
ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach – Faza II

założenia projektowe



Prezentacja założeń Projektu

• Podstawowe informacje na temat projektu ZSIN – Faza II (okres, koszt, typ)

• Zakres projektu

• Cele projektu

Agenda spotkania

• Cele projektu

• E-usługi tworzone i rozwijane w ramach projektu

• Wskaźniki projektowe

• Korzyści końcowe projektu



Podstawowe informacje

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji • ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
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

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach – Faza II

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Nieruchomościach – Faza IInazwa

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

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

• 152 953 000 zł• 152 953 000 złbudżet

• II (A2A), dodatkowo usługi A2B i A2C• II (A2A), dodatkowo usługi A2B i A2Ctyp



Lp.Lp. Zadanie wg HRFZadanie wg HRF Wartość wg HRFWartość wg HRF

11 Wytworzenie e-usług 12 000 000,00

22
Dostosowanie i kontrola danych

ewidencji gruntów i budynków
128 898 000,00

Koszty projektu w ujęciu 

zadaniowym

ewidencji gruntów i budynków

33 Usługi doradcze i wsparcie techniczne 5 000 000,00

44 Promocja projektu 1 400 000,00

55
Zarządzanie projektem, przygotowanie 

i przeprowadzenie przetargów, koszty ogólne
5 655 000,00

RAZEM 152 953 000,00



Zakres Projektu

•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

•Dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN 

(modernizacja i konwersja EGiB)

•Weryfikacja prac w zakresie EGiB•Weryfikacja prac w zakresie EGiB

• Zakup infrastruktury na potrzeby wytwarzanych narzędzi

• Organizacja seminariów z interesariuszami Projektu

• Wypromowanie celów oraz rezultatów Projektu 



Cele Projektu

POPCCele szczegółowe Cel główny

Zwiększenie efektywności 
pracy urzędów w zakresie 

rejestrów związanych 
z nieruchomościami oraz 

Oś II E-administracja i otwarty rząd

Celem wsparcia będzie poszerzenie 

zakresu spraw, które obywatele i 

przedsiębiorcy mogą załatwić drogą 

elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to 

odbywać poprzez elektronizację nowych 

usług publicznych oraz poprawę 

funkcjonalności oraz e-dojrzałości usług 

[CS1] usprawnienie procesów 
związanych z prowadzeniem 
i udostępnianiem informacji 

z rejestrów publicznych 
dotyczących nieruchomości

[CS2] poprawa jakości 
i wiarygodności danych 

z nieruchomościami oraz 
podniesienie poziomu 

obsługi obywateli 
i przedsiębiorców 
w zakresie działań 

związanych z 
pozyskiwaniem informacji 

o nieruchomościach

funkcjonalności oraz e-dojrzałości usług 

istniejących, a pośrednio – poprzez 

usprawnianie usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A), 

niezbędnych dla świadczenia usług 

publicznych. 

Ponadto 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. 

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



e-Usługi Projektu

U
sł

u
g

i
Usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych

Usługa harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla rejestrów 

włączonych do ZSIN

e
-U

sł
u

g
i

Usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków

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 przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów notarialnych 

za pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do 

rejestrów włączonych do ZSIN



Wskaźniki produktu Projektu

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 Projektu

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

z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych 

Liczba użytkowników instytucjonalnych udostępnionych 

rejestrów publicznych
szt. 0 102

Liczby użytkowników udostępnionej usługi publikacji informacji 

o średnich cenach transakcyjnych
szt. 0 10 000



Korzyści końcowe Projektu

Usprawnienie 

procesów 

wymiany 

informacji 

pomiędzy 

rejestrami 

publicznymi

Wzrost jakości i 

wiarygodności 

Poprawa stopnia 

zadowolenia 

społeczeństwa z 

ZSIN -

Faza II

wiarygodności 

danych

Zwiększenie 

efektywności 

kosztowej 

administracji 

Poprawa 

wizerunku 

rejestrów 

publicznych jako 

rzetelnego źródła 

danych

społeczeństwa z 

usług 

publicznych




