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Wprowadzenie 

Wspólne dla administracji publicznej 
środowisko kompetencyjno-
analityczne umożliwiające 
udostępnienie zaawansowanych 
usług związanych z informacją 
przestrzenną 

Centrum Analiz Przestrzennych 
Administracji Publicznej 

Stan zaawansowania prac: 
Trwają prace nad opracowaniem Wniosku 
w ramach konkursu POPC 

CAPAP 



Agenda spotkania 

1. Doświadczenia Beneficjenta 

2. CAPAP jako element Architektury Korporacyjnej Państwa 

3. Ekspertyza CAPAP 

4. Informacja o Projekcie 



Doświadczenie GUGiK 

Geoportal 

KSZBDOT 

SZPRG 

ZSIN 

SZNMT 

K-GESUT 

SZPRNG 

PRPOG 

SZ PZGiK 

UMM 

SDI 

Narzędzia do 
harmonizacji 

SIG 

EMUiA 

enviDMS 



Zidentyfikowane wyzwania 

Potrzeba zarządzania wieloma złożonymi 
przedsięwzięciami na różnym poziomie 

Chęć uniknięcia powielania wykonywanych 
działań w ramach poszczególnych projektów 

Potrzeba optymalizacji w zakresie integracji 
rozwiązań 

Chęć zapewnienia reużywalności wytwarzanych 
komponentów 



Podjęte działania 

… 

… 

… 

… 

Wyzwania Działania 

• Zdefiniowanie pryncypiów 
architektonicznych   

• Utworzenie architektury SIG   

• Utworzenie repozytorium 
architektonicznego 

• Powołanie Rady Architektury 

• Wdrożenie narzędzi wspierających 
organizację, architekturę i utrzymanie 

• Opracowanie i wdrożenie jednolitego 
modelu utrzymania 

• … 

SIG 

SIG 



Jednolity 
sposób 

realizacji 

 

Jednolity sposób 
utrzymania 

Spójna 
architektura 
rozwiązania  

 

Czym jest SIG? 

7 

Zapewnienie jednolitego sposobu utrzymania 
wyników projektu 

Zapewnienie 
spójności 

budowanych  
rozwiązań na 

poziomie 
systemów 

informatycznych 

Zapewnienie 
spójnej realizacji 

projektów 

SIG 



Architektura 
biznesowa 

Architektura 
aplikacji 

Architektura 
danych 

Architektura 
techniczna 

Architektura SIG 

Architektura 
SIG 



Magazyny danych Geoportal  

Szyna usług Geoportal 

EMUiA 
KSZ 

BDOT 
Moduł 

SDI 
UMM 

Uwierzytelnianie 

Autoryzacja 

Routing 

Monitoring 

Rejestr usług 

Zarz. usługami 

Zarz. Proc. Bizn. 

Pol. bezpieczeństwa 

Narzędzia do 
harmonizacji 

Generator 
metadanych 

Walidator 
metadanych 

Edytor  
metadanych 

SZPRG ZSIN 
SZ 

NMT 
K-

GESUT 
SZ 

PRNG 
System 
PZGiK 

Geoportal 

Architektura SIG 



Utrzymanie SIG 

Monitoring 

ITIL 

SLA 

Świadczenie usług 
biznesowych na ustalonych 
parametrach 

Spójny model utrzymania 
bazujący na dobrych praktykach 
ITIL 

Mechanizmy organizacyjne i techniczne 
ciągłego monitorowania 



CAPAP jako element Architektury 
Korporacyjnej Państwa 



Uwarunkowania 

CAPAP  

Strategia 
Sprawne 
Państwo  

Ustawa o 
IIP 

PO PC 

Inne akty 
prawa 

PZIP i inne 
dokumenty 
strategiczne 

Rada IIP 



Zgodność CAPAP z Architekturą 
Korporacyjną Państwa  

- Zdefiniowanie procesów 
biznesowych na poziomie 
całej organizacji 

- Procesy wspierające 
świadczenie elektronicznych 
usług administracji 

- Zoptymalizowanie 
infrastruktury (zintegrowane 
środowisko techniczne) 

