Utworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) 

 

 

 

 

Strona 11 z 46 
 

 
Rysunek 7. Ustawienie – Lokalizacja repozytorium zawiadomień. 

 

2) Należy wskazać katalog, który będzie lokalizacją repozytorium zawiadomień, a następnie wybrać 
{OK}. 

 

Rysunek 8. Ustawienie – Lokalizacja repozytorium zawiadomień – wybór katalogu. 

W przypadku, gdy aplikacja Klient Brokera ZSIN będzie działać sieciowo, tzn. będzie uruchamiana 

z wielu komputerów, jako repozytorium zawiadomień należy wskazać folder w lokalizacji sieciowej 

z prawami do odczytu, zapisu i modyfikacji dla odpowiedniej grupy użytkowników. 

3.2 Dodanie certyfikatu systemu do prowadzenia ewidencji gruntów 

i budynków 

1) Aby dodać certyfikat systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, należy najpierw 
zaimportować go na komputerze, na którym będzie uruchamiana aplikacja Klient Brokera ZSIN. 
W tym celu: 

a) Należy dwukrotnie kliknąć na certyfikacie, np. plik .PFX (format pliku do przechowywania 
kluczy prywatnych z towarzyszącymi certyfikatami klucza publicznego, zabezpieczonych 
kluczem symetrycznym wyznaczanym na podstawie hasła). Zostanie otwarty formularz 
kreatora importu certyfikatu „Certificate Import Wizard”. Następnie należy wybrać {Next}.  
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Rysunek 9 Import certyfikatu – rozpoczęcie importu.  
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b) W polu [File name] należy wskazać plik certyfikatu, wybierając opcję {Browse}, a następnie 
wybrać {Next}. 

 
Rysunek 10 Import certyfikatu – wskazanie pliku certyfikatu.  
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c) W polu [Password] należy wpisać hasło dla certyfikatu, a następnie wybrać {Next}. 

 

 
Rysunek 11 Import certyfikatu – podanie hasła dla certyfikatu.  
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d) Należy wybrać opcję {Place all certificates in the following store}, a następnie wybrać 
{Browse}. 

 
Rysunek 12 Import certyfikatu – wskazanie magazynu certyfikatów (krok 1).  
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e) Należy określić miejsce przechowywania certyfikatu, a następnie wybrać {OK}. 

 
Rysunek 13 Import certyfikatu – wskazanie magazynu certyfikatów (krok 2).  
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f) Należy zatwierdzić wybór miejsca przechowywania certyfikatu, wybierając {Next}. 

 
Rysunek 14 Import certyfikatu – wskazanie magazynu certyfikatów (krok 3).  
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g) Aby zakończyć import certyfikatu, należy wybrać {Finish}. 

 
Rysunek 15 Import certyfikatu – zakończenie importu certyfikatu. 

 

h) Zostanie wyświetlony komunikat informujący o zaimportowaniu certyfikatu. 

 
Rysunek 16 Import certyfikatu – potwierdzenie zakończenia importu certyfikatu. 

 

UWAGA: Tożsamy certyfikat klucza publicznego dla zaimportowanego certyfikatu musi zostać 
przypisany systemowi EGiB w systemie ZSIN, z którym będzie się komunikować aplikacja Klient 
Brokera ZSIN.  
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2) W kolejnym kroku należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Ustawienia, a następnie 
opcję {Certyfikaty do podpisu zawiadomień}. 

 
Rysunek 17 Ustawienia – Certyfikaty do podpisu zawiadomień. 

 

3) Zostanie otwarty formularz „Wybór certyfikatów”. 

 
Rysunek 18 Ustawienia – Certyfikaty do podpisu zawiadomień – wybór certyfikatów. 

 

4) Należy wybrać opcję {Akcje}, a następnie {Dodaj nowe certyfikaty do listy}. 

 
Rysunek 19 Ustawienia – Certyfikaty do podpisu zawiadomień – dodanie certyfikatu. 

5) Zostanie otwarty formularz „Lista certyfikatów zarejestrowanych w systemie”. Należy wskazać 
certyfikat na liście, a następnie wybrać opcję {OK}. 
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Rysunek 20 Ustawienia – Certyfikaty do podpisu zawiadomień – wskazanie certyfikatu. 

