
 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego – stan na dzień 30.06.2017 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II 
 

2.  Beneficjent projektu  Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
 

3.  Partnerzy  Nie dotyczy 
 

4.  Współpraca z 
interesariuszami 
(3000 znaków) 

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Główny 
Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami 
województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem 
właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw 
środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje zintegrowany 
system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym. Na 
podstawie art. 7a ust. 1 pkt 13 ww. ustawy, Główny Geodeta Kraju  koordynuje 
działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących 
zadania publiczne dotyczące m.in. baz danych dotyczących ewidencji gruntów i 
budynków, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie 
merytorycznym i finansowym w ich realizacji. 
Projekt ZSIN Faza II zakłada współpracę z resortami, samorządami i instytucjami w 
zakresie KW, PESEL, CRFOP,TERYT, REGON, CBDoZ, EMUiA, Ewidencja podatkowa 
nieruchomości, KSEP. 
Podpisano listy intencyjne, których stronami są: Główny Geodeta Kraju, 
marszałkowie, wojewodowie, przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego 
oraz zawarto 102 porozumienia techniczne ze starostami dotyczącymi współpracy 
w ramach projektu w zakresie dostosowania danych do wymagań ZSIN. 
W ramach zadania związanego z dostosowaniem i kontrolą danych prowadzona 
jest współpraca z powiatami, na obszarze których będzie realizowane 
dostosowanie baz danych EGiB do wymagań ZSIN. Uzgodnienia w tym zakresie 
prowadzone były z 30 lokalizacjami z obszaru województw: lubelskiego, 
podlaskiego, podkarpackiego i kujawsko – pomorskiego oraz z 39 lokalizacjami z 
obszaru  województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, 
świętokrzyskiego oraz z 36 lokalizacjami z województw małopolskiego, 
dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego. 

5.  Termin realizacji projektu 16.11.2015 – 28.09.2018 
 

6.  Akty prawne Nie dotyczy 
 

7.  Postęp finansowy 
 

 wartość projektu: 152 953 000,00 zł, 

 zaangażowanie (uwzględniające umowy i wnioski o wszczęcie postępowania 
oraz wynagrodzenia): 122 152 990,30 zł, 

 wartość podpisanych umów: 42 537 285,35 zł, 

 wartość środków wypłaconych wykonawcom: 7 291 968,20 zł, 

 wydatkowanie: 8 972 471,64 zł, 

 certyfikacja:  1 574 294,47 zł, 

 obecny przyjęty plan wydatkowania na rok bieżący: 30 104 459,00 zł – 
wynika z ostatniego aktualnego HRF, 

 poziom certyfikacji w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: 

1 574 294,47 zł : 152 953 000,00 zł = 1,03%, 

 poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2015 r.: 0,00 zł : 

0,00 zł = 0%, 

 Poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2016 r.: 

496 098,75 zł : 687 587,65 zł = 72,15%, 

 Poziom certyfikacji w stosunku do planowanego poziomu na 2017 r.: 
1 078 195,72 zł : 18 716 536,71 zł = 5,76%. 

Rozbieżności pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowalnych zadeklarowaną  
w harmonogramie płatności, zaakceptowanym w dniu 20.06.2017 r.  
a  wartością wynikającą z  harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2017 r.,  



 

 

wynikają z opóźnień w realizacji projektu.  

