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Doświadczenia GUGiK w realizacji projektów 



Doświadczenia GUGiK
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Prezentator
Notatki do prezentacji
Rozpoczynając realizację projektów z POIG GUGiK stanął przed koniecznością realizacji wielu powiązanych ze sobą przedsięwzięć. Aby uniknąć powielania realizowanych działań oraz zapewnić optymalizację w zakresie integracji rozwiązań i reużywalność (wtórne wykorzystanie) wytwarzanych komponentów powstała inicjatywa SIG. Inicjatywa SIG to zestaw metod, narzędzi i wytycznych dotyczących realizacji Projektów w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.Na diagramie przedstawione zostały projekty, które realizowane były w oparciu o SIG i wytworzone w ramach tych projektów systemy.



Główny Geodeta Kraju:
• inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia ZSIN
• tworzy i utrzymuje we współpracy z innymi organami administracji publicznej, 

infrastrukturę techniczną tego systemu

Rozporządzenie szczegółowo określa zagadnienia związane z budową systemu: 

• sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN;

• treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych,   
dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych mających znaczenie dla 
innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.

ZSIN – podstawy prawne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. 2013, poz. 249)

Prezentator
Notatki do prezentacji
Art. 7a pkt 5 - Główny Geodeta Kraju:  inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu.Art. 24b - Główny Geodeta Kraju we współpracy ze: starostami, wojewodami i marszałkami województw, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem GUS, Prezesem ARiMR, tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym.Rozporządzenie określa:1.  Sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN; 2.  Treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.



Zadania ZSIN w kontekście  
art. 24b ustawy - Pgik 

ZSIN umożliwi w szczególności:

1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB;
2) monitorowanie spójności i jakości zbiorów danych EGiB;
3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB a :

KW, PRG, TERYT, REGON, KSEP (ARiMR) - w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie 
dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych 
w poszczególnych rejestrach;

4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń,
o których mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

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

6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych 
EGiB, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań 
publicznych;

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



Podstawowe informacje 
ZSIN – Faza I

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach – Faza Inazwa

• Główny Urząd Geodezji i Kartografiibeneficjent

• III kw. 2013 – III kw. 2015 okres realizacji 

• 74 000 000 zł (w tym 62,9 mln z dofinansowania)budżet

Projekt ZSIN – Faza I otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG), w ramach 7. osi priorytetowej
„Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

Prezentator
Notatki do prezentacji
19.07.2013 – podpisanie Porozumienia z WWPE o dofinansowanie Projektu ZSIN – Faza IBudżet Projektu: 66 mln PLN (56,1 mln + 9,9 mln)Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu: 07.06.2010 – 31.03.201527.08.2014 – podpisanie Aneksu nr 1 do PorozumieniaBudżet Projektu: 74 mln PLN (62,9 mln + 11,1 mln)Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu: 07.06.2010 – 30.09.2015



 Wytworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji                               
o Nieruchomościach (ZSIN), 

 Opracowanie i wdrożenie modelu jakości danych, 

 Dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb ZSIN, 

 Modernizacja EGiB, 

 Harmonizacja danych, 

 Wypracowanie i wdrożenie standardów tworzenia i utrzymywania spójności  
danych pomiędzy rejestrami publicznymi, 

 Wsparcie dla starostw w zakresie prowadzenia EGiB. 

Zakres Projektu ZSIN – Faza I

Zakres projektu ZSIN – Faza I obejmuje działania realizowane 
w następujących obszarach: 

Prezentator
Notatki do prezentacji
Harmonizacja danych - utworzone zostaną dane INSPIRE dla tematów działki katastralne i budynki. Danymi źródłowymi dla ww. tematów będą zintegrowane dane EGiB. Zharmonizowane dane będą udostępnione za pośrednictwem systemu Geoportal, jak tylko zostanie zasilone Centralne Repozytorium danymi EGiB.2. Wypracowanie i wdrożenie standardów tworzenia i utrzymywania spójności danych pomiędzy rejestrami publicznymi - mają na celu zmniejszenie rozbieżności       pomiędzy rejestrami, które przechowują informacje o nieruchomościach. W ramach standardów zostały wypracowane procedury dla podmiotów wykorzystujących dane       o nieruchomościach, w tym sposób komunikowania się tych podmiotów z Centralnym Repozytorium Kopii Zbiorów Danych EGiB. Dokument opisuje przede wszystkim     sposób udostępniania danych z Centralnego Repozytorium wraz z procedurami dostępu do tych danych.



