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Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma z dnia 17 marca 2015 r. przekazującego interpelację Posła na Sejm RP 
Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie stanu realizacji projektu „Geoportal” (PO IG 7-11) 
(31601), uprzejmie przedstawiam poniższe odpowiedzi.

1. Czy udało się zmodernizować i usprawnić podstawowe mechanizmy administracji 
tak, aby obywatele czuli się podmiotami w swoim kraju i mogli sprawnie załatwiać 
sprawy urzędowe?

Zasadniczym celem projektów realizowanych w ramach ww. osi jest zwiększenie dostępności 
zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej 
dla obywateli i przedsiębiorców. 
Realizowane projekty przewidują budowę współpracujących elektronicznych platform usług 
publicznych, służących udostępnianiu e-usługi dla obywateli i przedsiębiorstw. Rozwiązania 
te przyczynią się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi 
poprzez likwidację barier na styku biznes-administracja, a także dzięki zwiększeniu 
możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. 
Powinny znacznie przyczynić się do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na 
terenach oddalonych od centrów gospodarczych.
Choć realizacja projektów w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG) jeszcze się nie zakończyła, już obecnie udostępniono szereg 
usług administracji publicznej, które w sposób znaczący wpływają na usprawnienie 
mechanizmów administracji publicznej, a tym samym również funkcjonowania obywateli. 
Dla przytoczenia powyższego, poniżej przedstawiam przykładowe usługi skierowane do 
obywateli i przedsiębiorców:

 usługi w obszarze rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (rejestracja 
działalności przez osoby fizyczne i spółki), 

 możliwość rozliczeń podatkowych (w zakresie podatku PIT i VAT) przez osoby fizyczne 
i przedsiębiorców, 
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 elektroniczna obsługa spraw w zakresie obowiązków celnych, dostęp do 
elektronicznych ksiąg wieczystych oraz uzyskanie odpisu z elektronicznych ksiąg 
wieczystych, 

 dostęp on-line do wszystkich danych zapisanych na kontach w ZUS (w tym danych 
zarejestrowanych na koncie emerytalnym, informacji o ubezpieczeniach, 
świadczeniach i płatnościach), 

 realizacja obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców drogą elektroniczną. 
O faktycznej zmianie jakościowej w sposobie załatwiania spraw urzędowych świadczyć mogą 
statystyki dotyczące wykorzystania części z ww. usług:

 ok. 62 mln formularzy podatkowych złożonych drogą elektroniczną,
 ponad 940 tys. profili założonych na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
 ponad 770 tys. dokumentów ubezpieczeniowych wysłanych za pomocą aplikacji 

ePłatnik,
 ponad 180 mln wglądów w księgi wieczyste, z czego niemal 41 mln tylko w 2014 r.

Powyższe usługi są przykładowymi efektami realizacji wskazanych projektów i nie 
wyczerpują całego zakresu efektów realizacji 7 osi priorytetowej POIG. Niemniej już tak 
nieliczne przykłady wskazują na rzeczywiste zmiany w zakresie administracji publicznej 
i sposobu załatwiania spraw zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorców. Należy jednakże 
podkreślić, iż wiele projektów jest jeszcze w fazie realizacji, w związku z czym wiele 
z planowanych do realizacji usług, zwiększających spektrum spraw, które obywatele będą 
mogli załatwić droga elektroniczną, ulegnie dalszemu, istotnemu poszerzeniu.

2. Czy duże dotacje UE i środki budżetowe udało się efektywnie i racjonalnie 
wykorzystać, a Polska uzyskała w efekcie jakąś trwałą wartość, która będzie służyć 
obecnym i przyszłym pokoleniom?

Wszelkie wydatki ponoszone w ramach POIG, a w szczególności w zakresie 7 osi POIG, 
podlegają wnikliwej analizie. Sprawdzane są zarówno na etapie oceny propozycji projektów, 
jak i już w trakcie realizacji, na poziomie konkretnych faktur. Weryfikacja obejmuje – zgodnie 
z obowiązującymi procedurami – zarówno sprawdzenie pod kątem efektywności 
i racjonalności ponoszonych wydatków, jak i ich zasadności. Należy również wskazać, że 
beneficjenci POIG zobowiązani są do zapewnienia konkurencyjności przy wyborze 
wykonawców i dostawców, co w przypadku instytucji publicznych oznacza najczęściej 
konieczność ponoszenia wydatków w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień 
publicznych.
Niezależnie od opisanych powyżej mechanizmów formalnej weryfikacji wydatkowania 
środków, należy wskazać, że już obecnie widoczne są rezultaty realizacji projektów. Na 
zasadność realizacji projektów i ponoszonych w związku z nimi wydatków wskazują m.in. 
poniżej wskazane przykładowe efekty już osiągnięte w projektach 7 osi POIG:
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 E-deklaracje – w 2014 r. złożono ok. 22 mln dokumentów w postaci elektronicznej, 
w 2014 r. ponad 5 mln podatników złożyło deklaracje przez Internet,

 Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych - udostępniono ponad 20 mln ksiąg 
wieczystych w formie elektronicznej,

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – ok. 5,5 mln złożonych 
wniosków, 

 System Informatyczny Statystyki Publicznej – prawie 100% sprawozdań 
przekazywanych jest przez Internet, 

 e-PUAP 2 – założono ponad 350 tys. profili zaufanych, 
 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS – liczba założonych profili na PUE 

ponad 940 tys., 
 Geoportal 2 - ponad 470 tys. stałych użytkowników, ponad 700 tysięcy miesięcznie 

wejść użytkowników do serwisu Geoportal.  
Powyższe działania wpływają na poprawę jakości życia obywateli, jak również prowadzenia 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Dzięki tym narzędziom, administracja stała 
się bardziej przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, co w konsekwencji przynosi wiele 
korzyści do których należy zaliczyć m.in.:

 skrócenie czasu niezbędnego na załatwienie spraw urzędowych, 

 możliwość załatwienia szeregu spraw bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem 
Internetu m.in. założenie działalności gospodarczej, za pomocą jednego portalu bez 
konieczności odwiedzenia kilku instytucji. 

3. Czy możemy pochwalić się rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi tak 
korzystnymi dla obywateli, jak w innych państwach UE, szczególnie tych, gdzie 
Polacy masowo emigrują w poszukiwaniu  godnej pracy i przyjaznego państwa, 
które będzie ich traktowało podmiotowo?

W ramach 7 osi priorytetowej POIG środki zostały przeznaczone na realizację projektów 
informatycznych administracji. Dotychczas zrealizowano 10 projektów, natomiast w trakcie 
realizacji jest 30 kolejnych, których celem jest udostępnienie obywatelom 
i przedsiębiorcom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Należy podkreślić, 
iż tak ogromna skala realizowanych projektów z zakresu e-administracji jest 
bezprecendensowym w swojej skali przedsięwzięciem, również na skalę UE.
Tak jak to zostało wskazane powyżej, w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 
zostało stworzonych wiele rozwiązań i narzędzi przynoszących wymierne korzyści dla 
obywateli. Za najbardziej kluczowe należy uznać:

 ułatwienie obowiązków podatkowych dla podatników,
 uproszczenie procedur związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności 

gospodarczej,
 zmniejszenie kosztów czasu poświęconego na rejestrację działalności gospodarczej 

przez przedsiębiorców,
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 zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 usprawnienie kontaktu z urzędami, za pośrednictwem udostępnionych kanałów 

elektronicznych i ograniczenie konieczności wizyty w ich placówkach,
 skrócenie czasu udostępniania i oczekiwania na dane statystyczne,
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez m.in. skrócenie czasu 

dojazdu i pozyskiwania informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy.
Udostępnione narzędzia w zakresie e-administracji, jak również ich dalszy rozwój pozwoli, 
w szczególności młodym pokoleniom, łatwiej wejść w życie zawodowe oraz podejmować 
własne inicjatywy, co z kolei przyczyni się do wzrostu gospodarczego Polski.
Ponadto, należy podkreślić, iż w ramach POIG stworzone zostaną podstawy cyfrowego 
rozwoju kraju, który następnie będzie kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Przewiduje się, że w POPC finansowane będą 
działania zmierzające do poszerzenia zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą 
mogli załatwić drogą elektroniczną.

1. Czy realizacja przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu „Geoportal 2” 
przebiega zgodnie z planem i czy nie ma zagrożeń dla terminowego zakończenia 
i rozliczenia projektu?

Realizacja projektu Geoportal 2 przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym. Nie występują zagrożenia dla terminowego zakończenia i rozliczenia projektu, 
które zaplanowano na 30.09.2015 r.

2. Jaki jest aktualny stan realizacji projektu?

Aktualny stan realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo–finansowego 
i terminu realizacji:

– całkowita wartość projektu wynosi: 128 060 031,60 zł,
– wykonanie budżetu projektu stanowi: 88%.