- Zapewnienie reużywalności 
rozwiązań wytwarzanych  
w poszczególnych systemach 

- Standardy 
architektoniczne dotyczące  
obiegu informacji w całej 
organizacji (np. 
udostępnianie danych) 

- Integracja rozwiązań  
z ePUAP 

- Niezależność 
technologiczna rozwiązań 

- Architektura oparta na 
usługach (SOA) 

- Pełnia wiedzy  
o wytwarzanych  
i eksploatowanych 
systemach po stronie 
GUGiK 

 

Logiczny i 
skuteczny obieg 

informacji 

Zarządzanie 
procesowe i 
perspektywa 

usługowa 

Efektywność 

kosztowa 

Neutralność 
technologiczna 

państwa 



CAPAP a Pryncypia Architektury 
Korporacyjnej Państwa 

Id Pryncypium Nazwa Obecny stopień wsparcia przez SIG 

PGe1 Interoperacyjność Usługi Średni 

PGe2 Mierzalność Usługi Średni 

PGe3 Usługa zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych Wysoki 

PAB1 Maksymalizacja Wartości publicznej Niski - Do realizacji w CAPAP 

PAB2 Procesowe podejście do świadczenia Usługi  Średni 

PAB3 Komunikowanie i edukowanie Interesariuszy usługi Niski - Do realizacji w CAPAP 

PAB4 Standaryzacja zarządzania Usługą Wysoki 

PAB5 Usługa ma właściciela  Średni 

PAB6 Usługa świadczona jest na podstawie obowiązującego prawa Wysoki 

PAB7 Projektowanie Usługi bazujące na modelu efektywności  Niski - Do realizacji w CAPAP 

PAB8 Zasoby ludzkie niezbędne dla Usługi Średni 

PAA1 Projektowanie Usługi zorientowane na użytkownika Wysoki 

PAA2 Dostępność Usługi Wysoki 

PAD1 Standaryzacja danych Średni 

PAD2 Ponowne wykorzystanie Danych przetwarzanych przez Usługę Średni 

PAD3 Minimalizacja powielania Danych w Usłudze Średni 

PAD4 Otwarte standardy Danych Wysoki 



Ekspertyza CAPAP 



Ekspertyza CAPAP 

1 
• Ankiety i spotkania z interesariuszami 

2 
• Analizy i ekspertyzy 

3 
• Studium wykonalności CAPAP 



Analiza interesariuszy 

Analiza potrzeb, 
możliwości, 
ograniczeń i 

planowanych 
korzyści dla 

interesariuszy 
CAPAP 

Ankieta dobrych praktyk 
wykorzystania danych 

topograficznych 
 
Liczba wypełnionych ankiet: 1641 

Ankieta w zakresie potrzeb  i 
ograniczeń w 

wykorzystywaniu danych 3D 
 
Liczba wypełnionych ankiet: 1189 

Spotkania i badanie ankietowe 
potencjalnych interesariuszy 

Polska 3D+ 
Liczba uczestników spotkań: 92 
Liczba wypełnionych ankiet: 44 

Spotkania i badanie ankietowe 
potencjalnych interesariuszy 

CAPAP 
 

Uczestników spotkań: 84 
Liczba wypełnionych ankiet: 39 



Wyniki analizy interesariuszy 
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Codziennie 29,4% 10,8% 0,0% 24,3% 18,8% 47,1% 0,0% 22,2% 15,0% 13,9%

2-3 razy w tygodniu 22,7% 22,5% 25,0% 21,6% 18,8% 35,3% 31,6% 30,6% 12,5% 24,3%

Raz w tygodniu 9,2% 8,8% 25,0% 9,5% 18,8% 5,9% 5,3% 13,9% 20,0% 15,3%

Kilka razy w miesiącu 18,5% 33,3% 25,0% 16,2% 14,6% 11,8% 36,8% 22,2% 20,0% 21,5%

Raz w miesiącu 4,2% 8,8% 0,0% 16,2% 10,4% 0,0% 18,4% 0,0% 17,5% 7,6%

Rzadziej 16,0% 15,7% 25,0% 12,2% 18,8% 0,0% 7,9% 11,1% 15,0% 17,4%

Częstotliwość wykorzystywania danych 
przestrzennych w codziennej pracy 

Wyniki na podstawie badania 1641 uczestników ankiety dobrych praktyk wykorzystania danych topograficznych 