W związku z zaistniałymi opóźnieniami został przygotowany Plan Naprawczy dla 
projektów zawierający szczegółowe informacje dotyczące przyczyn powstałych 
opóźnień oraz zakresu podejmowanych działań w obszarze zarządzania 
zidentyfikowanymi opóźnieniami, a także podejmowanych środków zaradczych 
mających na celu minimalizację wystąpienia ryzyk projektowych w przyszłości. 
Wyżej wymieniony Plan Naprawczy został przekazany w dniu 14.02.2017 r. do 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) wraz z propozycją Harmonogramów 
Projektów wyznaczających Kamienie milowe i aktualizacją dat tych kamieni 
milowych, które ulegną zmianie w związku z zidentyfikowanymi opóźnieniami. W 
dniu 20.03.2017 r. GUGiK uzyskał akceptację CPPC w zakresie Planu Naprawczego 
dla projektów w wyniku czego w dniu 11.05.2017 r. zawarto aneksy do 
Porozumień o dofinansowanie projektów. W związku z przesunięciem terminów 
realizacji poszczególnych kamieni milowych, tj. zadań projektowych, przesunięciu 
na 2018 r. uległy także terminy płatności za prace wykonane w ramach tych 
zadań. Opóźnienia spowodowały niższe przewidywane wykonanie wydatków w 
2017 r. w odniesieniu do zaplanowanych środków. 

8.  Postęp rzeczowy 
(4000 znaków) 

Postęp rzeczowy odnosi się do harmonogramu kamieni milowych zatwierdzonego 

Aneksem nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie. 

Realizacja kamieni milowych w Projekcie odbywa się zgodnie z nowym 
harmonogramem kamieni milowych zatwierdzonym Aneksem nr 1 do 
porozumienia o dofinansowanie Projektu ZSIN Faza II. Głównymi zadaniami w 
ramach projektu ZSIN Faza II są: 
Zadanie Wytworzenie e-usług – 8.06.2017 podpisano umowę na Budowę oraz 
rozwój e-usług i narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT. 27.06.2017  
podpisano umowę na Dostawę sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem, a 22.03.2017 ogłoszono postępowanie na Dostawę, 
utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach 
projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT    
Zadanie Dostosowanie i kontrola danych ewidencji gruntów i budynków - Trwa 
realizacja umów zawartych z Wykonawcami w ramach transzy I obejmującej 30 
lokalizacji (powiatów). W dniu 12.04.2017 r. dokonano wyboru ofert z transzy II 
dla 36 lokalizacji (powiatów) z 3 województw: warmińsko-mazurskiego, 
świętokrzyskiego i wielkopolskiego. W dniu 14.06.2017 r. została zakończona 
kontrola uprzednia przez Prezesa UZP dokumentacji przetargowej z transzy II. W 
dniu 22 maja 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert z transzy III dla 39 lokalizacji z 
obszaru wojew.: małopolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego 
i świętokrzyskiego. Obecnie trwa składanie wyjaśnień przez Wykonawców, którzy 
złożyli najkorzystniejsze oferty na tę transzę i wybór najkorzystniejszych ofert. 
Dnia 28.06.2017 r. ogłoszono postępowanie na IV transzę dostosowania baz 
danych EGiB (7 powiatów na które brak było ofert w poprzednich transzach), 
zamykając tym samym listę wymaganych 102 powiatów. W dniu 15.05.2017 r. 
dokonano otwarcia ofert na Weryfikację realizacji procesu dostosowania baz 
danych EGiB do wymagań ZSIN.  W dniu 04.05.2017 r. podpisany został aneks nr 6 
do umowy KN-KN.4042.4.2014 w celu zapewnienia weryfikacji produktów 
wykonywanych w ramach umów z transzy I. 
Kamienie milowe zakończone w projekcie: 
Ogłoszenie postępowań na: 

 wytworzenie e-usług – 01.12.2016 

 dostosowanie EGiB i kontrolę – 29.03.2016 (I transza), 3.08.2016 (II transza), 

4.04.2017 (III transza i kontrola), 28.06.2017 (IV transza)  

 usługi doradcze i wsparcie techniczne – 19.01.2016 

 infrastrukturę sprzętową – 22.03.2017 

 promocję projektu – 22.03.2017 

 
Podpisanie umów na: 

 usługi doradcze i wsparcie techniczne – 20.07.2016, 

 wytworzenie e-usług – 8.06.2017. 
 
