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A. Identyfikacja projektu 

A.1 Informacje na temat koncepcji projektu oraz jego logicznych ram 

Prezentacja projektu jako przedmiotu realizowanego przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, 
wysokością kosztów kwalifikowanych, lokalizacją, poziomem dofinansowanie itd.) 
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A.1.1. Zarys i ogólny charakter 

projektu 

A.1.1.1. Zarys i ogólny charakter projektu 

W związku z planowanym projektem „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” zostało 

zawarte Porozumienie 13 Partnerów: powiatów województwa opolskiego, miasta Opola oraz województwa opolskiego. 

Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 

elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), 

wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), 

prowadzonych przez Partnerów.  

W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwa rozwiązania: 

• Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych, który 

stanowił będzie bramkę dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę 

do e- usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK; 

• System WZGiK – System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który  stanowił będzie 

kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej.  

Realizacja wspólnego projektu ma ponadto na celu konsolidację i wspólne wykorzystanie posiadanych przez Partnerów potencjałów i 

zasobów do rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych oraz budowę na ich podstawie baz danych tematycznych, 

obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów, a także 

zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów w różnych 

architekturach, oprogramowaniach i formatach źródłowych. 

Należy podkreślić, że projekt zapewni realizację w szerokim zakresie następującego celu szczegółowego określonego dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.3: 
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Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług publicznych. 

Jego realizacja będzie oparta o następujące przedsięwzięcia: 

• rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji; 

• digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także 

zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów; 

• rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania 

oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg 

dokumentów itp.). 1 

Działania podejmowane w ramach wspomnianego celu przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego UP – Zwiększenie zastosowania 

TIK w gospodarce i społeczeństwie. 

Planowany projekt jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców regionu, odnośnie interakcji z podmiotami publicznymi – aby mogła się 

odbywać za pośrednictwem Internetu w jak największym stopniu.  

Rozwój e-usług publicznych planowanych w ramach niniejszego projektu umożliwi jednakowy dostęp do danych zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych województwa opolskiego zarówno mieszkańcom wsi jak i dużych ośrodków miejskich, szybsze załatwianie spraw, co 

przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i jakości życia w regionie. 

 

                                                           
1 Zarząd Województwa Opolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, s. 223, Opole 2014 
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A.1.1.2. Beneficjent projektu 

 

Beneficjentami projektu będą Partnerzy porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. 

Są to następujące podmioty: 

1. Powiat Brzeski, 

2. Powiat Głubczycki, 

3. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 

4. Powiat Kluczborski, 

5. Powiat Krapkowicki, 

6. Powiat Namysłowski, 

7. Powiat Nyski, 

8. Powiat Oleski, 

9. Powiat Opolski, 

10. Powiat Prudnicki, 

11. Powiat Strzelecki, 

12. Miasto Opole, 

13. Województwo Opolskie. 
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Tabela 1 Dane teleadresowe Beneficjentów projektu 

Lp. Podmiot Adres 

1. Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20, 

49-300 Brzeg 

woj. opolskie 

2. Powiat Głubczycki ul. Kochanowskiego 15 

48-100 Głubczyce 

woj. opolskie 

3. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 

47-220 Kędzierzyn-Koźle  

woj. opolskie 

4. Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1  

46-200 Kluczbork 

woj. opolskie 

5. Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

woj. opolskie 

6. Powiat Namysłowski Plac Wolności 12a  

46-100 Namysłów 

woj. opolskie 

7. Powiat Nyski ul. Piastowska 33 

48-300 Nysa 

woj. opolskie 

8. Powiat Oleski ul. Pieloka 21 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

10 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

46-300 Olesno 

woj. opolskie 

9. Powiat Opolski ul. 1 Maja 29 

45 - 068 Opole 

woj. opolskie 

10. Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 

48-200 Prudnik 

woj. opolskie 

11. Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

woj. opolskie 

12. Miasto Opole Rynek – Ratusz 

45-015 Opole 

woj. opolskie 

13. Województwo Opolskie ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

woj. opolskie 

Źródło: Opracowanie własne 

 

A.1.1.3. Lokalizacja projektu 

 

Projekt realizowany będzie w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a także Miejskim i Wojewódzkim 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej województwa opolskiego. Dokładna lokalizacja jednostek przedstawiona została w 

poniższej tabeli. 
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Tabela 2 Lokalizacja projektu 