Powyższe informacje o postępie finansowym, w połączeniu z niżej wskazanymi informacjami 
o postępie rzeczowym potwierdzają, że projekt znajduje się na zaawansowanym etapie 
realizacji.
a) Produkty projektu z uwzględnieniem ich aktualnego stanu realizacji (w procentach), 

dotychczas poniesionych kosztów, daty realizacji, wyjaśnienia przyczyn ewentualnych 
opóźnień;
Poniżej zaprezentowano aktualny stan realizacji projektu w podziale na główne 

produkty:
 Rejestry referencyjne SGiK  - zadanie wykonano w 100%, w terminie do 

31.05.2014 r., koszt realizacji 29 056 390,55 zł,
  Krajowy system zarządzania BDOT (narzędzie wykorzystywane do aktualizacji 

i przetwarzania danych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej oraz w wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej 
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i kartograficznej) – zadanie wykonano w 100%, zakończone w grudniu 2013 r., koszt 
realizacji - 3 155 915,30 zł,

 Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej  - zadanie wykonano w 83%, termin 
zakończenia realizacji – 30.09.2015 r., koszt realizacji zadania 51 042 446,79 zł, 
dotychczas wydatkowano 42 233 607,20 zł,

 Uruchomione usługi INSPIRE wraz z brokerem krajowym (gromadzenie, zarządzanie 
i publikowanie różnych zbiorów danych) - zadanie wykonano na poziomie 83%, 
termin zakończenia realizacji to 30.09.2015 r., koszt realizacji 24 316 050,28 zł, 
dotychczas wydatkowano 20 250 812,68 zł,

 Uruchomione usługi branżowe wraz z brokerem (w tym realizacja Uniwersalnego 
Modułu Mapowego) - zadanie wykonano w 76%, termin zakończenia realizacji -
30.09.2015 r., koszt realizacji - 6 299 193,77 zł, dotychczas wydatkowano 4 758 
823,52 zł.

Pozostałe wydatki w projekcie, których łączna wartość wynosi 17 345 950,21 zł (dotychczas 
wydatkowano 15 759 459,35 zł), dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem 
dokumentacji projektowej, zarządzaniem projektem, szkoleniami oraz promocją projektu.
b) Umowy zawarte z wykonawcami z uwzględnieniem kwoty zawartej umowy, terminu 

zakończenia prac, informacji o ewentualnych karach umownych i przyczynach 
ewentualnych opóźnień;

Wykaz umów zawierający informacje o wykonawcach, kwotach umów, terminach 
zakończenia prac, informacje o karach umownych i przyczynach opóźnień zawiera załącznik 
nr 1.
c) Cele projektu zgodnie z umową na dofinansowanie w ramach 7. osi priorytetowej 

„Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z wyszczególnieniem stopnia realizacji 
poszczególnych celów.

Głównym celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu i stosowania informacji 
przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej 
w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług. W wyniku rozwoju 
Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej udostępnione zostaną obywatelom, 
przedsiębiorcom, służbom ratowniczym i specjalnym oraz administracji publicznej informacje 
przestrzenne z rejestrów georeferencyjnych i związane z nią usługi, istotne między innymi dla 
prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, 
zarządzania. Projekt zakłada integrację i harmonizację usług oraz informacji przestrzennej 
poprzez wykorzystanie rejestrów referencyjnych/bazowych, a także koordynację działań, 
zgodnie z modelem infrastruktury informacyjnej państwa oraz założeniami dyrektywy 
INSPIRE. Ponadto projekt zakłada wytworzenie zestawu narzędzi aplikacyjnych, które 
operując na aktualnych i referencyjnych danych przestrzennych wspomogą działania służb 
ratowniczych umożliwiając im efektywne operowanie w terenie. W ramach projektu 
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przeprowadzona zostanie również integracja z Systemem Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentami, jak również stworzony zostanie System Zarządzania Zasobem.
W odniesieniu do celu związanego z umożliwieniem powszechnego dostępu i stosowania 
informacji przestrzennej w Polsce, w ramach realizacji projektu opracowano usługi zgodne 
z dyrektywą INSPIRE, a także nową witrynę informacyjną portalu dostępną pod adresem: 
www.geoportal.gov.pl oraz aplikację dla urządzeń mobilnych zapewniającą dostęp do 
rejestrów państwowych udostępnianych przez GUGiK za pośrednictwem usług 
geoportal.gov.pl.
Rozbudowę Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej realizowano poprzez 
opracowanie zestawu narzędzi aplikacyjnych wspierających publikację usług sieciowych 
przez inne podmioty włączone do infrastruktury, tzw. modułu SDI oraz poprzez 
udostępnianie go zainteresowanym instytucjom. Podłączono do systemu 13 wojewódzkich 
węzłów topograficznych, umożliwiając wzajemną wymianę informacji przestrzennej 
z węzłem centralnym oraz synchronizację baz danych przestrzennych. 
W ramach projektu wytworzono również zestaw narzędzi aplikacyjnych wspierających 
działania użytkowników, m.in. poprzez wykonywanie analiz na danych przestrzennych - tzw. 
Uniwersalny Moduł Mapowy. Obecnie rozwiązanie to dedykowane jest dla służb 
ratunkowych – powstało w oparciu o wymagania służb (uwzględniona została również 
obsługa urządzeń mobilnych), jednakże jego funkcjonalność (w szczególności zaawansowane 
metody analityczne) mogą być wykorzystywane również przez innych odbiorców. Istnieje 
możliwość dostosowania Modułu do indywidualnych wymagań użytkowników.
Wszystkie cele projektu zostaną zrealizowane w terminie realizacji projektu, tj. do 
30.09.2015 r. – stan zaawansowania celów projektu jest zgodny ze stanem zaawanasowana 
produktów wskazanych powyżej.

