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Agenda spotkania 

1. Rejestry włączone do ZSIN 

2. Architektura ZSIN i rozwiązania techniczne 

3. Funkcjonalność ZSIN 

4. Dostosowanie systemów do prowadzenia EGiB 

5. Aplikacja wspomagająca komunikację z ZSIN 



Architektura biznesowa ZSIN  
– kluczowe jednostki organizacyjne 

Główny Geodeta Kraju 

GUGiK CODGiK 

Departament Departament 
Informacji o 

Nieruchomościach 

Zespół Projektowy 
ZSIN 

Dział Systemu 
Katastralnego 

Dział Państwowego 
Rejestru Granic 

Dział Geoportalu 

PODGiK 

Służba Geodezyjna i Kartograficzna 

Minister Minister 
Sprawiedliwości 

Minister Spraw Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Prezes GUS 

Prezes ARiMR 

NKW NKW 

PESEL PESEL 

TERYT TERYT 

REGON 

KSEP KSEP 

Dysponenci danych 



Związki pomiędzy zbiorami danych ZSIN,  
a innymi rejestrami publicznymi 

Rejestry ZSIN 

EGiB EGiB 

NKW NKW 

Rejestry 
referencyjne 
powiązane 

PESEL PESEL 

KRS KRS 

EMUiA EMUiA 

REGON REGON 

CBDoZ CBDoZ 

CRFOP CRFOP 

Rejestry powiązane 

EPN i inne rejestry EPN i inne rejestry 
resortu finansów 

Rejestry resortu Rejestry resortu 
rolnictwa 

Rejestry służby 
geodezyjnej i 

kartograficznej 

Rejestry resortu Rejestry resortu 
środowiska 

Rejestry GUS 

Rejestry resortu Rejestry resortu 
spraw wewnętrznych 

dane 

przedmiotowe 

dane osobowe 

dane podmiotowe 

dane obiektów 

zabytkowych 

dane obiektów 

chronionych 

TERYT TERYT 
dane adresowe 

dane adresowe 

dane podmiotowe 



Ustawowe* e-usługi ZSIN 

prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB 

monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i 
jakości zbiorów danych EGiB 

wymiana danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB a innymi 
rejestrami publicznymi, takimi jak: KW, PRG, TERYT, REGON, KSEP, w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w 
formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, 
dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla 
innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach 

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 



Ustawowe e-usługi ZSIN c.d. 

dokonywanie przez sądy prowadzące KW sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 § 4 
Kodeksu postępowania cywilnego 

weryfikacja zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w: KW, PESEL, REGON oraz 
TERYT, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby EGiB 

udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych 
ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich 
ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, 
spisów powszechnych, prowadzenia REGON, prowadzenia TERYT, planowania 
gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej 
nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych EGiB obejmujących 
obszary większe niż jeden powiat 



Architektura systemu ZSIN 

Aplikacja (Portal) 
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Uwierzytelnianie 

Autoryzacja 

Routing 

Monitoring 

Rejestr usług 

Zarz. usługami 

Zarz. Proc. Bizn. 

Pol. bezpieczeństwa 

Broker usług ZSIN 



Rozwiązania techniczne ZSIN 

  

  

wymiana danych za pomocą usług sieciowych (Web Services) przy 
wykorzystaniu następujących standardów:  SOAP wersja 1.1 lub 1.2, 
WSDL wersja 1.1, WMS, WFS 

wymiana danych przy uwzględnieniu następujących 
formatów: XML, GML, PDF 

komunikacja za pomocą protokołu HTTPS 

komunikacja pomiędzy systemami włączonymi do ZSIN oraz 
udostępnianie usług ZSIN za pomocą szyny usług 

 infrastruktura techniczna ZSIN jest tworzona i utrzymywana  
z zachowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne oraz przy zastosowaniu norm oraz 
uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk 