Lp. Podmiot Lokalizacja 

1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Brzegu 

(Starostwo Powiatowe w Brzegu 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej filia w Grodkowie 

ul. Robotnicza 20 

49-300 Brzeg 

woj. Opolskie  

 

ul. Robotnicza 12 

49-300 Brzeg 

woj. opolskie 

 

ul. Warszawska 29 

49-200 Grodków 

woj. opolskie 

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Głubczycach 

(Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

Wydział Geodezji i Nieruchomości) 

ul. Kochanowskiego 15 

48-100 Głubczyce 

woj. opolskie 
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3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu 

(Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości G/B) 

ul. Piastowska 15 

47-200 Kędzierzyn-Koźle 

woj. opolskie 

4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Kluczborku 

(Starostwo Powiatowe w Kluczborku 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami) 

ul. Katowicka 1  

46-200 Kluczbork 

woj. opolskie 

5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Krapkowicach 

(Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

Wydział Geodezji i Kartografii) 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

woj. opolskie 

6. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Namysłowie 

(Starostwo Powiatowe w Namysłowie 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) 

Plac Wolności 12a 

46-100 Namysłów 

woj. opolskie 

7. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Nysie 

(Starostwo Powiatowe w Nysie 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami) 

ul. Piastowska 33 

48-300 Nysa 

woj. opolskie 
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ul. Parkowa 2-4   

48-300 Nysa 

woj. opolskie 

8. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Oleśnie 

(Starostwo Powiatowe w Oleśnie 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem) 

ul. Powstańców Śl. 6 

46-300 Olesno 

woj. opolskie 

9. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Opolu 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej Oddział w Niemodlinie  

(Starostwo Powiatowe w Opolu 

Wydział Geodezji i Kartografii) 

 

Pl. Wolności 7/8 

45 - 018 Opole  

woj. opolskie 

 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin  

woj. opolskie 

10. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Prudniku 

(Starostwo Powiatowe w Prudniku 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami) 

ul. Parkowa 10 

48-200 Prudnik 

woj. opolskie 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

11. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Strzelcach Opolskich 

(Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami) 

ul. Jordanowska 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

woj. opolskie 

12. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Opolu 

Pl. Wolności 7/8 

45-018 Opole 

woj. opolskie 

13. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej 

(Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Referat 

Geodezji i Kartografii) 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

woj. opolskie 

 

ul. Żeromskiego 3 

45-053 Opole 

woj. opolskie 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Obszar oddziaływania projektu, a więc obszar, do którego mieszkańców przede wszystkim skierowane są e-usługi publiczne uruchomione 

w wyniku realizacji inwestycji, to województwo opolskie. 

Województwo opolskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski i zajmuje powierzchnię 9412 km2. Graniczy z: 
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• Czechami – na południu 

• województwem dolnośląskim – na zachodzie 

• województwem łódzkim – na północnym wschodzie 

• województwem śląskim – na wschodzie 

• województwem wielkopolskim – na północy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Położenie województwa opolskiego 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie 

 

Województwo opolskie jest podzielone na 11 powiatów oraz 1 miasto na prawach powiatu.  W skład tego województwa wchodzi 71 gmin, 

przy czym 51% obszaru stanowią gminy wiejskie, zaś 45% gminy miejsko-wiejskie.  
 

Rysunek 2. Mapa województwa opolskiego w podziale na powiaty 
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Źródło: http://www.umwo.opole.pl/ 

 

 

A.1.1.4. Zakres rzeczowy projektu 
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Studium wykonalności dla projektu:  
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W niniejszym podrozdziale zamieszczono opis zakresu rzeczowego Projektu, z uwzględnieniem aspektów finansowych. Wszystkie koszty 

ponoszone na realizację Projektu będą kwalifikowalne. Poniższa tabela przedstawia planowane do realizacji zadania, z przypisaniem do 

Partnerów partycypujących w kosztach, dla których dane rozwiązanie jest dedykowane (wszyscy Partnerzy, tylko województwo lub tylko 

powiaty i miasto).  

 

Tabela 3. Zakres rzeczowy realizowanego Projektu z przypisaniem zadań do Partnerów ponoszących koszty  

Lp. Nazwa zadania WODGiK 
PODGiK / 

MODGiK 

1. Przygotowanie studium wykonalności X X 

2. 
Przygotowanie dokumentacji  i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie 

Wykonawcy Systemu 
X X 

3. Zarządzanie projektem X X 

4. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej   X 

5. Dostarczenie centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego (CUW) X X 

6. 
Zapewnienie systemu do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i 

kartograficznym 
X  

7. Dostarczenie infrastruktury informatycznej  X X 

8. Promocja projektu X X 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

A.1.1.4.1. Przygotowanie studium wykonalności 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Studium wykonalności wykonane na potrzeby Projektu przez firmę zewnętrzną, stanowi część wydatków związanych z Projektem. 