 

6) Certyfikat zostanie wyświetlony na liście certyfikatów zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji. 
Aby zakończyć konfigurację, należy wybrać opcję {Zastosuj}. 

 
Rysunek 21 Ustawienia – Certyfikaty do podpisu zawiadomień – lista certyfikatów zdefiniowanych w konfiguracji 
aplikacji. 

 

7) Aby usunąć certyfikat z listy certyfikatów zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji, należy z menu 
aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Ustawienia, a następnie opcję {Certyfikaty do podpisu 
zawiadomień}. Zostanie otwarty formularz „Wybór certyfikatów”. 

8) Należy zaznaczyć na liście certyfikatów zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji certyfikat, który 
ma zostać usunięty. 
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Rysunek 22 Ustawienia – Certyfikaty do podpisu zawiadomień – usunięcie certyfikatu – wskazanie certyfikatu do 
usunięcia. 

 

9) Należy wybrać opcję {Akcje}, a następnie {Usuń zaznaczone certyfikaty z listy}. 

 

 
Rysunek 23 Ustawienia – Certyfikaty do podpisu zawiadomień – usunięcie certyfikatu. 

 

10) Wskazany certyfikat zostanie usunięty z listy certyfikatów zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji. 

3.3 Ustawienie sądu rejonowego, do którego będą adresowane zawiadamiania 

o zmianach w ewidencji gruntów i budynków 

1) Aby ustawić sąd rejonowy, do którego będą adresowane zawiadamiania o zmianach w ewidencji 
gruntów i budynków, należy z menu aplikacji wybrać Ustawienia, a następnie opcję {Wydziały 
Ksiąg Wieczystych}. 
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Rysunek 24 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych. 

 

2) Zostanie otworzony formularz „Wybór Wydziałów Ksiąg Wieczystych”. 

 

Rysunek 25 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych – wybór Wydziałów Ksiąg Wieczystych. 

 

3) Należy wybrać opcję {Akcje}, a następnie {Dodaj do listy Wydziały Ksiąg Wieczystych}. 

 

Rysunek 26 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych – dodanie Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

 

4) Zostanie otwarty formularz „Lista Wydziałów Ksiąg Wieczystych zarejestrowanych w systemie 
ZSIN”. 
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Rysunek 27 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych – lista Wydziałów Ksiąg Wieczystych zarejestrowanych w 
systemie ZSIN.  
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5) Należy wskazać Wydział Ksiąg Wieczystych na liście, (w celu łatwiejszego odszukania właściwego 
WKW można wpisać w polu [Filtr] fragmentu jego nazwy – dane zostaną automatycznie 
przefiltrowane), a następnie wybrać opcję {Wybierz}. 

 
Rysunek 28 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych – wskazanie Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

 

6) Wskazany Wydział Ksiąg Wieczystych został dodany do listy Wydziałów Ksiąg Wieczystych 
zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji. 

 
Rysunek 29 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych – lista Wydziałów Ksiąg Wieczystych zdefiniowanych w 
konfiguracji aplikacji. 

 

7) Jeżeli zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków będą adresowane do jeszcze 
innych sądów należy powtórzyć kroki 3-5. 

8) Aby usunąć Wydział Ksiąg Wieczystych z listy Wydziałów Ksiąg Wieczystych zdefiniowanych 
w konfiguracji aplikacji, należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Ustawienia, 
a następnie opcję {Wydziały Ksiąg Wieczystych}. Zostanie otwarty formularz „Wybór Wydziałów 
Ksiąg Wieczystych”. 
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9) Należy zaznaczyć na liście Wydziałów Ksiąg Wieczystych zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji 
Wydział Ksiąg Wieczystych, który ma zostać usunięty. 

 
Rysunek 30 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych – usunięcie Wydziału Ksiąg Wieczystych – wskazanie Wydziału 
Ksiąg Wieczystych do usunięcia. 

 

10) Należy wybrać opcję {Akcje}, a następnie {Usuń z listy zaznaczone Wydziały Ksiąg Wieczystych}. 

 

 
Rysunek 31 Ustawienia – Wydziały Ksiąg Wieczystych – usunięcie Wydziału Ksiąg Wieczystych. 