Wyniki analizy interesariuszy 
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Przyspieszenie podejmowania decyzji 71,4% 70,4% 63,6% 64,3% 72,7% 73,7% 58,8% 65,3% 72,0% 58,8%

Obniżenie kosztów 19,5% 19,0% 27,3% 26,1% 21,0% 10,5% 32,0% 30,5% 18,0% 25,0%

Wzrost kosztów 0,8% 1,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 1,0%

Inne 8,3% 8,9% 9,1% 8,9% 6,3% 15,8% 9,3% 4,2% 9,3% 15,3%

Wpływ wykorzystania danych przestrzennych na efekty pracy użytkowników 

Wyniki na podstawie badania 1641 uczestników ankiety dobrych praktyk wykorzystania danych topograficznych 



Przykładowe 
ograniczenia interesariuszy 

Wyniki na podstawie badania 1189 uczestników Ankieta w zakresie potrzeb  i ograniczeń w wykorzystywaniu danych 3D 

Jakie ograniczenia dostrzega Pan(i) w swojej organizacji w zakresie osiągnięcia korzyści na 
podstawie danych 3D? 



Przykładowe 
potrzeby interesariuszy 

Jakimi nowymi produktami przestrzennymi udostępnianymi przez GUGiK Pana(i) organizacja jest zainteresowana ?  

Wyniki na podstawie badania 1189 uczestników Ankieta w zakresie potrzeb  i ograniczeń w wykorzystywaniu danych 3D 



Wyniki  
badania ankietowego CAPAP 

  

  

70% ankietowanych korzysta z danych przestrzennych  

42% pozostałych wskazuje jako główny problem  
w wykorzystaniu danych brak wiedzy i kompetencji 

66% posiada dane przestrzenne 

33% dysponentów danych opracowuje metadane 

88% dysponentów danych przestrzennych udostępnia  
dane w postaci elektronicznej 

81% jako kluczowy problem wskazuje aktualność danych 

52% jako problem wskazuje niedokładność geometrii 

85% respondentów deklaruje chęć uczestnictwa w CAPAP 

80% deklaruje chęć bycia wspieranym w pozyskiwaniu 
danych od innych podmiotów 

43% wskazuje potrzebę wsparcia w zakresie podniesienia 
jakości własnych danych przestrzennych 



Informacje o Projekcie 



Ogólne informacje o CAPAP 

• Centrum Analiz Przestrzennych 
Administracji Publicznej 

Nazwa Projektu 

• 189 614 022 zł  Wartość 
Projektu 

• do III kwartału 2018 Okres realizacji 

• Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

• Partner: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej 

Podmioty 
realizujące 



Harmonogram i Koszty  
Projektu CAPAP 

Zadanie/ 
kontrakt 

Wartość 
zadania mln 

2015 2016 2017 2018 

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

Zakup Infrastruktury 
informatycznej  

36 650 000 

Pozyskanie danych 97 775 000 

Wytworzenie narzędzi 
do analiz i 
udostępniania wyników 
CAPAP 

33 750 000 

Promocja projektu 2 020 000 

Zarządzanie projektem 19 419 022 

Razem   189 614 022 



Planowane zamówienia 
publiczne 

Nr. Zadanie/kontrakt 
Planowany termin 

uruchomienia postepowania  
 

1 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem IV kwartał 2015 

2 Przygotowanie konferencji oraz seminariów IV kwartał 2015 

3 Usługi Wsparcia projektu IV kwartał 2015 

4 Pozyskanie danych wysokościowych IV kwartał 2015 

5 Kontrola danych wysokościowych IV kwartał 2015 

6 Opracowanie map w skalach od 1:10 000 do 1:1 000 000 IV kwartał 2015 

7 Kontrola produktów kartograficznych I kwartał 2016 

8 Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury I kwartał 2016 

9 Wytworzenie narzędzi do analiz i udostępniania wyników CAPAP I kwartał 2016 

10 Budowa systemu automatycznej generalizacji, redakcji i produkcji kartograficznej I kwartał 2016 

11 Prowadzenie działań strategicznych w zakresie promocji przez cały okres realizacji projektu I kwartał 2016 

12 Opracowanie wybranych materiałów promocyjnych II kwartał 2016 

13 Przygotowanie materiałów informacyjnych o projekcie II kwartał 2016 

14 
Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego 

III kwartał 2016 

15 Budowa modeli 3D budynków IV kwartał 2016 

16 Kontrola modeli 3D budynków IV kwartał 2016 

17 Mapy dla słabowidzących i niewidomych IV kwartał 2017 



Partner Projektu 

CODGiK (Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej) dysponuje kompetencjami w 
zakresie geodezji, kartografii i geoinformatyki, w tym: 
 