Stan realizacji prac w odniesieniu do pozostałych kamieni milowych: 



 

 

 Podpisanie umowy z Wykonawcą na infrastrukturę sprzętową – 22.03.2017 
ogłoszono postępowanie, 

 Podpisanie umów z Wykonawcami na dostosowanie EGIB i kontrolę – 
zawarto umowy na I Transzę, przygotowano umowy do podpisu na 
II Transzę, trwa weryfikacja ofert na III Transzę i kontrolę, 28.06.2017 
ogłoszono postępowanie na IV transzę, 

 Podpisanie umowy na promocję projektu – 22.03.2017 ogłoszono 
postępowanie, 

 Akceptacja projektu wytworzenia e-usług (projekt funkcjonalny, projekt 
techniczny) - 8.06.2017 podpisano umowę na Budowę oraz rozwój e-usług i 
narzędzi w ramach CAPAP, ZSIN Faza II i K- GESUT. 

9.  E-usługi dla obywateli i 
przedsiębiorców 
(4000 znaków) 

Usługi zaplanowane do realizacji w projekcie: 
1. Usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych (nowa usługa) – 

docelowy poziom dojrzałości – 4. Usługa zapewni publik. informacji na temat 
średnich cen transakcyjnych nieruchomości jako opracowań tematycznych w 
postaci map cyfrowych opracowywanych na podstawie RCiWN, danych statyst. 
oraz PZGiK.  
Grupy usługobiorców: 

a) administracja publicz.: podmioty włączone do ZSIN, administracja 
skarbowa – dedykowany kanał dostępu: System ZSIN, 

b) obywatele, przedsiębiorcy, w tym w szczególności rzeczoznawcy 
majątkowi, banki, administracja publicz. i pozostałe podmioty – 
dedykowany kanał dostępu: Portal Geoportal. 

2. Usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków 
(rozwijana usługa) – docelowy poziom dojrzałości – 4. Usługa umożliwi ocenę 
integralności i spójności danych EGiB poprzez udostępnianie statystyk 
jakościowych i ilościowych w postaci raportów i map na podstawie zadanych 
przez użytkownika kryteriów. 
Grupy usługobiorców: 

a) administracja publicz.: WINGiK, starostwa powiatowe – dedykowany 
kanał dostępu: System ZSIN, 

b) administracja publicz. (starostwa powiatowe), przedsiębiorcy, w 
szczególności Wykonawcy prac geod.  – dedykowany kanał dostępu: 
Narzędzie do kontroli danych EGiB. 

3. Usługa przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z Centralnego 
Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających znaczenie dla innych 
rejestrów publicznych włączonych do ZSIN (rozwijana usługa) – docelowy 
poziom dojrzałości – 4. Usługa umożliwi przetwarzanie danych z Centralnego 
Repozytorium (CR) i wypełni wymagania ustawy Pgik art. 24b ust. 1 pkt. 7. W 
szczególności usługa umożliwi wykonanie analizy przestrzennej na potrzeby 
podmiotów włączonych do ZSIN w oparciu o dane z CR, pozostałe dane PZGiK, 
dane innych rejestr. włączonych do ZSIN oraz dane rejestr. mających znaczenie 
dla innych rejestr. publicz. włączonych do ZSIN. 
Grupy usługobiorców: 

a) administracja publicz.: podmioty włączone do ZSIN – dedykowany kanał 
dostępu: System ZSIN, 

b) administracja publicz. (pozostałe podmioty), przedsiębiorcy, w 
szczególności rzeczoznawcy majątkowi, banki oraz obywatele, w tym 
studenci – dedykowany kanał dostępu: Portal Geoportal. 

4. Usługa przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów 
notarialnych za pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów 
elektronicznych do rejestrów włączonych do ZSIN (nowa usługa) – docelowy 
poziom dojrzałości – 3.  Usługa wspiera przekazywanie wybranych informacji z 
aktów notarialnych do starostwa i urzędu skarbowego. Usługa wspiera 
automatyzację procesów aktualizacji rejestr. włączonych do ZSIN oraz 
elektroniczne transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości. Usługa zostanie 
zrealizowana jako pilotaż. 
Grupy usługobiorców: 

a) notariusze– dedykowany kanał dostępu: System ZSIN. 
5. Usługa harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla rejestrów 

włączonych do ZSIN (rozwijana usługa). Usługa umożliwi przekazywanie w 
formie dok. elektronicz. zawiadomień o zmianach danych w poszczególnych 
rejestr. publicz. , mających znaczenie dla innych rejestr. publicz. włączonych do 