 

11) Wskazany Wydział Ksiąg Wieczystych zostanie usunięty z listy Wydziałów Ksiąg Wieczystych 
zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji. 
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3.4 Ustawienie organu podatkowego, do którego będą adresowane 

zawiadamiania o zmianach w ewidencji gruntów i budynków 

1) Aby ustawić organ podatkowy, do którego będą adresowane zawiadamiania o zmianach 
w ewidencji gruntów i budynków, należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Ustawienia, 
a następnie opcję {Ograny Podatkowe}. 

 

 
Rysunek 32 Ustawienia – Organy Podatkowe. 

 

2) Zostanie otworzony formularz „Wybór Organów Podatkowych”. 

 
Rysunek 33 Ustawienia – Organy Podatkowe – wybór Organów Podatkowych. 

 

3) Należy wybrać opcję {Akcje}, a następnie {Dodaj do listy Organy Podatkowe}. 
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Rysunek 34 Ustawienia – Organy Podatkowe – dodanie Organu Podatkowego. 

 

4) Zostanie otwarty formularz „Lista Organów Podatkowych zarejestrowanych w ZSIN”. Należy 
wskazać organ podatkowy na liście, (w celu łatwiejszego odszukania właściwego OP można 
wpisać w polu [Filtr] fragmentu jego nazwy – dane zostaną automatycznie przefiltrowane), 
a następnie wybrać opcję {Wybierz}. 

 

 
Rysunek 35 Ustawienia – Organy Podatkowe – lista Organów Podatkowych zarejestrowanych w systemie ZSIN. 

 

5) Wskazany organ podatkowy został dodany do listy organów podatkowych zdefiniowanych 
w konfiguracji aplikacji. 
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Rysunek 36 Ustawienia – Organy Podatkowe – lista Organów Podatkowych zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji. 

 

6) Jeżeli zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków będą adresowane do jeszcze 
innych organów podatkowych należy powtórzyć kroki 3-4. 

7) Aby usunąć organ podatkowy z listy organów podatkowych zdefiniowanych w konfiguracji 
aplikacji, należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Ustawienia, a następnie opcję 
{Organy Podatkowe}. Zostanie otwarty formularz „Wybór Organów Podatkowych”. 

8) Należy zaznaczyć na liście organów podatkowych zdefiniowanych w konfiguracji aplikacji organ 
podatkowy, który ma zostać usunięty. 

 

 
Rysunek 37 Ustawienia – Organy Podatkowe – usunięcie Organu Podatkowego – wskazanie Organu Podatkowego do 
usunięcia. 

 

9) Należy wybrać opcję {Akcje}, a następnie {Usuń z listy zaznaczone Organy Podatkowe}. 
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Rysunek 38 Ustawienia – Organy Podatkowe – usunięcie Organu Podatkowego. 

 

10) Wskazany organ podatkowy zostanie usunięty z listy organów podatkowych zdefiniowanych 
w konfiguracji aplikacji. 

4 Działanie aplikacji Klient Brokera ZSIN 

W poniższym rozdziale opisano sposób działania aplikacji Klient Brokera ZSIN zarówno w sytuacji, gdy 

system EGiB jest nadawcą zawiadomienia, jak i gdy system EGiB jest adresatem zawiadomienia. 

4.1 Obsługa zawiadomień, dla których system EGiB jest nadawcą 

zawiadomienia 

Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków do Centralnego Repozytorium przekazuje 

zawiadomienia w celu inicjalnego zasilenia Centralnego Repozytorium, a także w celu jego 

aktualizacji. Decyduje czy wykonana zmiana w bazie ewidencji gruntów i budynków powinna 

skutkować poinformowaniem właściwego sądu rejonowego lub organu podatkowego podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

W niniejszym rozdziale opisano obsługę tych typów zawiadomień, dla których system EGiB jest 

nadawcą zawiadomienia. Należy zaznaczyć, że system EGiB rozpoczyna obsługę zawiadomienia, 

rejestrując je, ale również kończy jego obsługę odpowiednio potwierdzając otrzymanie informacji 

o przyjęciu zawiadomienia przez adresata bądź odrzuceniu zawiadomienia przez adresata. 

