
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu Centrum Analiz Przestrzennych 
Administracji Publicznej, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs 

o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-
usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

 

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału 
w prezentacji 
 

Informacja o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji została udostępniona na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
Aktualności (http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/bip/publiczna-prezentacja-zalozen-
projektu-capap). 

Informacje o planowanej prezentacji zostały przesłane w dniu 31 marca 2015r. za pośrednictwem 
ePUAP do wiadomości do poniższych instytucji, które informacje o prezentacji opublikowały 
dodatkowo na własnych strona internetowych: 
- Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) 
- Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
- Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zostały pouczone o konieczności przesłania zgłoszenia 
zawierającego imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz nazwę reprezentowanej instytucji, w terminie 
do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: prezentacja_CAPAP@gugik.gov.pl. 

Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji 
 

Publiczna prezentacja założeń projektu „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji 
Publicznej” odbyła się 15 kwietnia 2015 r., w godz. 10.00-13.00, w siedzibie Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii, przy ul. Wspólnej 2, sala 3105-3108, 00-926 Warszawa. 

Obecni 
 

Organizator do ustalonego terminu, tj.10.04 br. godz. 16.00, otrzymał zgłoszenia od 60 osób. 
Lista obecności wraz z podpisami obecnych znajduje się w posiadaniu organizatora. 

W prezentacji udział wzięły również osoby ze strony organizatora, które uczestniczyły w opracowaniu 
projektu oraz przedstawiciele kierownictwa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

  



Porządek spotkania 
 

1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania 
2. Prezentacja założeń projektu, w tym: 

1) Przedstawienie doświadczenia Beneficjenta 
2) Prezentacja zgodności projektu CAPAP z Architekturą Korporacyjną Państwa 
3) Omówienie przygotowań do realizacji projektu CAPAP 
4) Informacje o projekcie: 

• Ogólne informacje o CAPAP, w tym wartość i okres jego realizacji 
• Harmonogram i koszty projektu 
• Planowane zamówienia publiczne 
• Prezentacja partnera projektu oraz jego zadań i doświadczenia 
• Cele projektu wraz ze wskaźnikami produktu projektu oraz wskaźnikami 

rezultatu projektu 
• E-Usługi tworzone i rozwijane w ramach projektu 
• Kluczowe procesy CAPAP 
• Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 
• Harmonogram zamówień publicznych 
• Najważniejsze korzyści z CAPAP 

3. Dyskusja, pytania, zagadnienia 

Przebieg spotkania 
 

Przybyłych na spotkanie powitał Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – Główny 
geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski.  

Prezentację założeń projektu CAPAP przeprowadził Marek Szulc – z-ca Dyrektora 
Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 
rozpoczynając od prezentacji agendy spotkania oraz otoczenia, w jakim funkcjonuje Beneficjent. 
Omówione zostało również doświadczenie Beneficjenta oraz wyzwania, przed jakimi stanął w czasie 
realizacji dotychczasowych prac i projektów, również tych współfinansowanych ze środków unijnych. 
Przedstawione zostały również działania podejmowane dotychczas przez Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, celem realizacji skomplikowanych przedsięwzięć, aby uniknąć powielania produktów, 
a także zapewnienia optymalizacji w zakresie integracji baz danych, infrastruktury i aplikacji oraz re-
używalności poszczególnych komponentów i narzędzi. 

We wstępie przedstawione zostały również otoczenie i kluczowe uwarunkowania, które należy brać 
pod uwagę podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia. Prezentujący zilustrował zgodność 
założeń planowanego projektu CAPAP z wymaganiami określonymi m.in. w Planie Informatyzacji 
Państwa – Architekturą Korporacyjną Państwa. Zaprezentował również sposób realizacji 
poszczególnych jej elementów. 

