


• K-GESUT  - krajowa baza danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu

• K-GESUT  - krajowa baza danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu

nazwa

Program 

Operacyjny 

Polska Cyfrowa

II oś priorytetowa 

e-administracja i 

otwarty rząd

Działanie 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość 

e-usług publicznych

Typ II: Tworzenie lub 

rozwój usług wewnątrz-

administracyjnych 
(A2A) niezbędnych dla 

funkcjonowania e-usług 

publicznych

• K-GESUT  - krajowa baza danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu

• K-GESUT  - krajowa baza danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu

nazwa

• Główny Urząd Geodezji i Kartografii• Główny Urząd Geodezji i Kartografiibeneficjent

• IV kw. 2015 – III kw. 2018 • IV kw. 2015 – III kw. 2018 okres realizacji 

• 87 138 430 zł• 87 138 430 złbudżet

• II A2A, (usługi A2A, A2B i A2C)• II A2A, (usługi A2A, A2B i A2C)typ
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Zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w 

zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, 

przedsiębiorców i obywateli.

Zwiększenie dostępności usług i zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia 

Utworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o 

sieciach uzbrojenia terenu. 
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Zwiększenie dostępności usług i zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia 

terenu, będących w dyspozycji administracji publicznej.

Interoperacyjność z innymi systemami administracji publicznej.

Wdrożenie jednolitych, logicznie uporządkowanych rozwiązań informatycznych, 

zbierających i przetwarzających dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu.

Zwiększenie wiarygodności i integralności danych w zakresie sieci uzbrojenia

terenu, udostępnianych przez administrację publiczną.



Wskaźniki kluczowe (obligatoryjne)

Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary

Wartość 

docelowa

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych szt. 4

Wskaźniki specyficzne dla programu

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary

Wartość 

docelowa

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
szt. 4

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i 

aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne
szt. 1

Liczba rejestrów publicznych o poprawionej 

interoperacyjności
szt. 2

Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania 

publiczne nie będących pracownikami IT, objętych 

wsparciem szkoleniowym

szt.
380



Typ A2A 

A2B/A2C

Poziom 5

Typ A2A 

A2B/A2C

Poziom 4

Usługa 

subskrypcji 

dedykowanych 

kompozycji 

danych krajowej 

bazy GESUT 

Usługa 

weryfikacji 

dostępności sieci 

uzbrojenia 

terenu

Typ A2A

A2B/A2C

Poziom 4

Typ A2A

A2B/A2C

Poziom 4

bazy GESUT 
terenu

Usługa 

kompozycji 

danych krajowej 

bazy GESUT dla 

wybranego 

obszaru

Usługa 

oceny 

integralności i 

spójności danych 

sieci uzbrojenia 

terenu



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

(osiągnięcie do 12 miesięcy od zakończenia Projektu)

Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary

Wartość docelowa

Osoby (obywatele, przedsiębiorcy oraz 

przedstawiciele administracji publicznej) os. 500 000przedstawiciele administracji publicznej)

korzystający z usług K-GESUT

os. 500 000

Liczba jednostek administracji publicznej 

wykonujących weryfikację zbiorów danych w 

zakresie sieci uzbrojenia terenu

szt. 89



udostępnienie 
nowych i 

rozwój usług 
publicznych i 

wewnątrzadmi-
nistracyjnych

usprawnienie 
współdziałania 

systemów 

zwiększenie 
dostępności do 
zbiorów danych 
przestrzennych systemów 

administracji 
publicznej

poprawa 
jakości danych 

zapewnienie 
ponownego 

wykorzystania 
danych

przestrzennych
w zakresie sieci 

uzbrojenia 
terenu

Poprawa 
dostępu do 
informacji 

sektora 
publicznego



Zadanie/

kontrakt

Wartość 

zadania

2015 2016 2017 2018

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

Rozbudowa systemu

zarządzania K-GESUT
4 200 000

Dostawa infrastruktury 

sprzętowo-programowej 4 000 000

Dostosowanie i kontrola 

danych
71 227 000

Usługi doradcze i wsparcie 

techniczne
1 700 000

Szkolenia użytkowników 1 850 000

Promocja projektu 450 000

Zarządzanie projektem 3 711 430