4.1.1 Rejestracja zawiadomienia 

W rozdziałach poniżej opisano, w jaki sposób zarejestrować zawiadomienie przekazywane w celu 

zasilenia Centralnego Repozytorium, zawiadomienie o zmianie w ewidencji gruntów i budynków 

adresowane do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste oraz zawiadomienie o zmianie 

w ewidencji gruntów i budynków adresowane do organu podatkowego podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego. 
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4.1.1.1 Rejestracja zawiadomienia w celu zasilenia Centralnego Repozytorium 

1) Aby zarejestrować zawiadomienie w celu inicjalnego zasilenia Centralnego Repozytorium bądź 
w celu jego aktualizacji, należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Zawiadomienie, 
a następnie opcję {Rejestruj zawiadomienie} -> {Zawiadomienie do ZSIN}. 

 

 
Rysunek 39 Rejestracja zawiadomienia EGIB -> ZSIN. 

 

2) Zostanie wyświetlony formularz „Rejestracja zawiadomienia z EGiB do ZSIN”. Na formularzu 
wypełnione są automatycznie przez aplikację Klient Brokera ZSIN następujące pola: 

a) [Numer kolejny] – numer kolejny zawiadomienia EGiB -> ZSIN, 

b) [Adresat] – adresat zawiadomienia, w przypadku typu zawiadomienia EGiB -> ZSIN: ZSIN, 

c) [Certyfikat] – certyfikat systemu EGiB, zdefiniowany w ustawieniach aplikacji Klient Brokera 
ZSIN. 

Należy wypełnić pola: 

a) [Identyfikator zmiany] – numer zmiany w systemie EGiB, 

b) [GML] – lokalizacja pliku GML, 

a następnie wybrać opcję {Rejestruj}. 

 

 
Rysunek 40 Rejestracja zawiadomienia EGIB -> ZSIN . 

 

Istnieje również możliwość zarejestrowania zawiadomienia z użyciem serwera ftp. Jest to metoda 

zalecana dla dużych plików GML. Aby zarejestrować zawiadomienie z użyciem serwera ftp, należy na 

formularzu „Rejestracja zawiadomienia z EGiB do ZSIN” wypełnić pole: 

a) [Identyfikator zmiany] – numer zmiany w systemie EGiB, 

b) [GML] – lokalizacja pliku GML, 

oraz zaznaczyć opcję wyboru [Rejestruj z użyciem serwera FTP], a następnie wybrać opcję 
{Rejestruj}. 

3) Zarejestrowane zawiadomienie wyświetli się na liście zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> 
ZSIN w sekcji Aktualne zawiadomienia. 
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Rysunek 41 Klient Broker ZSIN – lista zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> ZSIN. 

 

4.1.1.2 Rejestracja zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków 

adresowanej do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste 

1) Aby zarejestrować zawiadomienie o zmianie w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do 
sądu rejonowego, należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Zawiadomienie, 
a następnie opcję {Rejestruj zawiadomienie} -> {Zawiadomienie do NKW}. 

 

 
Rysunek 42 Rejestracja zawiadomienia EGIB -> NKW . 

 

2) Zostanie wyświetlony formularz „Rejestracja zawiadomienia z EGiB do NKW”. Na formularzu 
wypełnione są automatycznie przez aplikację Klient Brokera ZSIN następujące pola: 

a) [Numer kolejny] – numer kolejny zawiadomienia EGiB -> NKW, 

b) [Adresat] – adresat zawiadomienia, w przypadku typu zawiadomienia EGiB -> NKW: pierwszy 
na liście zdefiniowanych podczas konfiguracji aplikacji Wydział Ksiąg Wieczystych (jeżeli 
istnieje taka potrzeba należy wybrać właściwy dla zawiadomienia WKW), 

c) [Certyfikat] – certyfikat systemu EGiB, zdefiniowany w ustawieniach aplikacji Klient Brokera 
ZSIN. 

Należy wypełnić pola: 

d) [Identyfikator zmiany] – numer zmiany w systemie EGiB, 

e) [Plik zawiadomienia] – lokalizacja pliku XML, 

f) [Wypisy] – lokalizacja plik (-ów) wypisu w formacie PDF, 

g) [Wyrysy] – lokalizacja plik (-ów) wyrysu w formacie PDF, 

a następnie wybrać opcję {Rejestruj}. 
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Rysunek 43 Rejestracja zawiadomienia EGIB -> NKW. 