3. Jakie nowe e-usługi oraz usprawnienia dla obywateli i przedsiębiorców zostały 
udostępnione w ramach realizacji tego projektu? Proszę o wyszczególnienie tylko tych 
e-usług-i usprawnień, które nie istniały przed uruchomieniem projektu „Geoportal 2”.

E-Usługi dla obywateli i przedsiębiorców, które zostały udostępnione dzięki realizacji 
projektu Geoportal 2 to:

 usługa wyszukiwania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE – usługa 
umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie 
zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiająca wyświetlanie 
zawartości metadanych, Catalogue Service for Web,

 usługa przeglądania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE – usługa 
umożliwiająca wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, 
przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie 
objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych,

 usługa pobierania danych przestrzennych – usługa umożliwiająca pobieranie kopii 
zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych 
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zbiorów. Wraz z tą usługą publikowana jest usługa przekształcania zbiorów danych 
przestrzennych zapewniająca uzyskanie interoperacyjności publikowanych zbiorów 
danych,

 usługa pobierania danych przestrzennych w standardzie INSPIRE - usługa 
umożliwiająca pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, 
bezpośredni dostęp do tych zbiorów. Wraz z tą usługą publikowana jest usługa 
przekształcania zbiorów danych przestrzennych zapewniająca uzyskanie 
interoperacyjności publikowanych zbiorów danych,

 usługa udostępniania danych przestrzennych – usługa udostępniania danych 
przestrzennych umożliwiająca udostępnianie zbiorów danych udostępnianych przez 
Geoportal.

4. Jakie istniejące uprzednio e-usługi lub rozwiązania zostały w ramach tego projektu 
zmodernizowane bądź usprawnione i jaki był zakres tej modernizacji/usprawnień.

E-Usługi usprawnione w ramach projektu Geoportal 2 to: usługa wyszukiwania danych 
przestrzennych i usługa przeglądania danych przestrzennych. Usługi te zostały dostosowane 
do nowych standardów i wytycznych OGC (Open Geospatial Consortium). Wprowadzone 
zmiany dotyczyły m.in. wdrożenia nowych metod prezentacji danych, dostosowania do 
kolejnych typów danych, zwiększenia wydajności w związku z rosnącą liczbą użytkowników.

 usługa wyszukiwania danych przestrzennych – umożliwia wyszukiwanie zbiorów 
oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im 
metadanych oraz umożliwiająca wyświetlanie zawartości metadanych,

 usługa przeglądania danych przestrzennych – umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, 
powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych 
zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych 
legend) i informacji o obiektach udostępnianych przez tą usługę.

5. Jaka jest zasadność realizacji kolejnego projektu „Polska 3D+”, będącego rozbudową 
serwisu rządowego geoportal.gov.pl, o który wnioskuje Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii z puli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020? Zgodnie z opublikowanymi przez MAC wynikami 
preselekcji, wniosek „Polska 3D+” opiewa na kwotę 98,5 mln zł. Jaki zakres prac został 
przewidziany w tym projekcie i czy prac tych nie można było przewidzieć w budżecie 
projektu Geoportal 2 realizowanego za kwotę ponad 120 mln zł w obecnej 
perspektywie finansowej POIG w latach 2008-2015?