• Interfejsy obsługi zawiadomień: IZawiadomienie, INadawcaZawiadomien, 
IAdresatZawiadomien 

• Usługi danych przestrzennych: WMS.EGIB/WFS.EGIB, WMS.KSEP/WFS.KSEP 
(proxy), WMS.PRG/WFS.PRG (proxy) 

• Usługi wyszukiwania: ZSIN.NKW.Wyszukiwanie (proxy), 
ZSIN.REGON.Wyszukiwanie (proxy), ZSIN.TERYT.Wyszukiwanie (proxy) 

• Interfejs raportów udostępniający raporty: informacja z rejestru gruntów, 
informacja z rejestru budynków, informacja z rejestru lokali, wykaz 
nieruchomości, raport miesięczny GUS, raport kwartalny GUS 

• Interfejs komunikacyjny: IWeryfikacjaIntegralnosci umożliwiający 
dokonywanie weryfikacji integralności danych z pliku GLM przychodzących z 
Aplikacji do walidacji plików GML z danymi w Centralnym Repozytorium 

Interfejsy komunikacyjne 
udostępniane przez ZSIN 



Obsługa zawiadomień 

EGiB 
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Portal ZSIN – funkcjonalności 

Wizualizacja danych 
z CR ZSIN 

Wyszukanie 
informacji w CR ZSIN 

Przeglądanie 
właściwości 

obiektów 

Wizualizacja danych 
historycznych 

Przeglądanie danych 
KW, REGON, TERYT, 

PESEL, KSEP 

Generowanie Generowanie 
informacji z rejestru 
gruntów, budynków i 

lokali 

Modyfikacja 
kompozycji mapy 

Tworzenie wydruków 
map 

Eksport danych z CR 
ZSIN 

Generowanie Generowanie 
zbiorczych informacji 

o gruntach, 
budynkach i lokalach 

Wyszukanie 
obiektów należących 

do osoby 

Generowanie 
zestawień 

rozbieżności 

Generowanie zestawień 
statystycznych 

spójności i jakości 
danych 

Wykonywanie analiz 
przestrzennych 

Generowanie zestawień 
operacji biznesowych 

Szyfrowanie i 
odszyfrowywanie 

plików 

Monitorowanie 
zawiadomień 

Zarządzanie 
systemami 

zewnętrznymi 

Zarządzanie 
uprawnieniami 

…. 



Portal ZSIN 
Funkcjonalność wyszukiwania danych w rejestrach włączonych 



Portal ZSIN 
Szybkie wyszukiwanie obiektów 



Portal ZSIN 
Przeglądanie właściwości obiektu 



Portal ZSIN  
Wyszukiwanie danych PESEL 



Portal ZSIN  
Wyszukiwanie danych REGON (wyszukiwanie po numerze) 



Portal ZSIN  
Wyszukiwanie danych REGON (wyszukiwanie po nazwie) 



Dostosowanie systemów EGiB 

    przechowywane i przetwarzane lokalnie 
i sieciowo 

zintegrowane w zakresie części 
graficznej i opisowej 

zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa 

DANE 

    tworzenie, przetwarzanie, 
prezentowanie i zabezpieczanie 

obsługa ustrukturyzowanych i ustandaryzowanych danych 

obsługa usług sieciowych  
(przesyłanie i odbieranie) 

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa 

OPROGRA-
MOWANIE 



cmp ZSIN-EGIB

Klient WMS

Klient WFS

Obsługa zawiadomień

Obsługa wyszukiwania

Klient FTP

Systemy::System EGIB

Klient WMS

Klient WFS

Obsługa zawiadomień

Obsługa wyszukiwania

Klient FTP

Systemy::System ZSIN

WMS.KSEP

WFS.KSEP

WMS.EGIB

WFS.EGIB

IZawiadomienie

INadawcaZawiadomien

IAdresatZawiadomien

ZSIN.SRP.Wyszukiwanie

ZSIN.NKW.Wyszukiwanie

ZSIN.TERYT.Wyszukiwanie

ZSIN.REGON.Wyszukiwanie

FTP

WMS.PRG

WFS.PRG

Interfejsy obsługi  

zawiadomień 

Interfejsy usług 

przestrzennych 

Interfejsy  

wyszukiwania 



 przekazywanie zawiadomienia w celu inicjalnego 
zasilenia Centralnego Repozytorium, 