 

3) Zarejestrowane zawiadomienie wyświetli się na liście zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> 
NKW w sekcji Aktualne zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 44 Klient Broker ZSIN  - lista zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> NKW. 

 

4.1.1.3 Rejestracja zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków 

adresowanej do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego oraz podatku leśnego 

1) Aby zarejestrować zawiadomienie o zmianie w ewidencji gruntów i budynków do organu 
podatkowego, należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Zawiadomienie, a następnie 
opcję {Rejestruj zawiadomienie} -> {Zawiadomienie do OP}. 

 

 
Rysunek 45 Rejestracja zawiadomienia EGIB -> OP. 
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2) Zostanie wyświetlony formularz „Rejestracja zawiadomienia z EGiB do OP”. Na formularzu 
wypełnione są automatycznie przez aplikację Klient Brokera ZSIN następujące pola: 

a) [Numer kolejny] – numer kolejny zawiadomienia EGiB -> OP, 

b) [Adresat] – adresat zawiadomienia, w przypadku typu zawiadomienia EGiB -> OP: pierwszy 
na liście zdefiniowanych podczas konfiguracji aplikacji Organ Podatkowy (jeżeli istnieje taka 
potrzeba należy wybrać właściwy dla zawiadomienia OP), 

c) [Certyfikat] – certyfikat systemu EGiB, zdefiniowany w ustawieniach aplikacji Klient Brokera 
ZSIN. 

Należy wypełnić pola: 

d) [Identyfikator zmiany] – numer zmiany w systemie EGiB, 

e) [GML] – lokalizacja pliku GML, 

a następnie wybrać opcję {Rejestruj}. 

 

 
Rysunek 46 Rejestracja zawiadomienia EGIB -> OP. 

 

3) Zarejestrowane zawiadomienie wyświetli się na liście zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> 
NKW w sekcji Aktualne zawiadomienia. 

4.1.2 Sprawdzenie kolejki zawiadomień 

1) Aby odpytać system ZSIN czy zarejestrowane zawiadomienia zostały przejęte bądź odrzucone 
przez adresata, należy z menu aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Zawiadomienie, a następnie 
opcję {Sprawdź kolejki zawiadomień}. 

 

 
Rysunek 47 Sprawdzenie kolejek zawiadomień. 

2) Po wywołaniu tej opcji następuje: 

a) aktualizacja statusów zawiadomień oczekujących na potwierdzenie zakończenia obsługi, 

b) aktualizacja statusów zawiadomień oczekujących na potwierdzenie zwrotu do nadawcy 
zakończenia obsługi, 

c) pobranie listy zawiadomień oczekujących na obsługę przez adresata. 
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4.1.3 Wyświetlenie zawiadomienia 

1) Aby wyświetlić zawiadomienie dla zarejestrowanego zawiadomienia, należy w aplikacji Klient 
Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać interesujące nas zawiadomienie, 
a następnie opcję {Akcja} -> {Wyświetl zawiadomienia}. 

 

 
Rysunek 48 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 49 Akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

2) Po wywołaniu akcji wyświetlenia zawiadomienia dla wybranego zawiadomienia zostanie 
wyświetlone się nowe okno „Treść zawiadomienia”. 

 

 
Rysunek 50 Okno Treści zawiadomienia EGIB -> ZSIN. 
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Rysunek 51 Okno Treści zawiadomienia EGIB -> NKW. 

4.1.1 Sprawdzenie statusu zawiadomienia 

1) Aby odpytać system ZSIN czy zmienił się status zarejestrowanego zawiadomienia, należy 
w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać interesujące nas 
zawiadomienie, a następnie opcję {Akcja} -> {Sprawdź status zawiadomienia}. 

 

 
Rysunek 52 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 53 Akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

2) Po wywołaniu akcji sprawdzenia statusu dla wybranego zawiadomienia na liście 
zarejestrowanych zawiadomień w kolumnie [Status] zmieni się wartość.  
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Rysunek 54 Klient Brokera ZSIN – lista zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> ZSIN. 