Na wstępie należy wyjaśnić, że preselekcja została ogłoszona w celu zapoznania się 
z możliwościami oraz planami polskiej administracji w zakresie informatyzacji na najbliższe 
lata. Celem preselekcji było zbadanie zapotrzebowania polskiej administracji w obszarze 
e-administracji oraz zidentyfikowanie projektów najlepiej przygotowanych do realizacji. 
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Należy podkreślić, że docelowa ocena projektów, będzie przeprowadzana na etapie oceny 
merytorycznej w ramach organizowanych konkursów.
Planowany do uruchomienia projekt Polska 3D+ stanowi odpowiedź na zidentyfikowane 
przez GUGiK zainteresowanie społeczeństwa polskiego dostępem do przestrzennych danych 
3D i e-usług opartych o te dane. Projekt zakłada stworzenie Portalu 3D umożliwiającego 
publikację innowacyjnych e-usług opartych o dane 3D, zapewnienie aktualnych, jednolitych i 
kompletnych dla obszaru całego kraju przestrzennych danych 3D oraz uruchomienie 
platformy informacyjno-edukacyjnej. Zapotrzebowanie na wykorzystywanie przestrzennych 
danych 3D odzwierciedlają statystyki liczbowe oraz sposób wykorzystania pozyskanych 
dotychczas danych 3D w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) i zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym 
i kartograficznym (pzgik). Od momentu włączenia do pzgik w 2012 r. pierwszych danych 
przestrzennych 3D pochodzących z projektu ISOK do dnia 01.03.2015 r., sięgnęło po nie 
ponad 840 instytucji publicznych i firm prywatnych (1 555 zamówień na dane o sumarycznej 
powierzchni 5 765 731 km2). Ponadto GUGiK przeprowadził dwa cykle badań ankietowych, 
w których udział wzięło ponad 1200 respondentów. Ankietowani wyrazili jednoznaczne 
zainteresowane planowanymi produktami projektu, zarówno w zakresie danych 
przestrzennych 3D, e-usług 3D jak i planowanej do uruchomienia platformy informacyjno-
edukacyjnej.
W momencie rozpoczęcia realizacji projektu Geoportal 2 stan technologii uniemożliwiał 
wydajną publikację dużych zbiorów przestrzennych danych 3D przez serwisy internetowe. 
Ponadto nasz kraj nie dysponował w tym czasie dokładnymi przestrzennymi danymi 3D, 
których produkcja rozpoczęła się w 2011 r. w ramach projektu ISOK. W efekcie, rozwiązania 
wdrożone w ramach projektu Geoportal 2 pozwalają głównie na prezentowanie 
przestrzennych danych 2D. W chwili obecnej, obserwując rozwój technologii i pojawiające 
się serwisy internetowe, można dostrzec rozwiązania pozwalające na wydajną publikację 
dużych zbiorów przestrzennych danych 3D oraz funkcjonalności umożliwiające ich analizę.

Z poważaniem,

            z up. Ministra Administracji i Cyfryzacji
Bogdan Dombrowski
Podsekretarz Stanu 

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:
1. Wykaz umów zawartych w ramach projektu Geoportal 2

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów



Załącznik nr 1
Umowy zawarte w projekcie Geoportal 2

Przedmiot zamówienia/umowy 
 Data 

obowiązywania 
umowy 

 Faktyczna 
data realizacji 

umowy 

 Wartość 
faktyczna 

umowy 

 Kara 
umowna 

 Przyczyna 
naliczenia kary 

umownej 
Opracowanie założeń techniczno-
ekonomicznych do studium wykonalności 
projektu GEOPORTAL 2

2009-02-13 w terminie 62 220,00   

Wykonywanie usług związanych z realizacją 
zadań wynikających z zawartej Pre-umowy 
na projekt GEOPORTAL 2

2009-03-31 w terminie 26 977,00   

Wykonywanie usług związanych z realizacją 
zadań wynikających z zawartej Pre-umowy 
na projekt GEOPORTAL 2

2009-06-30 w terminie 10 070,00   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część I 

2010-07-07 w terminie 2 551 752,00   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część II

2009-11-07 w terminie 702 773,68   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część III

2010-07-06 w terminie 2 830 204,80   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część IV

2009-11-03 w terminie 1 187 871,30   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część V

2010-07-03 w terminie 3 079 280,61   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część VI

2010-07-06 w terminie 2 639 884,80   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część VII

2009-12-03 w terminie 725 887,80   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część VIII

2010-01-04 w terminie 625 860,00   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część IX

2010-05-07 w terminie 785 680,00   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część X

2010-05-31 w terminie 1 903 229,28   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część XI

2009-12-07 w terminie 504 779,88   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część XII

2010-05-03 w terminie 1 275 500,24   

Opracowanie elementów referencyjnej bazy 
danych przestrzennych - część XIII

2009-12-03 w terminie 1 098 000,00   

Dostawa licencji oprogramowania 
bazodanowego firmy Oracle wraz z asystą 
techniczną