 przekazywanie zawiadomienia w celu aktualizacji 
Centralnego Repozytorium, 

 przekazywanie zawiadomień o zmianach danych EGiB 
do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste 

 przekazywanie zawiadomień o zmianach danych EGiB 
do organu podatkowego podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz podatku leśnego 

 
 odbiór zawiadomień o nowych wpisach w centralnej 

bazie danych ksiąg wieczystych lub zmianach 
dokonanych w tej bazie,  

 odbiór zawiadomień o zmianach danych dotyczących 
osób fizycznych uwidocznionych w EGiB 

Wymiana zawiadomień 

ZSIN 

2 2 

1 1 EGiB 

1 1 

2 2 



Najważniejsze wymagania dla EGiB 

Każda zmiana wprowadzona w EGiB (bazy danych) musi zostać przekazana do ZSIN 
zmianą. Nie dopuszcza się wprowadzania do bazy żadnych zmian bezpośrednio 

z poziomu bazy danych bez wygenerowania zmiany. Wszystkie zmiany powinny być 
wprowadzane z poziomu aplikacji (konieczność zabezpieczenia nieautoryzowanej 

modyfikacji).  

Paczki zawiadomienia powinny być 
przygotowane automatycznie za 

pomocą mechanizmów systemu do 
prowadzenia EGiB bez ingerencji 

operatora. 

wydajności systemów do prowadzenia 
EGiB w zakresie generowania wyrysów 

Konieczne jest podniesienie 
wydajności systemów do prowadzenia 
EGiB w zakresie generowania wyrysów 

z mapy ewidencyjnej, aby 
generowanie wyrysów było 
realizowane „w locie” wraz 

z generowaniem pozostałych 
elementów zestawu danych. 

Zawartość paczki zawiadomienia 
 nagłówek - składający się z: metryki, wykazu 

plików zawiadomienia oraz podpisu cyfrowego 
nadawcy, 

 dokument zawiadomienia – plik XML bądź GML, 
 wypis i/lub wyrys. 



Aplikacja do komunikacji ze ZSIN 

Aplikacja ma za zadanie umożliwienie komunikacji wszystkich istniejących systemów do 

prowadzenia EGiB z ZSIN. Jedynym warunkiem jest dostosowanie systemów EGiB do 

tworzenia plików zawiadomień i plików GML zgodnych z projektem rozporządzenia o EGiB 

oraz wytycznymi dla systemów EGiB. 

    

APLIKACJA 
BROKER 

ZSIN 

walidacja plików wytworzonych przez system EGiB 

łatwa obsługa tworzenia paczki zawiadomień 

podgląd zawiadomień z NKW  
(forma przyjazna dla użytkownika) 

zapisywanie i przechowywanie zawiadomień 

EGIB2ZSIN 
EGIB2NKW 
EGIB2OP 
NKW2EGIB 
ZSIN2EGIB 



Ustawienia dla aplikacji do komunikacji 



Rejestracja zawiadomienia inicjalnego 

nadawanie zawiadomienia 

odbieranie zawiadomienia 

sprawdzania informacji na temat statusu zawiadomienia 



Rejestracja zawiadomienia EGIB2NKW 



Podgląd zawiadomienia NKW2EGIB 



Dziękujemy za uwagę 

jaroslaw.zembrzuski@codgik.gov.pl 

szymon.rymsza@gugik.gov.pl 

mailto:jaroslaw.zembrzuski@codgik.gov.pl
mailto:szymopn.rymsza@gugik.gov.pl