- kontroli i weryfikacji jakości danych 
przestrzennych 
 

- przetwarzaniu i transformacji 
danych przestrzennych 
 

- analizie wymagań, wsparciu w 
procesach projektowania, budowy, 
implementacji i wdrażania 
systemów informatycznych 
 
 
 

- utrzymaniu systemów informatycznych, poprzez zachowanie 
parametrów dostępności, wydajności i bezpieczeństwa 



Zadania Partnera Projektu 

Wykonywanie zadań w zakresie zarządzania infrastrukturą, 
bezpieczeństwem  oraz wdrożeniami CAPAP 

Wykonywanie zadań w zakresie architektury, budowy oraz 
rozwoju CAPAP 

Usługi wsparcia merytorycznego i kontroli jakości danych 3D 

Usługi wsparcia merytorycznego i kontroli jakości danych 
Topograficznych 



Cele Projektu 

Cele szczegółowe 
Główny cel 
strategiczny 

Zwiększenie stopnia 
wykorzystania 

danych 
przestrzennych przez 

obywateli, 
przedsiębiorców  
i administrację 

publiczną  

Zwiększenie dostępności narzędzi, usług oraz 
zbiorów danych będących w dyspozycji administracji 
publicznej, w tym danych 3D i danych w postaci map 

cyfrowych 

Podniesienie jakości i interoperacyjności usług 
elektronicznych i danych przestrzennych 

administracji publicznej. 

Zwiększenie świadomości i kompetencji 
użytkowników odnośnie zastosowania danych i usług 

danych przestrzennych, w tym danych 3D, analiz 
przestrzennych i map cyfrowych 



Wskaźniki produktu Projektu 

Wskaźniki kluczowe (obligatoryjne) 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Liczba udostępnionych usług  wewnątrzadministracyjnych 
Szt. 8 

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. 6 

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 

Osoby 500 



Wskaźniki rezultatu Projektu 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Nazwa wskaźnika  Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Osoby (obywatele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 

administracji publicznej) korzystający z usług CAPAP 
Szt. 0 500 000 

Liczba jednostek administracji publicznej wykonujących 

analizy przestrzenne za pomocą narzędzi CAPAP 
Szt. 0 25 



e-Usługi Projektu 

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 

wewnątrzadmini-
stracyjnych (A2A) 
niezbędnych dla 

funkcjonowania e-
usług publicznych 

e-usług CAPAP 

8  e-usług A2A 

7 e-usług A2B/A2C 

8 
nowe e-usługi CAPAP 

5 rozwijanych usług 

3 e-usługa publiczna o 
poziomie dojrzałości 5 

5 e-usług publicznych o 
poziomie dojrzałości 4 

1 e-usługa publiczna o 
poziomie dojrzałości 3 

1 



e-Usługi Projektu 

Usługa analiz 
przestrzennych 

Usługa podniesienia jakości 
danych zewnętrznego 

dysponenta danych 

Usługa e-learningu w 
zakresie praktycznego 

korzystania z danych i usług 
danych przestrzennych, w 
tym analiz przestrzennych 

Usługa udostępniania 
danych przestrzennych 

Usługa udostępniania 
danych przestrzennych w 

standardzie INSPIRE 

Usługa geokodowania 
OpenLS 

Usługa zgłaszania błędów  
w danych PZGiK 

Usługa zarządzania 
metadanymi 



e-Usługi Projektu 

Usługa umożliwia obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom administracji publicznej wykonanie analizy 
przestrzennej m.in. w oparciu o dane PZGiK.  
 