4.1.2 Potwierdzenie otrzymania informacji o przyjęciu zawiadomienia przez 

adresata bądź odrzuceniu zawiadomienia przez adresata 

4.1.2.1 Potwierdzenie otrzymania informacji o przyjęciu zawiadomienia przez 

adresata 

1) Aby potwierdzić otrzymanie informacji o przyjęciu zawiadomienia przez adresata, należy 
w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać interesujące nas 
zawiadomienie, które ma status PrzejetePrzezAdresata, a następnie opcję {Akcja} -> {Potwierdź 
otrzymanie informacji o przyjęciu zawiadomienia przez adresata}. 

 

 
Rysunek 55 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 56 Akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

2) Po wywołaniu akcji potwierdzającej otrzymanie informacji o przyjęciu zawiadomienia przez 
adresata dla wybranego zawiadomienia na liście zarejestrowanych zawiadomień w kolumnie 
[Status] zmieni się wartość na Zatwierdzone.  

 
Rysunek 57 Klient Brokera ZSIN – lista zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> ZSIN. 
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4.1.2.2 Potwierdzenie otrzymania informacji o odrzuceniu zawiadomienia przez 

adresata 

4.1.2.2.1 Wyświetlenie raportu niezgodności 

1) Aby wyświetlić raport niezgodności dla zawiadomienia odrzuconego przez adresata, należy 
w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać interesujące nas 
zawiadomienie, a następnie opcję {Akcja} -> {Wyświetl raport niezgodności}. 

 

 
Rysunek 58 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 59 Akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

2) Po wywołaniu akcji wyświetlenia raportu niezgodności dla wybranego zawiadomienia zostanie 
wyświetlone nowe okno „Raport niezgodności”. 
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Rysunek 60 Okno Raportu niezgodności. 

4.1.2.2.2 Potwierdzenie otrzymania informacji o odrzuceniu zawiadomienia przez adresata 

1) Aby potwierdzić otrzymanie informacji o odrzuceniu zawiadomienia przez adresata, należy 
w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać interesujące nas 
zawiadomienie, które ma status Odrzucone, a następnie opcję {Akcja} -> {Potwierdź otrzymanie 
informacji o odrzuceniu zawiadomienia przez adresata}. 

 

 
Rysunek 61 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 62 Akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 
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2) Po wywołaniu akcji potwierdzającej otrzymanie informacji o odrzuceniu zawiadomienia przez 
adresata dla wybranego zawiadomienia na liście zarejestrowanych zawiadomień w kolumnie 
[Status] zmieni się wartość na ZwroconeDoNadawcy. 

 

 
Rysunek 63 Klient Brokera ZSIN – lista zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> ZSIN. 

4.1.3 Przeniesienie zawiadomienia do archiwum 

1) Aby zakończyć cykl życia zawiadomienia dla zawiadomień o statusach Zatwierdzone bądź 
ZwroconeDoNadawcy, należy w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych 
zawiadomień wybrać interesujące nas zawiadomienie, a następnie opcję {Akcja} -> {Przenieś 
zawiadomienie do archiwum}. 

 

 
Rysunek 64 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

2) Po wywołaniu akcji przenoszącej wybrane zawiadomienie EGIB -> ZSIN do archiwum pojawi się 
ono w odpowiedniej kolejce w sekcji Archiwum zawiadomień.  

 

 
Rysunek 65 Klient Brokera ZSIN – lista zarejestrowanych zawiadomień EGIB -> ZSIN w archiwum. 

 

4.1.4 Przywrócenie zawiadomienia do aktualnych zawiadomień 

1) Aby zawiadomienie przeniesione do archiwum przywrócić do aktualnych zawiadomień, należy 
w aplikacji Klient Brokera ZSIN w sekcji Archiwum zawiadomień wybrać odpowiednią kolejkę, 
a następnie na liście zawiadomień wskazać interesujące nas zawiadomienie, dla którego należy 
wybrać opcję {Akcja} -> {Przenieś zawiadomienie do aktualnych zawiadomień}. 
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Rysunek 66 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zawiadomienia w archiwum. 

 

 
Rysunek 67 Akcje dostępne dla zawiadomienia w archiwum. 