  



Informacje o projekcie CAPAP, przedstawione podczas prezentacji 
 

1. Dotychczasowe doświadczenia Beneficjenta 
 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, od 2007 roku, realizuje projekty i buduje systemy we wspólnym 
podejściu – metodyce wewnętrznej, zwanej Systemami Informatycznymi GUGiK’u. Dzięki takiemu 
podejściu GUGiK jest w stanie realizować, a w części zakończyć, w założonym czasie oraz zakresie, 
zadania, które są na bieżąco monitorowane przez Władzę Wdrażającą oraz ministerstwa. Do systemów 
zrealizowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, można zaliczyć m.in.: 

• system Geoportal  
• Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)  
• system Ewidencji Miast, Ulic i Adresów (EMUiA) 
• System Zarządzania Państwowym Rejestrem Granic (SZPRG) 
• Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) 
• System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT) 
• K-GESUT 
• System zarządzania Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych 
• enviDMS 
• PRPOG 
• System Zarządzania PZGiK 
• Uniwersalny Moduł Mapowy 
• Moduł SDI 

• Narzędzia do harmonizacji 

2. Kompetencje i zadania Partnera Projektu 
 

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) 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 planowane dla Partnera: 

• 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. 



3. Okres i koszt realizacji projektu 
 

Zakładany okres realizacji projektu CAPAP wynosi 36 miesięcy – od IV kwartału 2015r. do III 
kwartału 2018 r. 
Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 189 614 022 zł brutto. 
 

4. Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu 
 

Beneficjent zwrócił uwagę, że przygotowując się do projektu, podjął się realizacji inicjatyw: 

1. przeprowadzenie spotkań z potencjalnymi interesariuszami oraz opracowanie ankiet 
ewaluacyjnych z zakresu wykorzystania danych 3D oraz danych topograficznych dla 
uczestników spotkań, 

2. przeprowadzenie analiz i ekspertyz, na podstawie spotkań, 
3. opracowanie Studium Wykonalności projektu. 

Na podstawie przeprowadzonych spotkań, dyskusji oraz wypełnionych ankiet, Beneficjent wykonał 
analizę potrzeb, możliwości ograniczeń oraz planowanych korzyści dla interesariuszy projektu 
CAPAP. Zaprezentowane zostały również wybrane, reprezentatywne, wyniki ankiet i analiz oraz 
przykładowe potrzeby interesariuszy. 

 

 

Rysunek 1. Przykładowe potrzeby interesariuszy - odpowiedź na pytanie ankietowe: Jakimi nowymi produktami 
przestrzennymi udostępnianymi przez GUGiK Pana(i) organizacja jest zainteresowana? 

  



5. Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami 
 

Podstawowym – głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych 
przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną. Cel główny składa się na 
cele szczegółowe: 

• 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. 

Oprócz celów szczegółowych, opracowane zostały również cele techniczne, jednak, ze względu na 
ilość nie zostały zaprezentowane na slajdach w czasie prezentacji. 

 

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 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 

 

6. E-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu 
 

• Usługa analiz przestrzennych – nowa usługa A2A i A2B/A2C – 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 podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych – nowa usługa A2A 
i A2B/A2C – 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 e-learningu w zakresie praktycznego korzystania z danych i usług danych 
przestrzennych, w tym analiz przestrzennych – nowa usługa A2A i A2B/A2C – 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 udostępniania danych przestrzennych  – rozwijana usługa A2A i A2B/A2C - 
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 w standardzie INSPIRE – rozwijana usługa 
A2A i A2B/A2C - najważniejsze nowe funkcjonalności e-usługi, to rozszerzenie zakresu 
funkcjonalnego i informacyjnego usługi o udostępnianie danych z załączników II i III, w tym  
modeli 3D budynków w standardzie INSPIRE; 

• Usługa geokodowania OpenLS – rozwijana usługa A2A i A2B/A2C – usługa umożliwia 
geokodowanie - wyszukiwanie i lokalizację przestrzenną adresów oraz innych danych np. 
działek ewidencyjnych, nazw geograficznych, a także uruchomienie tzw. reverse geocoding; 



• Usługa zgłaszania błędów w danych PZGiK – rozwijana usługa A2A i A2B/A2C – 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 zarządzania metadanymi – rozwijana usługa A2A – 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) utworzenie dedykowanych aplikacji wykorzystujących RDF oraz zwiększających 

użyteczność metadanych dla użytkowników. 
 

7. Procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona 
w wyniku realizacji projektu 

 

Beneficjent zwrócił uwagę, że kluczowym elementem przygotowania projektu jest opracowanie 
procesów biznesowych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii takie procesy opracował: 

1. Procesy strategiczne – 2 procesy 
2. Procesy operacyjne, w tym: 

1) Procesy zarządzania zasobem: 
− proces obsługi zasobu – 4 procesy, 
− proces zarządzania danymi – 4 procesy oraz 3 podprocesy, 
− proces udostępniania danych przestrzennych i metadanych poprzez usługi – 5 procesów, 

2) Proces zarządzania IIP – 6 procesów; 
3. Procesy wspierające, w tym: 

1) Zarządzanie organizacją – 7 procesów, 
2) Zarządzanie infrastrukturą – 7 procesów. 

Materiał dotyczący analizy biznesowej jest bardzo obszerny i ciężki do zaprezentowania, dlatego na 
prezentacji Beneficjent ograniczył się do prezentacji i omówienia mapy procesów. Zwrócił 
jednocześnie uwagę, iż temat usług biznesowych jest bardzo istotny przede wszystkim ze względu na 
konieczność wkomponowania w procesy biznesowe wszystkich planowanych do opracowania 
w projekcie CAPAP e-usług. Dodatkowo, e-usługi muszą zapewniać realizację procesów 
biznesowych. 

Beneficjent zaprezentował i omówił również podejście, które zastosował przy budowie procesów 
biznesowych. 



W sali, w której prowadzona była prezentacja, Beneficjent udostępnił słuchaczom wydruki 
materiałów, na których były przedstawione szczegółowo rozpisane, wybrane procesy biznesowe, 
a także mapy zależności celów od procesów i usług. 

 

8. Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 
 

Poprawę dostępu do informacji sektora publicznego CAPAP zapewni poprzez: 

• udostępnienie nowych usług i rozwój usług publicznych oraz wewnątrzadministracyjnych, 
• udostępnienie narzędzi do samodzielnego wykonywania analiz, 
• poprawę jakości danych, 
• zapewnienie dostępności i wydajności środowiska wspierającego świadczenie usług, 
• podniesienie kompetencji odbiorców usług. 

 

9. Harmonogram planowanych zamówień publicznych 
 

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 

 

10. Korzyści z realizacji projektu CAPAP 
 

Najważniejsze korzyści z realizacji projektu: 

• 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. 

 

Dyskusja 
 

Na pytania słuchaczy odpowiadali: 
Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, prezes GUGiK, 
Marek Szulc – Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego 
Piotr Woźniak – Główny Specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji 
Geograficznej 

Pytanie 1  
Izolda Guzar–Śmigiel – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej 

Czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu Beneficjent zidentyfikował projekty, 
które wspierałyby pomysł budowy CAPAP, celem podjęcia wspólnych prac analitycznych związanych 
z podnoszeniem jakości danych? 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent, w czasie przygotowania projektu, podejmował działania związane m.in. z identyfikacją 
potrzeb potencjalnych interesariuszy, gdzie kwestia jakości danych była zagadnieniem wskazywanym 
– przede wszystkim jako potrzeba, ale także niska jakość posiadanych danych, wskazywana była jako 
ograniczenie w wykorzystaniu danych przestrzennych. Wnioski ze spotkań, dyskusji oraz 
wypełnionych ankiet, spowodowały uwzględnienie ‘postulatu’ w projekcie CAPAP w postaci planów 
wytworzenia nowej usługi - „usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych”. 
Beneficjent zwrócił uwagę, że po stronie dysponenta danych pozostaje kwestia struktury 
organizacyjnej, która jest niezbędna do wykonania tego zadania. Beneficjent zapewnia natomiast 
wsparcie narzędziowe.  