Usługa, w zależności od potrzeb i możliwości interesariuszy, umożliwia wykonanie dynamicznych analiz 
przestrzennych online i offline z wykorzystaniem danych 3D oraz złożonych analiz przy wykorzystaniu o 
zaawansowanych narzędzi analitycznych. 

Usługa analiz przestrzennych – nowa usługa A2A i A2B/A2C 

Przykład: Dynamiczna analiza widoczności 

analiza lokalizacji nowych inwestycji 

analiza widoczności, zacienienia 

analizy pomiarowe, wysokości terenu, potencjału solarnego 

Dynamiczne analizy online 

Przykład: Dynamiczna analiza zacienienia 



e-Usługi Projektu 

Usługa umożliwia obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom administracji publicznej, którzy 
posiadają własne zbiory danych, podniesienie jakości tych danych poprzez m.in. weryfikację 
własnych danych pod kątem zgodności ze słownikami referencyjnymi i danymi referencyjnymi. 

Usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego 
dysponenta danych – nowa usługa A2A i A2B/A2C 

Dane i słowniki 
referencyjne 

Zbiór danych 
zewnętrznego 

dysponenta danych 

Weryfikacja zbiorów danych pod kątem 
zgodności z wybranymi słownikami 

referencyjnymi i danymi referencyjnymi 

Otrzymanie raportu rozbieżności 
dotyczącego niezgodności i błędów 

we własnych danych 



e-Usługi Projektu 

Usługa zapewnienia dostęp do systemu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 
wykorzystania danych i usług danych przestrzennych opartych o zbiory PZGiK, w tym analiz 
przestrzennych. 

Usługa e-learningu w zakresie praktycznego korzystania  
z danych i usług danych przestrzennych, w tym analiz 

przestrzennych – nowa usługa A2A i A2B/A2C 

Dane przestrzenne 

Narzędzia 
CAPAP 

Usługi danych 
przestrzennych 

• Moduł 
szkoleniowy 1 

  

• Moduł 
szkoleniowy 2 

• Moduł 
szkoleniowy 3 

• ... 
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e-Usługi Projektu 

Najważniejsze nowe funkcjonalności e-usługi: 
1. Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego i informacyjnego usługi o udostępnianie danych 3D 
oraz map cyfrowych (map topograficznych, tematycznych i ogólnogeograficznych), w 
szczególności dla służb ratowniczych w ramach ustawy o SPR. 
2. Umożliwienie przetwarzania cyfrowych map nowej generacji do postaci map dotykowych 
przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących. 
3. Zaawansowane wizualizacje przestrzenne zbiorów danych w realnej perspektywie 3D. 

Usługa udostępniania danych przestrzennych 
 – rozwijana usługa A2A i A2B/A2C 

Zaawansowane wizualizacje w perspektywie 3D - przeloty 

Możliwość wyświetlania usług sieciowych z różnych źródeł 

Wizualizacje online 

Wyświetlanie danych o określonych metadanych 



e-Usługi Projektu 

Najważniejsze nowe funkcjonalności e-usługi: 
1. Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego i informacyjnego usługi o udostępnianie danych z 
załączników II i III, w tym  modeli 3D budynków w standardzie INSPIRE. 

Usługa udostępniania danych przestrzennych w standardzie 
INSPIRE – rozwijana usługa A2A i A2B/A2C 



e-Usługi Projektu 

Usługa umożliwia geokodowanie - wyszukiwanie i lokalizację przestrzenną adresów oraz 
innych danych np. działek ewidencyjnych, nazw geograficznych, a także uruchomienie tzw. 
reverse geocoding. 

Usługa geokodowania OpenLS  
– rozwijana usługa A2A i A2B/A2C 

Geokodowanie 
/ reverse 

geocoding 

Adres, działka ewidencyjna 
lub nazwa geograficzna 

Współrzędne punktu / 
punktów adresowych 

Adres, działka ewidencyjna 
lub nazwa geograficzna 

Współrzędne punktu / 
punktów adresowych 



e-Usługi Projektu 

Usługa umożliwi odbiorcom danych zgłaszanie za pośrednictwem portalu błędów i 
rozbieżności w zbiorach danych, a także innych uwag i sugestii do prezentowanych danych oraz 
otrzymanie informacji zwrotnej o statusie przekazanego zgłoszenia. W uzasadnionych 
przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji lub poprawy 
danych. 

Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK 
– rozwijana usługa A2A i A2B/A2C 

Obsługa błędów 
w danych  w 

systemie 
dziedzinowym / 

przez 
dysponenta 

danych 

Zgłoszenie informacji o 
błędach i rozbieżnościach 

w danych 

Informacja o statusach 
zgłoszenia i rozwiązaniu 

sprawy 

Przekazanie informacji o 
błędach do dysponenta 

danych 

Informacja o statusach 
zgłoszenia i rozwiązaniu 

sprawy 



e-Usługi Projektu 

Usługa zapewnia realizację przez użytkowników zewnętrznych następujących zadań: 
1. Zarządzanie metadanymi, w szczególności: tworzenie, edycję, przeglądanie, wyszukiwanie oraz usuwanie metadanych. 
2. Walidację plików metadanych. 
3. Hurtowy import i walidację plików metadanych przygotowanych za pomocą zewnętrznych edytorów metadanych. 
4. Definicję źródeł metadanych dla usług harvestingu i distributed query. 

Najważniejsze nowe funkcjonalności e-usługi: 
1. Rozszerzenie w zakresie wykorzystania standardu RDF w metadanych. 
2. Utworzenia dedykowanych aplikacji wykorzystujących RDF oraz zwiększających użyteczność metadanych dla 

użytkowników. 

Usługa zarządzania metadanymi – rozwijana usługa A2A 

Zbiór danych zewnętrznego 
dysponenta danych 

Metadane dla zbiorów danych 



Pomiarowa chmura punktów ALS Numeryczny Model Terenu Numeryczny Model Pokrycia Terenu Modele 3D budynków 

0 %  
terytorium kraju 

93 %  
terytorium kraju 

93 %  
terytorium kraju 

93 %  
terytorium kraju 

Pomiarowa chmura punktów ALS Numeryczny Model Terenu Numeryczny Model Pokrycia Terenu Modele 3D budynków 

100 %  100 % 
+ aktualizacja obszarów miejskich 

100 %  
+ aktualizacja obszarów miejskich 

100 %  
+ aktualizacja obszarów miejskich 

Stan obecny 

Stan docelowy CAPAP 

Dane 3D 



Opracowania kartograficzne  
– stan obecny 

Skala 
Układ 

współrzędnych 
Pokrycie powierzchni 

kraju 

Zgodność z 
obowiązującymi 

przepisami 
Aktualność 

1 : 10 000  

1942 8,70% 

Mapy opracowane  
w standardzie 
niezgodnym  

z obowiązującym 
rozporządzeniem 

1992 24,70% 

1965  100% 

1 :25 000  1965  100% 

1 : 50 000  

1942 50,70% 

1965 100% 

UTM 31,20% 

1 : 100 000 GUGiK 80 100% 

1 : 10 000 UTM 10,4% 
Mapy opracowane 

zgodnie z 
rozporządzeniem 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 



Opracowania topograficzne i kartograficzne 
zgodne z obowiązującym rozporządzeniem 

Bazy danych: BDOT10k i BDOO  - 100 % 
terytorium kraju 

1 : 50 000 

0 %  
terytorium kraju 

1 : 25 000 

0 %  
terytorium kraju 

1 : 250 000 

0 %  
terytorium kraju 

1 : 100 000 

0 %  
terytorium kraju 

1 : 500 000 

0 %  
terytorium kraju 

1 : 1 000 000 

0 %  
terytorium kraju 

Stan obecny 

1 : 50 000 1 : 25 000 1 : 250 000 1 : 100 000 1 : 500 000 1 : 1 000 000 

100 %  
terytorium kraju 

70 %  
terytorium kraju 

Stan docelowy CAPAP 



System PZGiK 
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                             Szyna usług Geoportal   Centralne Repozytorium 
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Portal CAPAP 

Szyna usług CAPAP 
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Narzędzia do 
zarządzania jakością 

P
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o
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a 

e-
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w
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Węzły lokalne IIP 
interesariuszy CAPAP 

Węzły lokalne IIP 

Wizja rozwiązania CAPAP 



Procesy biznesowe 

Procesy strategiczne 
- 2 procesy 

Procesy operacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesy wspierające 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesy zarządzania zasobem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces zarządzania IIP 
- 6 procesów 