4.2 Obsługa zawiadomień, dla których system EGiB jest adresatem 

zawiadomienia 

4.2.1 Sprawdzenie kolejki zawiadomień 

1) Aby odpytać system ZSIN w celu sprawdzenia czy w systemie ZSIN nie oczekują zawiadomienia 
wysłane przez innych nadawców do danego systemu EGIB, który w tym przypadku jest 
adresatem, np. zawiadomienia NKW -> EGIB lub OP -> EGIB, należy z menu aplikacji Klient 
Brokera ZSIN wybrać Zawiadomienie, a następnie opcję {Sprawdź kolejki zawiadomień}. 

 

 
Rysunek 68 Sprawdzenie kolejek zawiadomień. 

 

2) Po wywołaniu tej opcji następuje: 

a) aktualizacja statusów zawiadomień oczekujących na potwierdzenie zakończenia obsługi, 

b) aktualizacja statusów zawiadomień oczekujących na potwierdzenie zwrotu do nadawcy 
zakończenia obsługi, 

c) pobranie listy zawiadomień oczekujących na obsługę przez adresata. 

3) W przypadku zawiadomień oczekujących na obsługę przez adresata, w aplikacji Klient Brokera 
ZSIN w odpowiedniej kolejce, pojawią się nowe rekordy zawiadomień, które będą wyświetlone 
pogrubioną czcionką. 

 
Rysunek 69 Klient Brokera ZSIN – lista zawiadomień NKW -> EGIB. 
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4) Jeżeli do jakiejś kolejki wpadnie jedno lub więcej zawiadomienie, które oczekuje na obsługę przez 
adresata to jest to również widoczne w aplikacji Klient Brokera ZSIN, w sekcji Aktualne 
zawiadomienia przy kolejce, gdzie w nawiasach pokazuje się liczba takich zawiadomień, np. (1). 

 

 
Rysunek 70 Kolejka zawiadomień NKW -> EGIB oczekujących na obsługę przez adresata. 

 

4.2.2 Wyświetlenie zawiadomienia 

1) Aby wyświetlić zawiadomienie dla zawiadomienia oczekującego na obsługę przez adresata, 
należy w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać 
interesujące nas zawiadomienie, a następnie opcję {Akcja} -> {Wyświetl zawiadomienia}. 

 

 
Rysunek 71 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 72 Akcje dostępne dla zawiadomienia oczekującego na obsługę przez adresata. 

 

4.2.3 Oznaczenie zawiadomienia jako przeczytane 

1) Aby oznaczyć zawiadomienie jako przeczytane, należy w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście 
zarejestrowanych zawiadomień wybrać interesujące nas zawiadomienie, które ma status 
PrzekazaneDoAdresata, a następnie opcję {Akcja} -> {Oznacz zawiadomienie jako przeczytane}. 
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2) Po wywołaniu akcji oznaczenia zawiadomienia jako przeczytane w aplikacji Klient Brokera ZSIN na 
liście zawiadomień rekord takiego zawiadomienia zostanie wyświetlony normlaną czcionką.  

 

 
Rysunek 73 Klient Brokera ZSIN – lista zawiadomień NKW -> EGIB. 

 

3) Wywołanie akcji oznaczenia zawiadomienia jako przeczytane jest również widoczne w aplikacji 
Klient Brokera ZSIN, w sekcji Aktualne zawiadomienia przy kolejce, gdzie w nawiasach zmniejszy 
się liczba zawiadomień oczekujących na obsługę przez adresata, np. (1), bądź nie będzie 
wyświetlany taki zapis w przypadku braku takich zawiadomień. 

 

 
Rysunek 74 Kolejka zawiadomień NKW -> EGIB oczekujących na obsługę przez adresata. 

 

4.2.4 Sprawdzenie statusu zawiadomienia 

1) Aby odpytać system ZSIN czy zmienił się status zawiadomienia, należy w aplikacji Klient Brokera 
ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać interesujące nas zawiadomienie, 
a następnie opcję {Akcja} -> {Sprawdź status zawiadomienia}. 

 

 
Rysunek 75 Akcje dostępne dla zawiadomienia oczekującego na obsługę przez adresata. 
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2) Po wywołaniu akcji sprawdzenia statusu dla wybranego zawiadomienia na liście 
zarejestrowanych zawiadomień w kolumnie [Status] zmieni się wartość.  