2012-12-31 w terminie 4 020 493,36   

Świadczenie pomocy prawnej, obejmującej 
sporządzanie ekspertyz, analiz i opinii, w 
zakresie stosowania prawa polskiego przy 
realizacji projektu GEOPORTAL 2

2012-12-31 w terminie 372 339,92   

Usługi doradczo – konsultingowe, związane z 
budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją 
projektu GEOPORTAL 2

2012-12-31 w terminie 5 545 374,56   



Rozbudowa macierzy IBM N5300 model 
G20 i obudowy serwerów blade IBM Blade 
center w ramach  rozbudowy infrastruktury 
systemu Geoportal.gov.pl w projekcie 
GEOPORTAL 2

2010-01-14 w terminie 206 001,88   

Rozszerzenie licencji VMware, dostawa 
asysty technicznej dla licencji  VMware oraz 
dostawa licencji MS Windows Server w 
ramach  rozbudowy infrastruktury systemu 
Geoportal.gov.pl w projekcie GEOPORTAL 
2.

2009-12-21 w terminie 325 178,80   

Wykonanie audytu komponentów systemów 
Geoportal.gov.pl i IPE w zakresie środowiska 
aplikacyjnego BEA WebLogic i baz danych 
Oracle, wraz z analizą ich wpływu na 
wydajność obecnej infrastruktury sprzętowej.

2009-12-28 w terminie 91 500,00   

Wykonanie dwóch warstw nawigacyjnych 
obejmujących obszar Polski, w ramach 
wzbogacenia bazy danych systemu 
geoportal.gov.pl w projekcie Geoportal 2

2009-12-21 w terminie 103 578,00   

Audyt wydajnościowy kluczowych warstw i 
środowisk systemu Geoportal.gov.pl wraz z 
analizą ich wpływu na wydajność całości 
systemu oraz określenie kierunków rozwoju 
(rozbudowy) obecnej infrastruktury

2010-01-14 w terminie 48 556,00   

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu 
Geoportal 2 z zakresu organizacji i analizy 
oraz zarządzania wymaganiami.

2009-12-22 w terminie 21 900,00   

Wykonanie tablic informacyjnych dla 
projektów:  Geoportal2, GBDOT oraz 
TERYT2

2010-04-15 w terminie 162,67   

Wykonanie usług w zakresie rozbudowy i 
monitorowania infrastruktury sieciowej 
systemu Geoportal

2010-11-30 w terminie 27 450,00   

Dostawa licencji MS Windows Server 
Standard 2003 – ilość 18 szt., w ramach 
sposobu licencjonowania MOLP Government

2010-05-28 w terminie 40 077,00   

Zakup urządzeń bezpieczeństwa sieciowego 
w ramach rozbudowy i zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci systemu Geoportal w 
projekcie Geoportal 2

2010-09-20 w terminie 777 776,84   

Dostawa urządzeń sieciowych NLB - 
systemu równoważenia obciążenia wraz 
z instalacją i konfiguracją w ramach 
rozbudowy i optymalizacji sieci systemu 
Geoportal
w projekcie Geoportal 2

2010-08-24 w terminie 572 509,40   



Dostawa serwerów w ramach rozbudowy i 
utrzymania infrastruktury technicznej KIIP - 
integracja systemu IPE (jako elementu 
zintegrowanego systemu informacji o 
nieruchomościach) z systemem Geoportal w 
projekcie Geoportal 2

2010-08-11 2010-08-13 71 111,36 142,22 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy

Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem w 
ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych 
systemu Geoportal w projekcie Geoportal 2

2011-04-12 w terminie 1 657 001,56   

Implementacja i utrzymanie usług INSPIRE i 
ich brokera krajowego, brokera branżowego 
oraz szkolenia, na potrzeby projektu 
GEOPORTAL 2

2012-11-30 w terminie 10 896 725,43   

Rozwój metadanych oraz harmonizacja 
zbiorów i usług danych przestrzennych w 
projekcie GEOPORTAL 2

2012-02-14 2012-02-22 3 623 358,38 134 841,88 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy

Usługi serwisowe oprogramowania Oracle, 
działającego w ramach systemu 
GEOPORTAL

2011-02-28 w terminie 109 286,43   

Wydruk i dostawa broszur informacyjnych 
oraz naklejek na sprzęt dla projektu 
Geoportal2

2010-06-18 w terminie 5 843,80   

Wykonanie i dostawa materiałów 
promocyjnych dla projektu Geoportal2

2010-06-18 w terminie 59 505,50   

Świadczenie usług dostępu do Internetu na 
potrzeby projektu Geoportal 2

2012-12-31 w terminie 165 871,20   

Dostawa licencji oprogramowania dla 
potrzeb zarządzania projektem Geoportal 2 
(JIRA i Confluence)