Zarządzanie 
organizacją 

- 7 procesów 

Zarządzanie 
infrastrukturą 
- 7 procesów 

Proces obsługi zasobu 
 - 4 procesy 

Proces zarządzania 
danymi 

- 4 procesy 
- 3 podprocesy 

Proces udostępniania 
danych 

przestrzennych, 
metadanych poprzez 

usługi 
- 5 procesów 



Mapa procesów 
 BPEL Mapa procesów (AS-IS)

Procesy wspierające

Procesy operacyjne

Procesy strategiczne

1.1. Proces budowania 

wizj i i strategii

(from 1. Procesy strategiczne)

1.1. Proces budowania 

wizj i i strategii

(from 1. Procesy strategiczne)

1.2. Proces zarządzania 

dokumentacją 

strategiczną

(from 1. Procesy strategiczne)

1.2. Proces zarządzania 

dokumentacją 

strategiczną

(from 1. Procesy strategiczne)

2.1.1.1. Udostępnianie 

materiałów zasobu

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.1.1. Udostępnianie 

materiałów zasobu

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.1.2. Przyjmowanie 

meteriałów do zasobu

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.1.2. Przyjmowanie 

meteriałów do zasobu

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.1.3. Obsługa zgłoszeń 

prac geodezyjnych i 

kartograficznych

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.1.3. Obsługa zgłoszeń 

prac geodezyjnych i 

kartograficznych

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.1.4. Wyłączanie 

materiałów z zasobu

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.1.4. Wyłączanie 

materiałów z zasobu

(from 2.1.1. Proces obsługi 

zasobu)

2.1.2.3. Proces 

pozyskiwania lub 

aktualizacj i danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.3. Proces 

pozyskiwania lub 

aktualizacj i danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.1. Proces 

pozyskiwania danych z 

rejestrów źródłowych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.1. Proces 

pozyskiwania danych z 

rejestrów źródłowych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.2. Proces 

weryfikacj i danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.2. Proces 

weryfikacj i danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.2.1. Proces badania i 

wyliczania jakości danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.2.1. Proces badania i 

wyliczania jakości danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.4. Proces tworzenia 

metadanych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.4. Proces tworzenia 

metadanych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.3.1. Proces 

przygotowaania 

opracowań 

kartograficznych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.3.1. Proces 

przygotowaania 

opracowań 

kartograficznych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.3.2. Proces 

generalizacj i danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.2.3.2. Proces 

generalizacj i danych

(from 2.1.2. Proces 

zarządzania danymi)

2.1.3.2. Proces 

uruchamiania i 

modyfikacj i usług 

udostępniających dane

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.2. Proces 

uruchamiania i 

modyfikacj i usług 

udostępniających dane

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.1. Proces 

przygotowania danych do 

publikacj i

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.1. Proces 

przygotowania danych do 

publikacj i

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.5. Proces dostępu do 

danych

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.5. Proces dostępu do 

danych

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.3. Proces 

zarządzania publikacją 

metadanych

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.3. Proces 

zarządzania publikacją 

metadanych

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.4. Proces 

uruchamiania i 

modyfikacj i usługi 

katalogowej

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.1.3.4. Proces 

uruchamiania i 

modyfikacj i usługi 

katalogowej

(from 2.1.3. Proces 

udostępniania danych 

przestrzennych, metadanych 

poprzez usługi)

2.2.1. Proces tworzenia 

profili metadanych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.1. Proces tworzenia 

profili metadanych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.2. Proces tworzenia i 

zmian modeli danych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.2. Proces tworzenia i 

zmian modeli danych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.3. Proces tworzenia 

modeli jakości danych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.3. Proces tworzenia 

modeli jakości danych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.4. Proces prowadzenia 

ewidencj i zbiorów i usług 

danych przestrzennych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.4. Proces prowadzenia 

ewidencj i zbiorów i usług 

danych przestrzennych

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.5. Proces 

sprawozdawczości

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.5. Proces 

sprawozdawczości

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.6. Proces hostingu 

węsłów SDI

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

2.2.6. Proces hostingu 

węsłów SDI

(from 2.2. Proces 

zarządzania IIP)