 

 
Rysunek 76 Klient Brokera ZSIN – lista zawiadomień NKW -> EGIB. 

 

4.2.5 Przyjęcie bądź odrzucenia zawiadomienia przez adresata 

4.2.5.1 Przyjęcie zawiadomienia przez adresata 

1) Aby przyjąć zawiadomienie przez adresata, należy w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście 
zawiadomień wybrać interesujące nas zawiadomienie, a następnie opcję {Akcja} -> {Przyjmij 
zawiadomienie}. 

2) Po wywołaniu akcji przyjęcia zawiadomienia przez adresata dla wybranego zawiadomienia na 
liście zawiadomień w kolumnie [Status] zmieni się wartość na PrzejetePrzezAdresata.  

 

 
Rysunek 77 Klient Brokera ZSIN – lista zawiadomień NKW -> EGIB. 

 

4.2.5.2 Odrzucenia zawiadomienia przez adresata 

1) Aby odrzucić zawiadomienie przez adresata, należy w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście 
zawiadomień wybrać interesujące nas zawiadomienie, a następnie opcję {Akcja} -> {Odrzuć 
zawiadomienie}. 

2) Zostanie wyświetlony formularz „Raport niezgodności”. Na formularzu należy wypełnić pola: 

a) [Tytuł raportu] – tytuł raportu, 

b) [Powód odrzucenia] – powód odrzucenia, 

a następnie wybrać opcję {Zastosuj}. 
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Rysunek 78 Raport niezgodności. 

 

3) Po wywołaniu akcji odrzucenia zawiadomienia przez adresata dla wybranego zawiadomienia na 
liście zawiadomień w kolumnie [Status] zmieni się wartość na Odrzucone.  

 

 

4) Po wywołaniu akcji odrzucenia zawiadomienia przez adresata dla wybranego zawiadomienia na 
liście zawiadomień w kolumnie [Status] zmieni się wartość na Odrzucone.  

 

 
Rysunek 79 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla odrzuconego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 80 Akcje dostępne dla odrzuconego zawiadomienia. 
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4.2.6 Przeniesienie zawiadomienia do archiwum 

1) Aby zakończyć cykl życia zawiadomienia dla zawiadomień o statusach PrzejetePrzezAdresata bądź 
Odrzucone, należy w aplikacji Klient Brokera ZSIN na liście zarejestrowanych zawiadomień wybrać 
interesujące nas zawiadomienie, a następnie opcję {Akcja} -> {Przenieś zawiadomienie do 
archiwum}. 

 

 
Rysunek 81 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

 
Rysunek 82 Akcje dostępne dla zarejestrowanego zawiadomienia. 

 

2) Po wywołaniu akcji przenoszącej wybrane zawiadomienie do archiwum pojawi się ono 
w odpowiedniej kolejce w sekcji Archiwum zawiadomień.  

 

 
Rysunek 83 Klient Brokera ZSIN – lista zarejestrowanych zawiadomień NKW -> EGIB w archiwum. 

4.2.7 Przywrócenie zawiadomienia do aktualnych zawiadomień 

1) Aby zawiadomienie przeniesione do archiwum przywrócić do aktualnych zawiadomień, należy 
w aplikacji Klient Brokera ZSIN w sekcji Archiwum zawiadomień wybrać odpowiednią kolejkę, 
a następnie na liście zawiadomień wskazać interesujące nas zawiadomienie, dla którego należy 
wybrać opcję {Akcja} -> {Przenieś zawiadomienie do aktualnych zawiadomień}. 

 

 
Rysunek 84 Klient Broker ZSIN – akcje dostępne dla zawiadomienia w archiwum. 
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Rysunek 85 Akcje dostępne dla zawiadomienia w archiwum. 

 

4.3 Informacje o programie 

1) Aby wyświetlić informacje o programie o jego aktualnie zainstalowanej wersji, należy z menu 
aplikacji Klient Brokera ZSIN wybrać Pomoc, a następnie opcję {O programie}. 

 

 
Rysunek 86. Pomoc – O programie. 

 

2) Po wywołaniu akcji wyświetlenia informacji o programie zostanie wyświetlone nowe okno 
„Informacje o programie”. 

 

 
Rysunek 87. Informacje o programie. 

 

 