2010-11-06 w terminie 17 627,78   

Dostawa, dla projektu GEOPORTAL 2, 
dwóch Infokiosków wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem umożliwiającym 
prezentację strony portalu 
www.geoportal.gov.pl

2010-12-17 w terminie 20 666,80   

Usługi serwisowe oprogramowania Oracle, 
stanowiącego element infrastruktury 
sieciowej systemu GEOPORTAL, w ramach 
Projektu Geoportal 2

2012-12-31 w terminie 468 892,73   

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach 
zapewnienia systemu monitorowania oraz 
ServiceDesk-u dla systemu Geoportal w 
projekcie Geoportal 2

2011-10-08 w terminie 1 567 288,76   

Usługi w zakresie rozbudowy i 
monitorowania infrastruktury sieciowej 
systemu Geoportal w ramach projektu 
Geoportal 2

2012-12-31 w terminie 130 072,50   

Opracowanie projektów, dostawa oraz 
wykonanie i dostarczenie materiałów 
promocyjnych dla GUGiK i projektów: 
Geoportal 2, […]

2011-03-03 w terminie 13 284,00   



Dostarczenie oprogramowania dla węzła IIP 
[…]

2012-04-30 w terminie 7 207 800,00   

Dostarczenie oprogramowania dla węzła IIP 
[…] - umowa uzupełniająca

2012-11-30 w terminie 1 588 809,45   

Wykonanie i dostawa materiałów 
promocyjnych dla prowadzonych przez 
Zamawiającego projektów: Geoportal 2, […]

2011-11-25 w terminie 6 033,15   

Świadczenie usług dostępu do Internetu 
poprzez łącze zapasowe, wykorzystywane w 
projekcie Geoportal 2

2012-12-31 w terminie 52 767,00   

Wykonanie audiowizualnych materiałów 
informacyjnych i promocyjnych

2012-06-06 w terminie 63 459,39 590,40 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Druk i dostawa materiałów informacyjnych 2012-03-06 w terminie 1 845,00   

Usługi utrzymania infrastruktury Geoportal 2 2013-11-30 Nie 
zrealizowano 

pełnego zakresu 
prac

1 430 144,64 30 569,40 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Konsolidacja warstwy bazy danych dla 
Systemów Informatycznych GUGiK

2012-12-31 w terminie 12 795 168,00   

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej wraz z 
oprogramowaniem

2013-03-13 w terminie 1 906 814,88   

Zakup oprogramowania wraz z licencjami na 
potrzeby projektu Geoportal 2

2012-07-05 2012-07-11 325 974,60 19 558,48 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część I (Obiekt I) - 
obszar województw: dolnośląskiego i 
opolskiego

2013-11-06 2014-02-11 847 901,75 38 341,72 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część II (Obiekt II) - 
obszar województw: lubuskiego i 
wielkopolskiego

2013-09-23 2013-12-12 1 136 499,33 21 431,12 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część III (Obiekt III) - 
obszar województw: zachodniopomorskiego i 
pomorskiego

2013-10-24 2013-12-09 1 085 301,04 12 070,66 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część IV (Obiekt IV) 
- obszar województw: kujawsko-
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego

2013-08-22 2013-12-12 1 122 816,82 19 700,33 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część V (Obiekt V) - 
obszar województw: podlaskiego i 
lubelskiego

2013-10-23 2014-01-10 1 094 867,06 7 957,82 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego



Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część VI (Obiekt VI) 
- obszar województwa podkarpackiego

2013-09-23 2013-11-29 519 404,40 16 953,36 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część VII (Obiekt 
VII) - obszar województwa mazowieckiego

2013-10-22 2014-03-14 1 023 016,77 39 507,92 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część VIII (Obiekt 
VIII) - obszar województwa 
świętokrzyskiego

2013-05-23 2013-09-06 739 120,62 40 440,47 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część IX (Obiekt IX) 
- obszar województwa śląskiego

2013-07-21 2014-05-21 645 708,67 79 376,03 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Uzupełnienie i aktualizacja istniejących 
zbiorów bazy danych obiektów 
topograficznych […] - Część X (Obiekt X) - 
obszar województwa małopolskiego

2013-10-24 2014-04-30 1 119 309,84 64 614,71 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odbioru 
częściowego

Wykonanie tablic informacyjnych dla 
projektu Geoportal2

2012-09-03 w terminie 209,10   

Rozszerzenie licencji JIRA i Confluence 2012-10-08 w terminie 31 488,00   
Usługi doradczo – konsultingowe związane z 
budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją 
projektu Geoportal 2 – umowa dodatkowa