3.1.1. Zarządzanie 

zasobami ludzkimi

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.1. Zarządzanie 

zasobami ludzkimi

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.2. Zamówienia 

publiczne

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.2. Zamówienia 

publiczne

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.3. Skargi i wnioski

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.3. Skargi i wnioski

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.4. Obsługa prawna

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.4. Obsługa prawna

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.5. Zarządzanie 

finansami

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.5. Zarządzanie 

finansami

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.6. Komunikacja 

medialna i promocja

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.6. Komunikacja 

medialna i promocja

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.7. Proces zarządzania 

architekturą korporacyjną

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.1.7. Proces zarządzania 

architekturą korporacyjną

(from 3.1. Zarządzanie 

organizacją)

3.2.7. Proces weryfikacj i 

dostępności infrastruktury

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.7. Proces weryfikacj i 

dostępności infrastruktury

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.1. Zarządzanie 

icydentami

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.1. Zarządzanie 

icydentami

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.2. Zarządzanie 

problemami

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.2. Zarządzanie 

problemami

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.3. Zarządanie 

architekturą

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.3. Zarządanie 

architekturą

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.4 Zarządanie 

konfiguracją

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.4 Zarządanie 

konfiguracją

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.5. Zarządzanie 

zmianami w usługach

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.5. Zarządzanie 

zmianami w usługach

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.6. Zarządzanie 

ciągłością działania

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)

3.2.6. Zarządzanie 

ciągłością działania

(from 3.2. Zarządzanie 

infrastrukturą)



Wsparcie w realizacji celów 
biznesowych 

Proces 
biznesowy w 

stanie obecnym 

Proces biznesowy w 
stanie docelowym 

e-usługi Projektu 

e-usługi Projektu 

Cel biznesowy 

… 



Kluczowe procesy CAPAP 

• Proces analiz danych przestrzennych 

• Proces podnoszenia jakości danych 

• Proces szkoleniowy 

• Proces dostępu do danych przestrzennych 

• Proces dostępu do danych przestrzennych INSPIRE 

• Proces geokodowania 

• Proces zgłaszania błędów 

• Proces zarządzania metadanymi 



Przykład optymalizacji 
Proces analiz danych przestrzennych 

 
 Celem procesu jest wykonanie analizy przestrzennej na danych referencyjnych GUGIK oraz 

danych dziedzinowych 

Stan obecny - czynności 

Przygoto-
wanie 

wniosku o 
udostęp-

nienie 
danych 

Udostępnie
nie danych 

Dobór i 
pozyskanie 
narzędzia 

Przegląda-
nie i 

analiza 
danych 

Stan docelowy - czynności 

Wywołanie 
usługi 

Przeglądanie 
i analiza 
danych 

Stan obecny - aktorzy Stan docelowy - aktorzy 

Użytkownik usługi 
Pracownik CODGIK 
Operator Systemu Dziedzinowego SIG 

Użytkownik usługi 
 



Poprawa dostępu do informacji 
sektora publicznego 

Udostępnienie 
nowych i rozwój 

usług 
publicznych i 

wewnątrzadmi-
nistracyjnych 

Udostępnienie 
narzędzi do 

samodzielnego 
wykonywania 

analiz 

Poprawa jakości 
danych  

Zapewnienie 
dostępności i 
wydajności 
środowiska 

wspierającego 
świadczenie 

usług 

Podniesienie 
kompetencji 
odbiorców 

usług 
Poprawa 

dostępu do 
informacji 

sektora 
publicznego 



Najważniejsze korzyści z CAPAP 

Możliwość pełniejszego 
wykorzystania potencjału 

danych przestrzennych 

Dostęp do zaawansowanych 
narzędzi analitycznych 

Dostęp do innowacyjnych 
usług dedykowanych dla 

poszczególnych grup 
odbiorców 

Zwiększenie zbiorów danych 
będących w dyspozycji 

administracji publicznej, w 
tym danych 3D i danych w 

postaci map cyfrowych 



Zapraszamy do dyskusji 

Przed zadaniem pytania prosimy  
o podanie następujących informacji: 
 

• Imię i nazwisko 
• Nazwa instytucji 
 