Rejestry włączone do ZSIN – Faza I

EGiBEGiBEGiB

NKW

REGON

TERYTKSEP

PRG

EPN

Centralne 
repozytorium PESEL

Prezentator
Notatki do prezentacji
Do ZSIN – Faza I włączone zostaną rejestry prowadzone przez niezależne od siebie podmioty:EGiB - prowadzone przez poszczególne starostwa powiatowe,KW - prowadzone przez sądy rejonowe,oraz rejestry - które zawierają dane referencyjne dla EGiB, tj.: PESEL, REGON, TERYT i inne.Etap Zarządczy nr 5:30 kwietnia (ET-9a) - odbiór etapu technicznego związanego z wytworzeniem ZSIN (odbiór oprogramowania ZSIN, przeprowadzono testy, zaktualizowano PF, PT, wytworzono dokumentację: Administratora, Instalacji, Utrzymania, Bazy Danych, Deweloperska)30 czerwca (ET-9b) - odbiór dodatkowych funkcjonlaności ZSIN, do 30 sierpnia (ET-10) - przeprowadzenie szkoleń z zakresu ZSIN



Architektura ZSIN w kontekście 
systemów zewnętrznych

ZSIN IPE

EGiB KSEP NKW REGONTERYT ePUAP

SRP

Internet

PESEL-NET

Prezentator
Notatki do prezentacji
Na slajdzie przedstawiono architekturę ZSIN w kontekście zewnętrznych systemów współtworzących ZSIN.Komunikacja w ZSIN – Faza I, realizowana jest za pomocą usług sieciowych jedno lub dwustronnie, z wykorzystaniem sieci Internet i protokołu HTTPS, lub jak w przypadku SRP - sieci PESEL-NET.EGiB – powiatowe systemy do prowadzenia EGiB będą komunikowały się z systemem ZSIN wywołując udostępnione usługi systemu. System ZSIN będzie udostępniał w tym celu swoje usługi �w publicznej sieci Internet z wykorzystaniem protokołu HTTPS.KSEP (ARiMR) – krajowy system ewidencji producentów (…) – komunikacja będzie dwukierunkowa przy użyciu udostępnionych usług sieciowych, w tym również z wykorzystaniem usług danych przestrzennych (WMS, WFS). Komunikacja będzie realizowana z wykorzystaniem sieci Internet i protokołu HTTPS.NKW – system do prowadzenia ksiąg wieczystych, komunikacja dwukierunkowa pomiędzy systemami realizowana będzie z wykorzystaniem usług sieciowych - sieci Internet i protokołu HTTPS.TERYT – system do prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. Zakłada się dwustronną komunikację – Aplikacja ZSIN będzie wykorzystywała usługi TERYT do pobierania danych, natomiast TERYT będzie wykorzystywał usługi Aplikacji ZSIN do pobierania danych o przyrostach i ubytkach zasobów mieszkaniowych.  Do wywoływania usług wykorzystywana będzie sieć Internet.REGON – system do prowadzenia państwowego rejestru podmiotów gospodarczych. Zakłada się jednostronną komunikację – system ZSIN będzie wykorzystywał usługi REGON do weryfikacji danych REGON podmiotów gospodarczych. Do wywoływania usług wykorzystywana będzie sieć Internet.ePUAP – system elektronicznej platformy usług administracji publicznej, wykorzystywany przez system ZSIN w zakresie obsługi skrzynek podawczych.SRP – System Rejestrów Państwowych, w skład którego wchodzi rejestr PESEL. Integracja polegać będzie na usługach subskrypcji danych systemu SRP, które system ZSIN będzie wykorzystywał do aktualizacji własnej bazy danych w zakresie podmiotów ewidencyjnych. Komunikacja pomiędzy systemami realizowana będzie z wykorzystaniem sieci PESEL-NET z wykorzystaniem standardowych usług sieciowych.



Umożliwia wdrożenie funkcjonalności mających na celu:

Model jakości 
danych EGiB

Dostosowanie 
danych EGiB

Centralne 
Repozytorium 
(nowa jakość)

• weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w Księgach Wieczystych,

• udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych danych EGiB,

• przeprowadzanie analiz przestrzennych, monitorowanie jakości danych EGiB,

• dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń.