Beneficjent przypomniał również, że planowania do rozwijania w ramach CAPAP „usługa 
zarządzania metadanymi”, pozwala m.in. na walidację plików metadanych. Współpraca 



z zewnętrznymi podmiotami administracji w zakresie wykorzystania dostępnej już usługi, będzie 
kontynuowana, a jej rozwój przyczyni się do zwiększenia jakości i możliwość harmonizacji zbiorów 
danych poszczególnych dysponentów. 

Beneficjent wskazał również, że to resort infrastruktury podejmuje zadania formalno-prawne, aby 
standaryzacja zapisów planów była możliwa i od strony formalno-prawnej można było te zagadnienia 
uporządkować. 

Pytanie 2 
Mateusz Hordejuk – Państwowy Instytut Geologiczny 

Pytający poprosił o zilustrowanie harmonogramu projektu oraz kamieni milowych. 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent wskazał, iż informacje dot. harmonogramu na poziomie ogólnym zostały zilustrowane 
w prezentacji – w postaci zadań planowanych do realizacji w przedsięwzięciu. Dodatkowo 
zaprezentowane uczestnikom spotkania, planowane zamówienia publiczne, można jednak uznać za 
rozpoczęcie wymienionych wcześniej zadań głównych. W odniesieniu do kamieni milowych 
Beneficjent wskazał, że dla szczegółowych podzadań kamienie milowe są jeszcze w trakcie 
opracowywania. Beneficjent zwrócił również uwagę, że w opracowaniu szczegółowego 
harmonogramu zadań dla przedsięwzięcia należy stosować elementy etapowej realizacji projektu i taki 
harmonogram jest w trakcie opracowania. Jego ukończenie zaplanowane jest na koniec bieżącego 
miesiąca. 

Pytanie 3 
Kinga Stańczuk-Olejnik – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Pytająca poprosiła o doprecyzowanie i bardziej szczegółowe omówienie usług analiz przestrzennych, 
w tym danych 3D, udostępniania danych oraz rozszerzania zakresu funkcjonalnego, a także 
doprecyzowanie danych, jakie będą udostępniane innym podmiotom, w kontekście współpracy przy 
realizacji przez MIR zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Stanowisko Beneficjenta: 

W odniesieniu do danych przestrzennych 3D, Beneficjent podkreślił, że od kilku lat realizuje już prace 
związane z pozyskiwaniem danych w postaci chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego 
oraz produktów pochodnych, takich jak Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model 
Pokrycia Terenu (NMPT). Zwrócił uwagę, że na poziomie administracji publicznej nie ma jeszcze 
modeli 3D budynków i temat ten był szeroko dyskutowany na konsultacjach potrzeb interesariuszy 
w zakresie danych 3D, które prowadzone były w grudniu 2014r. Beneficjent wskazał, że w ramach 
prac w projekcie CAPAP planowane jest przede wszystkim dokończenie pokrycia kraju oraz 
wykonanie niezbędnych aktualizacji, w szczególności dla obszarów miejskich – tam gdzie zmiany 
przestrzenne w zakresie infrastruktury są największe. Planowe jest również pozyskanie modeli 3D, 
zgodnie z dyskutowanym na konsultacjach zakresem. 

Beneficjent podkreślił również, że narzędzia analityczne projektu CAPAP będą udostępniać, oprócz 
danych 3D, również inne dane pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 
Jest to niezbędne, aby analizy były kompletne. Beneficjent zwrócił uwagę, że wszelkie aktualizacje 
danych, które będą pozyskiwane w ramach CAPAP, będą miały wpływ na zwiększenie jakości 
i dokładności analiz przestrzennych, przeprowadzanych na bazie tych danych. 