 

 

ZSIN. W efekcie usługa wesprze automatyzację i optymalizację integracji i 
harmonizacji rejestr. publicz. włączonych do ZSIN z innymi rejestr. publicz. 
mającymi znaczenie dla ww. rejestr. Usługa umożliwi również przeglądanie 
danych z innych rejestr. w celu weryfikacji poprawności danych. 
Grupy usługobiorców: 

administracja publiczna: dysponenci rejestr. włączonych do ZSIN, Administracja 
skarbowa – dedykowany kanał dostępu: System ZSIN. 
Sposób elektronicznej identyfikacji użytkowników w e-usługach: Projekt ZSIN –
Faza II zakłada wykorzystanie metod uwierzytelniania w oparciu o Szynę usług 
Geoportal i CR Użytkowników (Repozytorium Tożsamości) oraz Centrum 
Certyfikacji ZSIN. Zakłada się również rozbudowę i dalszą integrację, istniejących 
już, rozwiązań dotyczących wykorzystania Zaufanego Profilu ePUAP jako jednej z 
metod uwierzytelniania użytkowników, a także metod zgodnych z eIDAS. 
 

10.  Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa 
(4000 znaków) 

Wszystkie wskaźniki produktu będą realizowane w końcowym roku realizacji 
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji 
projektu. 
 
Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia w projekcie: 
Wskaźniki produktu: 

 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – wartość 
docelowa w 2018r.: 4 
Zaplanowano udostępnienie 4 usług: 

 Usługi publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych (nowa), 

 Usługi harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla 
rejestrów włączonych do ZSIN (rozbudowywana), 

 Usługi oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów 
i budynków (rozbudowywana), 

 Usługi przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych 
z Centralnego Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających 
znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN 
(rozbudowywana). 

Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż usługi będą dopiero tworzone lub 
rozbudowywane. 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
wartość docelowa w 2018r.: 1 
Zaplanowano udostępnienie usługi przekazywania wybranych informacji 
pochodzących z aktów notarialnych za pośrednictwem zestandaryzowanych 
dokumentów elektronicznych do rejestrów włączonych do ZSIN. 
Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż obecnie nie funkcjonuje w ZSIN 
usługa o stopniu dojrzałości 3. 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – wartość docelowa w 2018r.: 3 
Zaplanowano udostępnienie 3 usług: 

 Usługi publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych (nowa), 

 Usługi oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i 
budynków  (rozbudowywana), 

 Usługi przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z 
Centralnego Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających 
znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN 
(rozbudowywana). 

Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż usługi będą dopiero tworzone lub 
rozbudowywane. 

 Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności – wartość 
docelowa w 2018r.: 3 
Zaplanowano rozbudowę usługi harmonizacji rejestrów publicznych 
mających znaczenie dla rejestrów włączonych do ZSIN, która przyczyni się do 
poprawienia interoperacyjności rejestrów przechowujących dane o 
nieruchomościach: EGiB, EMUiA, TERYT. 
Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż interoperacyjność będzie dopiero 
poprawiona 

 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne – wartość docelowa w 2018r.: 1 



 

 

Zaplanowano uruchomienie aplikacji Elektronicznej Skrzynki Podawczej na 
platformie ePUAP na potrzeby składania wniosków o wydanie wypisów oraz 
wyrysów z EGiB drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. 
Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż systemy i aplikacje będą dopiero 
rozbudowywane. 

 Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – wartość 
docelowa w 2018r.: 380 ( w tym kobiety: 228, mężczyźni: 152) 
Zaplanowano przeszkolenie pracowników podmiotów wykonujących zadania 
publiczne z obsługi rozbudowanego systemu ZSIN. 
Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż szkolenia w ramach projektu 
jeszcze się nie rozpoczęły.  

