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Agenda spotkania 

1. Dostosowanie systemów EGiB – podstawy prawne 

2. Stan obecny systemów do prowadzenia EGiB 

3. Stan docelowy systemów do prowadzenia EGiB 
– integracja z ZSIN 

4. Aplikacja wspomagająca utrzymanie jakości 

5. Aplikacja wspomagająca autoryzowaną wymianę danych  



Podstawy prawne dostosowania  
systemów EGiB 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 Zmiana informacji objętych EGiB (nowy model EGiB) 

 Format wymiany danych (GML) 





 Konieczność wprowadzenia zmian 

w strukturze baz danych EGiB 

 Opracowanie funkcji eksportu GML 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne – art. 24b 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 
stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach 

 Obowiązek budowy ZSIN - wymiana danych 
i zawiadomień pomiędzy rejestrami 
włączonymi do ZSIN 

 Treść, forma i sposób przekazywania 
zawiadomień 

 Sposób i cel komunikacji 

 Konieczność dostosowania systemów EGiB do 

wymagań ZSIN 



  

  

  

Stan obecny systemów do prowadzenia 
EGiB 

    



Różnorodność systemów EGiB 

Systemy do prowadzenia części opisowej w Polsce Systemy do prowadzenia części opisowej w Polsce 
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Źródło: Na podstawie plików SWDE wg stanu na 31.12.2013 r. 
 



Różnorodność systemów EGiB 

Systemy do prowadzenia części graficznej w Polsce Systemy do prowadzenia części graficznej w Polsce 
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Źródło: Na podstawie plików SWDE wg stanu na 31.12.2013 r. 



Stan obecny systemów EGiB 

Źródło: Na podstawie ankiet przeprowadzonych przez GUGiK, stan 06.2015 r. 

Stan dostosowania systemów do prowadzenia EGiB do modelu pojęciowego zawartego w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  

• 74% ankietowanych starostw 
potwierdziło dostosowanie 
swoich systemów do 
prowadzenia EGiB do zgodności 
z modelem pojęciowym 
zawartym w rozporządzeniu 

• deklaracje związane z datą 
dostosowania dla pozostałych 
26% starostw zakładają 
graniczny termin wykonania 
dostosowania na: 

• lipiec 2015 - 1%, 
• wrzesień 2015 – 1%, 
• grudzień 2015 – 13%, 
• styczeń 2016 – 5%, 
• marzec 2016 – 1%, 
• czerwiec 2016 – 2% 
• grudzień 2016 – 77%. 

 



  

  

  

Stan docelowy systemów do prowadzenia 
EGiB i integracja z ZSIN 

    



Docelowy stan danych i systemów EGiB 

    
przechowywane i przetwarzane 
lokalnie lub/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 lub/i odbieranie) 

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa 

OPROGRA-
MOWANIE 



Wytyczne techniczne dla systemów  
EGiB 

Projekt wytycznych technicznych dla systemów do prowadzenia EGiB 
wynikających z potrzeb ZSIN 

Konieczność dostosowania systemów EGiB do wymagań ZSIN 

opis sposobu 
komunikacji 

systemów EGiB 
z systemem ZSIN 

szczegółowy opis 
interfejsów ZSIN 

wymagania dla łącz 
teleinformatycznych 
wymagania dla łącz 
teleinformatycznych 

specyfikacja formy 
zawiadomień  

opis zawartości 
i formy paczki 

zawiadomienia 

przykładowe 
zawiadomienia 

zalecenia dotyczące zalecenia dotyczące 
prowadzenia EGiB 

http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-

i/wytyczne-techniczne-dla-systemow-do-

prowadzenia-egib 
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Komunikacja EGiB - ZSIN 

• Interfejsy obsługi zawiadomień: IZawiadomienie, 
INadawcaZawiadomien, IAdresatZawiadomien 

• Interfejs FTP umożliwiający rejestrowanie zawiadomień w 
systemie ZSIN z zastosowaniem serwera FTP jako miejsca 
persystencji paczki zawiadomienia 

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

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

• Interfejs komunikacyjny: IWeryfikacjaIntegralnosci 
(wykorzystywany przez Aplikacji do walidacji plików GML i XML) 

Interfejsy ZSIN udostępnione dla systemów EGiB 

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

 komunikacja za pomocą interfejsów ZSIN, 
których opis dostępny jest na stronie GUGiK 

 komunikacja z użyciem protokołu https 
z uwierzytelnieniem za pomocą nazwy 
użytkownika i hasła 



 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 



Wymagania dla systemów 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. 