Pytanie 4 
Mateusz Hordejuk – Państwowy Instytut Geologiczny 

Pytający zadał pytanie dotyczące użyteczności narzędzi analitycznych planowanych do wytworzenia 
w ramach projektu CAPAP, dla podmiotów posiadających duże ilości danych przestrzennych oraz 
udostępniających usługi danych przestrzennych. 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent w ramach projektu założył dostęp do narzędzi dla innych podmiotów i interesariuszy 
poprzez szynę usług zarówno online jak i offline. Przewidziana została również możliwość 
deponowania danych w środowisku Beneficjenta. Beneficjent przewiduje kilka modeli dostępu do 
narzędzi analitycznych, które będą szczegółowo uzgadniane bezpośrednio z zainteresowanymi 
podmiotami. 

Pytanie 5 
Mateusz Hordejuk – Państwowy Instytut Geologiczny 

Czy Beneficjent planuje podpisywanie umów SLA na świadczenie usług udostępniania danych? 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent zwrócił uwagę, że jednym z kluczowych obowiązków podmiotów administracji publicznej 
jest utrzymywanie wytworzonych środowisk na odpowiednim poziomie. Projekt CAPAP przewiduje 
również umieszczenie w katalogu usług, usług SLA. 

Pytanie 6 
Witold Fedorowicz-Jackowski – Geosystems Polska Sp. z o.o. 

Pytający wyraził zainteresowanie procesem utrzymania systemów oraz aktualizacji danych 
pozyskanych w ramach projektu, po zakończeniu okresu finansowania ze środków unijnych. 
Zainteresowany był również formą partnerstwa publiczno-prywatnego z firmami i instytucjami, które 
taką formą współpracy z Beneficjentem mogą być zainteresowane. 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent podkreślił fakt, że szereg narzędzi, które do tej pory zostały wytworzone w urzędzie (w 
tym m.in. narzędzia do zarządzania danymi), są jednocześnie narzędziami umożliwiającymi 
automatyczną aktualizację danych. Beneficjent zakłada również, że niezbędna aktualizacja będzie 
wykonywana w zakresie własnych środków, a dzięki wypracowanym narzędziom, samo utrzymanie 
będzie tańsze. Zwrócił także uwagę, że w wymaganiach stawianych potencjalnym Beneficjentom, jest 
utrzymanie rezultatów projektów przez okres 5 lat i składając wniosek, Urząd zobowiązuje się do 
wypełnienia tych wymagań. 

W zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Beneficjent zwrócił uwagę, że w projekcie partnerem 
jest Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i jest on nie tylko partnerem 
projektów, ale również samego GUGiKu. Potencjał CODGiK służy nie tylko realizacji projektów, ale 
także GUGiK w bieżącej administracji i utrzymaniu wszystkich wytwarzanych produktów. 

Beneficjent podkreślił również, że obecnie uwaga w ramach CAPAP, skupia się na pozyskaniu danych 
oraz otwarciu możliwości ich wykorzystania, natomiast przepisy obowiązującej ustawy w zakresie 
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zapowiedzi jej nowelizacji, otworzą w przyszłości szersze 



możliwości do nawiązywania współpracy pomiędzy administracją publiczną, a podmiotami 
gospodarczymi. Obecne beneficjentami projektów PO PC może być administracja publiczna, 
natomiast dalsze działania związane m.in. z rozwojem, są działaniami na przyszłość. 

 

Podsumowanie dyskusji 
 

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłoszone w czasie dyskusji, były udzielane 
uczestnikom na bieżąco. W czasie spotkania nie zostały zgłoszone żadne wnioski, które wymagałyby 
uwzględnienia w dalszych pracach nad projektem. Dodatkowo wartość merytoryczna prezentowanych 
informacji, sposób przygotowania i prezentacji Projektu CAPAP oraz zaawansowanie prac 
związanych z opracowaniem elementów projektu, spotkały się z pozytywnym odbiorem i uznaniem 
słuchaczy. 

 

Protokolant 

Eliza Asendy 


