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Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „K-GESUT - Krajowa 

baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”, 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/web/2015/publiczna-

prezentacja-zalozen-projektu-k-gesut). 

Informacje o planowanej prezentacji zostały przesłane także w dniu 31 marca 2015 r. za 

pośrednictwem ePUAP do wiadomości do poniższych instytucji, które informacje o prezentacji 

opublikowały dodatkowo na własnych stronach 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_K-GESUT@gugik.gov.pl. 

 

Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji 
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 Publiczna prezentacja założeń projektu „K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu” odbyła się 16 kwietnia 2015 r., w godz. 13.00-13.50, w siedzibie 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, przy ul. Wspólnej 2, sala 3105-3108, 00-926 Warszawa. 

Prezentacja została przygotowana przez Wydział Mapy Zasadniczej i Uzgadniania 

Dokumentacji w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK. 

Obecni 

 Organizator do ustalonego terminu, tj.10.04 br. godz. 16.00, otrzymał zgłoszenia od 35 osób. 

Lista obecności wraz z podpisami obecnych znajduje się w posiadaniu organizatora. 

W spotkaniu 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) Omówienie stanu obecnego w zakresie: 

• informacji o sieciach uzbrojenia terenu, 

• informacji o utworzonych powiatowych bazach GESUT, 

• informacji o systemie zarządzania krajową bazą GESUT i jego architekturze,  

• otoczenia organizacyjno – prawnego projektu, 

• współpracy z organami administracji publicznej w zakresie budowy 

przedmiotowych baz danych.  

3) Informacje o projekcie: 

• ogólne informacje o projekcie K-GESUT, w tym wartość i okres jego 

realizacji, 

• harmonogram i koszty projektu, 

• cele projektu wraz ze wskaźnikami produktu projektu oraz wskaźnikami 

rezultatu projektu, 

• e-Usługi tworzone i rozwijane w ramach projektu, 

• kluczowe procesy K-GESUT, 

• działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego, 

• harmonogram planowanych zamówień publicznych, 

• najważniejsze korzyści projektu K-GESUT. 

3. Dyskusja, pytania, zagadnienia. 
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Przebieg spotkania 

 Prezentację rozpoczął powitaniem gości i ogólnym przybliżeniem tematu Prezes Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii, Główny Geodeta Kraju – Kazimierz Bujakowski. Następnie w 

zagadnienia dotyczące stanu obecnego w zakresie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, 

utworzonych powiatowych bazach GESUT, systemie zarządzania krajową bazą GESUT i jego 

architekturze, otoczenia organizacyjno – prawnego projektu oraz współpracy z organami administracji 

publicznej w zakresie budowy przedmiotowych baz danych wprowadził uczestników Dyrektor 

Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej – Jerzy Zieliński. Część 

dotyczącą założeń projektu K-GESUT przedstawiła Naczelnik Wydziału Mapy Zasadniczej i 

Uzgadniania Dokumentacji w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji 

Geograficznej – Anna Mączka. 

Przebieg prezentacji utrwalony został za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. 

Informacje o projekcie K-GESUT przedstawione podczas prezentacji 

1. Dotychczasowe doświadczenie Beneficjenta 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii od 2007 roku realizuje projekty i buduje systemy we 

wspólnym podejściu – metodyce wewnętrznej, zwanej Systemami Informatycznymi GUGiK. Do 

systemów zrealizowanych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii między innymi ze środków 

unijnych można zaliczyć w szczególności: 

• 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 
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2. Stan obecny 

Omówiono stan obecny w zakresie: 

• zgromadzonych danych o sieciach uzbrojenia terenu, 

• informacji o utworzonych powiatowych bazach GESUT, 

• działania systemu zarządzania krajową bazą GESUT i jego obecnej architekturze,  

• otoczenia organizacyjno – prawnego projektu, 

• współpracy z organami administracji publicznej w zakresie budowy przedmiotowych baz danych.  

3. Okres i koszt realizacji projektu 

 Zakładany okres realizacji projektu zaplanowano na trzy lata tj. IV kw. 2015 – III kw. 2018, a 

szacowany koszt realizacji projektu wynosi 87 138 430 zł brutto. 

4. Zdiagnozowane potrzeby odbiorców 

Do głównych odbiorców projektu należą: 

• starostowie i prezydenci miast (założenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy GESUT, 

podniesienie spójności i jakości własnych zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu), 

• gminy i samorządy województw (planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej), 

• minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (planowanie strategiczne, koncepcja 

przestrzennego zagospodarowania kraju), 

• prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (sporządzanie inwentaryzacji sieci 

telekomunikacyjnej, prowadzenie Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji), 

• jednostki ratownictwa Centra Zarządzania Kryzysowego (planowanie i prowadzenie akcji 

ratowniczych, zarządzanie kryzysowe), 

• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (zarządzanie terenami zajętymi pod sieci 

uzbrojenia terenu), 

• inne organy administracji publicznej, 

• jednostki prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu (budowa, eksploatacja i rozwój 

sieci uzbrojenia terenu, podniesienie jakości własnych zbiorów danych w zakresie lokalizacji 

sieci uzbrojenia terenu), 

• przedsiębiorcy budowlani (planowanie robót budowlanych, planowanie inwestycji), 

• przedsiębiorcy rynku obrotu nieruchomościami (transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości, 

planowanie lokalizacji inwestycji - dostępność mediów, podniesienie jakości świadczonych 

usług), 
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• obywatele (transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości, planowanie lokalizacji inwestycji, 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – poprawa skuteczności służb ratunkowych mających 

dostęp do aktualnych danych o sieciach uzbrojenia terenu). 

5. Cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami 

 Strategicznym celem projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w 

zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli.  

Celami szczegółowymi są: 

• utworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia 

terenu, 

• zwiększenie dostępności usług i zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, będących w 

dyspozycji administracji publicznej, 

• zwiększenie wiarygodności i integralności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, 

udostępnianych przez administrację publiczną, 

• wdrożenie jednolitych, logicznie uporządkowanych rozwiązań informatycznych, zbierających i 

przetwarzających dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu, 

• interoperacyjność z innymi systemami administracji publicznej. 

 

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 

co najmniej 4 - transakcja 
szt. 4 

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w 

podmiotach wykonujących zadania publiczne 
szt. 1 
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Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności 
szt. 2 

Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie 

będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 
szt. 380 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

(osiągnięcie do 12 miesięcy od zakończenia Projektu) 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Osoby (obywatele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji 

publicznej) korzystający z usług K-GESUT 
szt. 500 000 

Liczba jednostek administracji publicznej wykonujących weryfikację 

zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu szt. 89 

 

6. E-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu 

Nowe usługi w projekcie K-GESUT: 

• Usługa subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT, która umożliwi: 

− przygotowanie wyspecyfikowanych kompozycji danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu, 

zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konkretnego odbiorcy, 

− udostępnianie danych w postaci subskrypcji, 

− parametryzację subskrypcji, obejmującą m.in. założenia dotyczące sposobu i częstotliwości 

udostępniania danych, 

− zgłoszenie błędów do podmiotów prowadzących źródłowe zbiory danych (w uzasadnionych 

przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji danych 

źródłowych); 

• Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu, która umożliwi: 

− sprawdzenie czy na określonej działce ewidencyjnej lub grupie działek znajdują się sieci 

uzbrojenia terenu, 

− sprawdzenie parametrów sieci uzbrojenia terenu dostępnych na określonej działce 

ewidencyjnej lub grupie działek, 
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− badanie relacji przestrzennych pomiędzy elementami sieci uzbrojenia terenu i wskazanymi 

obiektami przestrzennymi, 

− zgłoszenie błędów do podmiotów prowadzących źródłowe zbiory danych (w uzasadnionych 

przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji danych 

źródłowych), 

− weryfikację własnych zbiorów danych w zakresie zgodności z danymi krajowej bazy GESUT; 

• Usługa kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru, która umożliwi: 

− przygotowanie kompozycji danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z parametrami 

zadanymi przez odbiorcę usługi, 

− przygotowanie tematycznych opracowań w postaci cyfrowych map, m.in. prezentujących 

informacje o sieciach uzbrojenia terenu, 

− zgłoszenie błędów do podmiotów prowadzących źródłowe zbiory danych (w uzasadnionych 

przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji danych 

źródłowych). 

Usługą rozwijaną w projekcie K-GESUT jest: 

• Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu, która umożliwi: 

− zweryfikowanie przez odbiorców usługi, zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, 

w tym powiatowych baz GESUT w zakresie zgodności z modelem danych, 

− weryfikowanie przez odbiorców usługi, zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, w 

tym powiatowych baz GESUT w zakresie poprawności geometrycznej i topologicznej, 

− usprawnienie komunikacji pomiędzy interesariuszami w zakresie podnoszenia jakości danych. 

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. Procesy opracowane w Głównym Urzędzie Geodezji i 

Kartografii: 

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, 
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2) Zarządzanie infrastrukturą – 7 procesów. 

W wyniku realizacji projektu K-GESUT zostaną usprawnione następujące kluczowe procesy 

K-GESUT: 

• Proces dostępu do danych K-GESUT, 

• Proces oceny zgodności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu z modelem danych 

GESUT. 

Na przykładzie procesu oceny zgodności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu z 

modelem danych GESUT omówiono optymalizację procesu dojścia od stanu istniejącego do 

stanu docelowego danego procesu biznesowego. 

8. Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego 

Projekt umożliwi poprawę dostępu do informacji sektora publicznego poprzez: 

• udostępnienie nowych i rozwój usług publicznych i wewnątrzadministracyjnych, 

• usprawnienie współdziałania systemów administracji publicznej, 

• poprawę jakości danych,  

• zapewnienie ponownego wykorzystania danych, 

• zwiększenie dostępności do zbiorów danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia 

terenu. 