Centralne Repozytorium Kopii Zbiorów Danych EGiB (e-usługi): 

Centralne Repozytorium

Prezentator
Notatki do prezentacji
Częścią składową ZSIN jest  Centralne Repozytorium Kopii zbiorów Danych EGiB prowadzone w postaci rozproszonych bazy danych. Centralne Repozytorium umożliwia w szczególności zapisywanie, aktualizację i bezpieczne utrzymywanie zbiorów danych, a ponadto:�1) wizualizację danych,�2) wykonywanie analiz przestrzennych,�3) udostępnianie danych,4) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.�Do opisu jakości zbioru danych EGiB zastosowano elementy i podelementy jakości opisane w normie ISO 19157. Norma ta opisuje następujące elementy jakości:Kompletność (completness) - obecność i nieobecność obiektów, ich atrybutów i relacji w zbiorze, Spójność logiczna (logical consistency) – stopień zgodności z logicznymi regułami struktury danych, atrybutów iDokładność położenia (positional accuracy) - dokładność położenia obiektów,Dokładność czasowa (temporal quality) – dokładność atrybutów związanych z czasem atrybutów i związków obiektów,Dokładność tematyczna (thematic accuracy) - dokładność atrybutów ilościowych �i poprawność atrybutów nieilościowych oraz klasyfikacji obiektów i ich związków,Używalność (usability element) – element bazujący na wymaganiach użytkownika.W modelu jakości EGiB zdefiniowano cechy poddawane kontroli: obiekty, atrybuty i relacje.



Projekt ZSIN – Faza I
Korzyści

ZSIN -
Faza I

Istotny krok 
w tworzeniu nowoczesnego 

systemu informacji 
o nieruchomościach

Poszerzenie 
wachlarza usług 

publicznych i budowa 
administracji publicznej, 
otwartej na oczekiwania 

odbiorców

Racjonalizacja 
wydatków poprzez 

wykorzystanie elektronicznej 
drogi dostępu do usług 
administracji publicznej

Korzyści 
dla społeczeństwa 

dzięki zapewnieniu dostępu 
do wiarygodnych i aktualnych 
informacji o nieruchomościach  

za pośrednictwem systemu 
Geoportal



Dostosowanie danych EGiB 
w Projekcie ZSIN – Faza I

Zakres obszarowy obejmuje: 
• 5 województw 
• 58 powiatów

Dostosowanie danych 
EGiB do wymagań ZSIN:

- wykonanie konwersji 
danych do schematu 
aplikacyjnego zgodnego 
z rozporządzeniem 
w sprawie EGiB

- wykonanie modernizacji  
danych EGiB dla wybranych 
obrębów ewidencyjnych

Prezentator
Notatki do prezentacji
  II półrocze 2012 r. - Podpisano listy intencyjne o współpracy w zakresie tworzenia ZSIN ze starostami i wojewodami - partnerami projektu.  Zawarto porozumienia z powiatami – partnerami projektu w zakresie wzajemnej współpracy przy tworzeniu ZSIN.



Partnerzy projektu: grupa powiatów (58) z 5 województw.
Wsparcie: międzyresortowy Zespół do Spraw ZSIN, wspierający 
działalność Pełnomocnika Rządu ds. ZSiN.

Dostosowanie danych EGiB 
w Projekcie ZSIN – Faza I

PODKARPACKIE

1) sanocki
2) przemyski
3) lubaczowski
4) strzyżowski
5) jasielski
6) ropczycko-sędziszowski
7) tarnobrzeski
8) stalowowolski
9) niżański

POMORSKIE

1) bytowski
2) chojnicki
3) człuchowski
4) gdański
5) kartuski
6) M. Gdynia
7) malborski
8) nowodworski
9) pucki
10) słupski
11) lęborski
12) starogardzki

MAŁOPOLSKIE

1) myślenicki
2) nowotarski
3) suski
4) chrzanowski
5) gorlicki
6) tatrzański

ZACHODNIOPOMORSKIE

1) białogardzki 
2) świdwiński
3) szczecinecki
4) stargardzki
5) pyrzycki
6) łobeski
7) koszaliński
8) kołobrzeski
9) wałecki
10) policki
11) gryficki
12) kamieński
13) myśliborski
14) choszczeński
15) sławieński
16) gryfiński
17) goleniowski
18) drawski

DOLNOŚLĄSKIE

1) jaworski
2) kamiennogórski
3) milicki 
4) oławski
5) świdnicki 
6) wołowski 
7) ząbkowicki
8) oleśnicki
9) trzebnicki
10) kłodzki
11) średzki
12) lubiński
13) strzeliński



1. Realizacja umowy na utworzenie ZSIN oraz wsparcie procesu ujawnienia 
w KW prawa własności nieruchomości SP oraz JST
 od 13 sierpnia 2013 r. (podpisanie umowy)

2. Realizacja umowy na usługi wsparcia merytorycznego i technicznego przy 
realizacji Projektu ZSIN – Faza I
 od 27 marca 2014 r.  (podpisanie umowy)
 19.03.2015 r. – podpisanie aneksu (wydłużenie terminu do 15.09.2015 r.)