 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji 
lub usług teleinformatycznych - wartość docelowa (do 12 miesięcy po 
zakończeniu realizacji projektu): 204 
Wskaźnik odnosi się do zwiększenia liczby starostw i sądów rejonowych 
korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych. 
Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0. Wartość wskaźnika będzie ulegała 
zmianie w miarę włączania do Centralnego Repozytorium kolejnych danych z 
powiatów. 

 Liczba użytkowników instytucjonalnych udostępnionych rejestrów 
publicznych - wartość docelowa (do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji 
projektu): 102 
Wskaźnik odnosi się do zwiększenia liczby sądów rejonowych, dla których po 
stronie ZSIN stworzono warunki do korzystania z zintegrowanych danych 
EGiB. 
Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0. Wartość wskaźnika będzie ulegała 
zmianie w miarę włączania do Centralnego Repozytorium kolejnych danych z 
powiatów. 

 Liczba użytkowników udostępnionej usługi publikacji informacji o średnich 
cenach transakcyjnych - wartość docelowa (do 12 miesięcy po zakończeniu 
realizacji projektu): 10 000 
Obecnie wartość wskaźnika wynosi 0, gdyż dotychczas usługa nie była 
udostępniona. 

11.  Ryzyka i problemy 
(3000 znaków) 

1.  Ryzyko niewyłonienia wykonawcy w drodze przetargu na Weryfikację realizacji 

procesu dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań 

ZSIN z powodu niespełnienia wymagań formalnych przez oferenta. 
Działania: Bieżące udzielanie niezbędnych i wyczerpujących wyjaśnień w trakcie 
postępowania. 

2. W związku z opóźnieniami w ogłoszeniu Transzy II jak również z uwagi na 

wydłużające się procedury przetargowe związane z wykorzystywaniem przez 

Wykonawców pełnej ścieżki środków ochrony prawnej, z wyjaśnianiem i 

uzupełnianiem dokumentacji przez Wykonawców oraz koniecznością wykonania 

przed podpisaniem umów kontroli uprzedniej przez Prezesa UZP zamówienia na 

dostosowanie baz danych EGiB i przyjętym Planem naprawczym, wystąpiło 

ryzyko wykonania wszystkich etapów technicznych związanych z pracami 

modernizacyjnymi w terminie zakończenia projektu. 

Działania: Z uwagi na powstałe ryzyko, dwa etapy techniczne, tj.: wyłożenie 

projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz zasilenie systemu 

teleinformatycznego funkcjonującego w JST wykonane zostaną poza projektem 

w IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 r. Etapy te pośrednio dotyczą wskaźników rezultatu 

projektu i zostały zaplanowane do osiągnięcia w ramach prawa opcji we 

wskazanym terminie ze środków niekwalifikowalnych. 

3. W związku z opóźnieniami w ogłoszeniu Transzy III i koniecznością 

uruchomienia Transzy IV dla powiatów, dla których nie było ofert w Transzy III 

zamówienia na dostosowanie baz danych EGiB i przyjętym Planem naprawczym, 

wystąpiło ryzyko wykonania wszystkich etapów technicznych związanych z 

pracami modernizacyjnymi w terminie zakończenia projektu. 

Działania: Z uwagi na powstałe ryzyko, dwa etapy techniczne, tj.: wyłożenie 



 

 

projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz zasilenie systemu 

teleinformatycznego funkcjonującego w JST wykonane zostaną poza projektem 

w IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 r. Etapy te pośrednio dotyczą wskaźników rezultatu 

projektu i zostały zaplanowane do osiągnięcia w ramach prawa opcji we 

wskazanym terminie ze środków niekwalifikowalnych. 

4. Wniesienie odwołań w postępowaniu na Dostawę, utrzymanie oraz zapewnienie 

ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-

GESUT, co może mieć negatywny wpływ na terminowość osiągnięcia 

powiązanych z tym postępowaniem kamieni milowych. 

Działania: Sprawna obsługa odwołań. 
 