9. Harmonogram planowanych zamówień publicznych 

 

Nr Zadanie/kontrakt  

Planowany termin 

uruchomienia 

postępowania 

1 Usługi doradcze i wsparcie techniczne  IV kwartał 2015 

2 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem  
IV kwartał 2015 

3 Dostawa infrastruktury informatycznej  I kwartał 2016 

4 Promocja projektu  I kwartał 2016 

5 
Rozbudowa systemu zarządzania K-GESUT II kwartał 2016 

6 Dostosowanie i kontrola danych (2 postępowania)  II i IV kwartał 2016 

7 Szkolenia użytkowników  IV kwartał 2016 
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10. Korzyści z realizacji projektu K-GESUT 

Najważniejsze korzyści z realizacji projektu: 

• usprawnienie procesów wymiany danych pomiędzy rejestrami publicznymi, 

• wzrost jakości i wiarygodności danych, 

• dostęp do innowacyjnych usług dedykowanych dla poszczególnych grup odbiorców, 

• poprawa stopnia zadowolenia społeczeństwa z usług publicznych. 

Dyskusja 

 Po zakończeniu prezentacji założeń projektu K-GESUT przystąpiono do dyskusji, w której 

czynny udział wzięli: 

1. Magdalena Piotrowska - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

2. Marcin Ziółkowski - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 

3. Rafał Kraska - Geores Sp. z o.o. Rzeszów. 

Na postawione pytania odpowiedzi udzielili: 

1. Anna Mączka – Naczelnik Wydziału MZUD w GUGIK, 

2. Jacek Jarząbek – Zastępca Głównego Geodety Kraju, 

3. Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju, prezes GUGiK. 

Pytanie 1  

Magdalena Piotrowska – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Pytająca zadała pytanie związane z interoperacyjnością rejestrów publicznych, o której wspominała 

prelegentka podczas omawiania wskaźników projektu. Poproszono o doprecyzowanie, które rejestry 

będą podlegały interoperacyjności. 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent wyjaśnił, że rejestry, o których mowa to powiatowa baza GESUT oraz krajowa baza 

GESUT. 

Pytanie 2 

Marcin Ziółkowski - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  
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Pytający zadał pytanie dotyczące współpracy z UKE. Podkreślił, że UKE posiada już system 

gromadzący dane od przedsiębiorców - System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej. 

Prosił o wyjaśnienie, jaką wartością dodaną dla UKE będzie realizacja projektu. 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent wyjaśnił, że obecnie w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej nie 

ma danych GESUT, a jedynie dane pochodzące od przedsiębiorców. Współpraca z UKE będzie 

polegała na przekazywaniu do bazy danych SIIS przede wszystkim danych geometrycznych z 

krajowej bazy GESUT, pozwalających na precyzyjną lokalizację obiektów, które to dane będą w 

systemie SIIS rozbudowywane o informacje niezbędne dla przedsiębiorców. Beneficjent podkreślił, że 

zostanie utworzony i prowadzony Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, który będzie tymi danymi 

zarządzał. 

Beneficjent podkreślił także, że interoperacyjność systemów K-GESUT i SIIS pozwoli na 

ekonomiczne projektowanie i inwestowanie, ponadto wspólne tworzenie infrastruktury przez 

przedsiębiorców spowoduje zmniejszenie kosztów, co jest założeniem dyrektywy w sprawie środków 

mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. 

Należy podkreślić, iż wartością dodaną, o którą pytano będzie tu system K-GESUT zarządzający 

krajową bazą GESUT o zasięgu krajowym, nie lokalnym jak ma to miejsc obecnie - rozproszone 

powiatowe bazy GESUT. 

Pytanie 3 

Rafał Kraska - Geores Sp. z o.o. Rzeszów 

Pytający poprosił o wyjaśnienie zadania z harmonogramu kosztów projektu, dotyczącego 

dostosowania i kontroli danych. Prosił, by wyjaśnić czy dostosowanie, tworzenie i kontrola danych 

będzie dotyczyła tylko danych GESUT czy także baz referencyjnych niezbędnych dla procesu 

tworzenia mapy zasadniczej - np. BDOT500. 

Stanowisko Beneficjenta: 

Beneficjent wyjaśnił, iż w ramach przedmiotowego projektu przewidziano zadanie polegające na 

dostosowaniu danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na szczeblu 

powiatowym, jednakże projekt nie zakłada przetwarzania pozostałych danych, które nie dotyczą 

tematyki GESUT, w tym danych dotyczących BDOT500. Podkreślono przy tym, iż Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii podjął działania współpracy z przedstawicielami powiatów w zakresie realizacji 

przetworzenia pozostałej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze środków własnych 

powiatu lub Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw, tak aby w okresie, 
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w którym będzie realizowany projekt realizowane były również działania zmierzające do utworzenia 

BDOT500. 

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 K-GESUT spotkały się z pozytywnym 

odbiorem i uznaniem słuchaczy. 

 

Protokolant: 

 Lidia Wyszomirska 