Klasyfikacja systemów EGiB  
(ze względu na możliwości absorbcji produktów ZSIN)  

obsługa zawiadomień i współpraca z ZSIN całkowicie
z poziomu interfejsu użytkownika systemu EGiB 
automatyzacja

KLASA NAJWYŻSZA 

obsługa zawiadomień i współpraca z ZSIN całkowicie 
z poziomu interfejsu użytkownika systemu EGiB – pełna 
automatyzacja procesów 

obsługa zawiadomień i współpraca z ZSIN z poziomu 
interfejsu użytkownika systemu EGiB 
ze znaczącym udziałem operatora

KLASA POŚREDNIA 

obsługa zawiadomień i współpraca z ZSIN z poziomu 
interfejsu użytkownika systemu EGiB – półautomatycznie 
ze znaczącym udziałem operatora 

obsługa zawiadomień i współpraca z ZSIN z poziomu systemu 
EGiB 
zewnętrznych aplikacji konsolowych

KLASA NAJNIŻSZA 

obsługa zawiadomień i współpraca z ZSIN z poziomu systemu 
EGiB – manualnie przez operatora z wykorzystaniem 
zewnętrznych aplikacji konsolowych 



  

  

  

Aplikacja wspomagająca utrzymanie 
jakości 

    



Aplikacja do walidacji plików GML i XML  
- podstawowe informacje i funkcjonalność  

Główne funkcjonalności aplikacji do walidacji plików GML i XML 

Weryfikacja syntaktyczna 
zbiorów danych EGiB 

i zawiadomień o zmianach 

Weryfikacja semantyczna 
zbiorów danych EGiB 

Dysponenci danych EGiB 

Wykonawcy prac 
geodezyjnych 

Modyfikacja zakresu szablonu 
weryfikacji semantycznej 

Raportowanie niezgodności 
w formie czytelnych raportów 

(PDF i CSV) 

Weryfikacja integralności 
zbiorów danych EGiB z danymi 

w CR ZSIN 

Użytkownicy 

… 

 Aplikacja desktopowa 
 Implementuje model jakości 

danych EGiB opracowany 
w ramach projektu 



Aplikacja do walidacji plików GML i XML 



Aplikacja do walidacji plików GML i XML  
- raport z weryfikacji 



  

  

  

Aplikacja wspomagająca autoryzowaną 
wymianę danych  

    



Aplikacja do składania i weryfikacji podpisu 
- podstawowe informacje i funkcjonalność  

Główne funkcjonalności aplikacji do składania i weryfikacji podpisu 
elektronicznego 

Składanie podpisu 
elektronicznego z użyciem 
Profilu Zaufanego ePUAP 

• pojedynczego pliku 

• folderu z plikami 

Weryfikacja podpisu 
elektronicznego 

Dysponenci danych EGiB 

Wykonawcy prac 
geodezyjnych 

Użytkownicy 

… 

 Aplikacja desktopowa 



Aplikacja do składania oraz weryfikacji podpisu 
elektronicznego 



EGiB 

Podmiot wykonujący 

prace geodezyjne 

Podmiot wykonujący pracę geodezyjną przesyła wynik do , a 
EGiB
Podmiot wykonujący pracę geodezyjną przesyła wynik do EGiB, a 
EGiB otrzymuje nieuszkodzony wynik pracy. 

Po co podpis elektroniczny? 

Aplikacja do składania i weryfikacji podpisu 

Idealny scenariusz, ale w życiu  często jest inaczej Idealny scenariusz, ale w życiu  często jest inaczej 



EGiB 

Podmiot wykonujący 

prace geodezyjne 

Wynik pracy geodezyjnej ulega uszkodzeniu w trakcie przesyłania 
i 
Wynik pracy geodezyjnej ulega uszkodzeniu w trakcie przesyłania 
i EGiB nie wie, że działa na uszkodzonych danych. 

Po co podpis elektroniczny? 

Aplikacja do składania i weryfikacji podpisu 



EGiB 

Podmiot wykonujący 

prace geodezyjne 

Wynik pracy geodezyjnej jest intencjonalnie zmieniony i EGiB nie 
wie, że działa na 
Wynik pracy geodezyjnej jest intencjonalnie zmieniony i EGiB nie 
wie, że działa na fłszywych danych. 

Po co podpis elektroniczny? 

Aplikacja do składania i weryfikacji podpisu 



Profil Zaufany ePUAP 

Aplikacja do podpisu 

1. Aplikacja przygotowuje 
plik sygnatury na 
podstawie wyników 
pracy geodezyjnej 

2. ePUAP podpisuje 
Profilem Zaufanym 
użytkownika 

3. Aplikacja dołącza plik 
sygnatury do wyników 
pracy geodezyjnej  

Aplikacja do składania i weryfikacji podpisu 
- sposób działania 



EGiB 

Podmiot wykonujący 

prace geodezyjne 

Wynik pracy geodezyjnej
ingerencję i nie działa na uszkodzonych danych.
Wynik pracy geodezyjnej jest zmieniony, ale EGiB wykrywa 
ingerencję i nie działa na uszkodzonych danych. 

Po co podpis elektroniczny? 

Aplikacja do składania i weryfikacji podpisu 