2015-01-31 w terminie 1 685 000,52   

Świadczenie usług dostępu do Internetu na 
potrzeby projektu Geoportal 2

2013-12-31 w terminie 51 660,00   

Świadczenie usług dostępu do Internetu 
poprzez łącze zapasowe, wykorzystywane w 
projekcie Geoportal 2 

2013-12-31 w terminie 64 191,24   

Rozwój usług INSPIRE, administracja 
brokerem INSPIRE, krajowym i branżowym 
na potrzeby projektu GEOPORTAL 2

2013-12-15 w terminie 1 439 100,00   

Rozwój metadanych oraz harmonizacja 
zbiorów i usług danych przestrzennych dla 
tematów ujętych w 2 i 3 grupie tematycznej 
ustawy o IIP w projekcie GEOPORTAL 2

2013-12-15 w terminie 1 346 810,00   

Rozwój i usługi administracji Uniwersalnym 
Modułem Mapowym na potrzeby Projektu 
Geoportal 2

2014-03-27 w terminie 1 106 918,82   

Wykonanie i dostawa materiałów 
promocyjnych dla projektu Geoportal 2

2013-04-15 w terminie 34 284,28   

Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem dla 
projektu GEOPORTAL2 oraz ISOK 
w ramach rozbudowy zintegrowanej 
platformy sprzętowej dla baz danych

2013-08-20 w terminie 1 574 769,00   



Rozwój usług geoportalu infrastruktury 
informacji przestrzennej, administracja 
brokerem INSPIRE, krajowym i branżowym 
na potrzeby projektu GEOPORTAL 2

2014-03-21 w terminie 1 197 974,70 2 019,97 Opóźnienie po 
stronie wykonawcy 
w zakresie odboioru 
częściowego

Dostawa oprogramowania na potrzeby 
projektu Geoportal 2

2013-11-27 w terminie 363 510,26   

Organizacja konferencji informacyjnej dot. 
projektu Geoportal 2

2013-11-30 w terminie 129 034,50   

Wydruk materiałów informacyjnych dla 
projektu Geoportal 2

2013-12-01 w terminie 13 800,60   

Usługi utrzymania infrastruktury Geoportal 2015-01-31 w terminie 2 105 248,16   

Usługi utrzymania infrastruktury Geoportal 
(opcja)

 w terminie 1 236 602,64   

Świadczenie usług asysty technicznej dla 
licencji Oracle

2014-12-31 w terminie 3 062 913,54   

Świadczenie usług dostępu do Internetu 
poprzez łącze podstawowe, wykorzystywane 
w projekcie Geoportal 2 

2015-01-31 w terminie 31 821,29   

Świadczenie usług dostępu do Internetu 
poprzez łącze zapasowe, wykorzystywane w 
projekcie Geoportal 2 

2015-01-31 w terminie 33 396,44 2 168,69 Przekroczenie czasu 
usunięcia awarii

Rozbudowa systemu Geoportal w kontekście 
stworzenia Systemu PZGIK

2015-02-27 w terminie 4 895 400,00   

Zakup usług serwisowych dla infrastruktury 
sprzętowej i wsparcia na oprogramowanie

2015-03-31 w terminie 656 320,00   

Rozbudowa narzędzi monitorowania 2014-05-21 w terminie 1 881 900,00   
Wykonanie i dostawa materiałów 
promocyjnych dla Projektu Geoportal 2

2014-11-17 w terminie 83 481,21   

Wydruk i dostawa materiałów 
informacyjnych dla projektu Geoportal 2

2014-10-24 w terminie 1 259,95   

Usługi doradczo – konsultingowe, związane z 
budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją 
projektu GEOPORTAL 2 - uzupełniająca

2015-09-30 w terminie 429 746,63   

Świadczenie usług asysty technicznej i 
konserwacji dla licencji Oracle

2015-03-31 w terminie 326 158,96   

Zakup usług serwisowych dla infrastruktury 
sprzętowej i wsparcia na oprogramowanie

2015-08-31 w terminie 841 164,40   

Dostawa sprzętu multimedialnego dla 
projektu Geoportal 2

2014-12-23 w terminie 80 855,28   

Świadczenie usług dostępu do Internetu w 
ramach łącza podstawowego na potrzeby 
projektu Geoportal 2 

2015-08-31 w terminie 16 789,50   

Świadczenie usług dostępu do Internetu w 
ramach łącza zapasowego na potrzeby 
projektu Geoportal 2 

2015-08-31 w terminie 16 359,00   