3. Realizacja 19 umów na dostosowanie baz danych EGiB do ZSIN (łącznie 58 
powiatów) – podpisanie umów: 14.05.2014 – 31.12.2014

4. Realizacja umowy na usługi doradcze i wsparcie techniczne na kontrolę 
modernizacji EGiB
 od 21 października 2014 r.  (podpisanie umowy)
 25.02.2015 r. – podpisanie aneksu (wydłużenie terminu do 15.09.2015 r.)

5. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla zespołu
projektowego (zrealizowane)
 30.05.2014 r. (dostawa)

Zamówienia publiczne 
(w trakcie realizacji i zakończone)

Prezentator
Notatki do prezentacji
Etap Zarządczy nr 5:30 kwietnia (ET-9a) - odbiór etapu technicznego związanego z wytworzeniem ZSIN (odbiór oprogramowania ZSIN, przeprowadzono testy, zaktualizowano PF, PT, wytworzono dokumentację: Administratora, Instalacji, Utrzymania, Bazy Danych, Deweloperska)30 czerwca (ET-9b) - odbiór dodatkowych funkcjonlaności ZSIN, do 30 sierpnia (ET-10) - przeprowadzenie szkoleń z zakresu ZSIN



Promocja ZSIN – Faza I

 19.03.2015 r. - do wszystkich Urzędów Wojewódzkich została 
rozesłana broszura informacyjna projektu ZSIN-Faza I z prośbą 
o dystrybucję w regionie,

 24.03.2015 r. - na stronie internetowej GUGiK dodano zakładkę 
projektu ZSIN-Faza I, na której umieszczone zostały m.in. 
newsletter i broszura informacyjna:
http://www.gugik.gov.pl/projekty/zsin-faza-i

 04.2015 r. – rozesłano newslettera do wszystkich starostów 
biorących udział w projekcie.



Promocja ZSIN – Faza I

1. Ogłoszono postępowanie na zamówienie publiczne na:

 wykonanie tablic informacyjnych,
 dostawę materiałów promocyjnych (druk broszur informacyjnych, 

wykonanie gadżetów).

 szacowana wartość zamówienia: 150 000 zł
 termin ogłoszenia: 30.03.2015 r. 
 termin składanie ofert: 16.04.2015 r.
 wpłynęły 4 oferty

2. Postępowanie na zamówienie publiczne na zorganizowanie 
wspólnej konferencji dotyczącej projektów GUGiK 
- III kw. 2015 r.



Główne ryzyka związane 
z realizacją Projektu  

 Brak synchronizacji terminów realizacji innych projektów 
administracji publicznej (MS, MSW,  ARiMR, GUS) z projektem  
ZSIN – Faza I - bezpośrednio wpływa na prace związane 
z wdrażaniem systemu (w tym z przeprowadzeniem testów).

 Trudności w rozbudowie istniejących systemów 
informatycznych objętych ZSIN – powodują opóźnienia 
w realizacji EZ 5 (ET 9 – Wytworzenie ZSIN).

 Krótkie terminy realizacji Projektu w zakresie dostosowania 
baz danych EGiB do wymagań ZSIN – stanowią zagrożenie dla 
terminowego otrzymania danych EGiB niezbędnych do 
zasilenia Centralnego Repozytorium. 

 Opóźnienia w dostosowaniu istniejących systemów 
informatycznych, w których prowadzone są bazy danych EGiB 
do wymagań ZSIN – stanowią zagrożenie terminowej realizacji 
etapów prac dotyczących zasilenia tych systemów danymi 
EGiB po modernizacji i konwersji.   



ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Nieruchomościach – Faza II

ZSIN – Faza II



Podstawowe informacje 
ZSIN – Faza II

• ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach – Faza IInazwa

• Główny Urząd Geodezji i Kartografiibeneficjent

• IV kw. 2015 – III kw. 2018 okres realizacji 

• 152 953 000 złbudżet

• II (A2A), dodatkowo usługi A2B i A2Ctyp

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 wewnątrz-

administracyjnych (A2A) 
niezbędnych dla funkcjonowania 

e-usług publicznych



e-Usługi Projektu ZSIN – Faza II

e-
U

sł
ug

i
Usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych

Usługa harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla 
rejestrów włączonych do ZSIN

Usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów 
i budynków

Usługa przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z 
Centralnego Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających 
znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN 

Usługa przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów 
notarialnych za pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów 
elektronicznych do rejestrów włączonych do ZSIN



Kluczowe procesy w ZSIN – Faza II

• Proces wyświetlania mapy średnich cen transakcyjnych

• Proces weryfikacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla 
innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN

• Proces przetwarzania statystyk jakościowych i ilościowych 
dotyczących EGiB

• Proces wykonywania analizy przestrzennej na danych ZSIN

• Proces przekazywania informacji z aktów notarialnych



Dziękuję za uwagę 
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