Całkowity koszt został podzielony w równych częściach na 13 Partnerów.  

 

A.1.1.4.2. Przygotowanie dokumentacji  i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu 
 

W ramach niniejszego zadania, opracowana zostanie dokumentacja przetargowa, czyli przede wszystkim Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia, oraz ogłoszone zostanie postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy Systemu. Podobnie jak w 

przypadku Studium Wykonalności, koszty związane z niniejszym zadaniem, zostaną podzielone na 13 Partnerów, na równe części. 

 

A.1.1.4.3. Zarządzanie projektem 
 

Zarządzanie projektem będzie realizowane w czasie wytwarzania aplikacji merytorycznych. Będzie ono realizowane przez specjalistę 

zewnętrznego, w formie doradztwa technicznego związanego z obsługą projektu w zakresie merytorycznym dotyczącym IT. 

Całkowity koszt wyliczony w oparciu o średnie wynagrodzenie inżyniera projektu, zostanie podzielony na 13 Partnerów. 

Opis wybranej metodyki i narzędzi stosowanych do zarządzania projektem, został zamieszczony w dalszej części opracowania. 

 

 

 

A.1.1.4.4. Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej  
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Jednym z zadań realizowanych w projekcie będzie modernizacja zasobu, rozumiana jako tworzenie cyfrowych zbiorów danych 

przestrzennych i poprawa jakości zbiorów w postaci elektronicznej, posiadanych przez Miejski i Powiatowe Ośrodki Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Praca z danymi zostanie wykonana niemal u wszystkich Partnerów projektu (z wyjątkiem województwa), w 

skali dostosowanej do możliwości finansowych i potrzeb zidentyfikowanych podczas audytu. W ramach niniejszego zadania przewiduje 

się np.: 

• Założenie, modernizacja  baz danych zasobu PZGiK i innych danych przestrzennych poprzez ich pozyskanie z terenu lub innych 

materiałów 

• Cyfryzację (digitalizację) zasobu PZGiK 

• Poprawę nieaktualnych danych i uzupełnianie atrybutów obiektów, na przykład w celu dostosowania do aktualnych przepisów 

prawa 

Zadanie to wpisuje się w realizację głównego celu niniejszego Projektu, wypełniając działania przewidziane w ramach celu pośredniego 

„podniesienie jakości i zapewnienie interoperacyjności baz danych będących w posiadaniu Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej na obszarze województwa opolskiego”.  

 

A.1.1.4.5. Dostarczenie centrum usług wspólnych 
 

Głównym zadaniem realizowanym w ramach Projektu jest stworzenie centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego 

Centrum Usług Wspólnych (CUW). Będzie to dedykowany system (portal) umożliwiający dostęp do e-usług, zapewniających obsługę 

Klientów Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej całego województwa. Portal fizycznie zostanie zlokalizowany na poziomie 

zasobów serwerowni Urzędu Marszałkowskiego. CUW  będzie funkcjonowało jako niezależna  bramka dostępowa do puli usług 

geodezyjnych, zintegrowana z systemami zewnętrznymi i dziedzinowymi, realizowanymi u  wszystkich Partnerów projektu.  
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Studium wykonalności dla projektu:  
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Wytworzenie e-usług jest podstawowym wymogiem każdego z projektów dofinansowanych w ramach X Osi Priorytetowej - Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w tym działania 10.3 E-usługi 

publiczne. Jest też głównym zadaniem Projektu, którego realizacja przyczyni się do wypełnienia jego celów pośrednich oraz głównego, 

dotyczącego zwiększenia kompleksowości i stopnia wykorzystania e-usług publicznych dostarczanych społeczeństwu województwa 

opolskiego.  

Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami merytorycznymi planowane do wdrożenia są usługi rodzaju: 

• A2A, (ang. Government to Government lub Administration to Administration) usługa wewnątrzadministracyjna - tak określany jest 

system teleinformatyczny, serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą organizacje rządowe między sobą (np. władze 

samorządowe na różnych szczeblach – urzędy centralne i samorządy, władze wojewódzkie z władzami gminnymi lub powiatowymi 

itp.); 

• A2C, (ang. Government to Citizen lub Administration to Citizen) usługa dla obywateli - tak określany jest system teleinformatyczny, 

serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą organizacje rządowe z obywatelami,  

• A2B (ang. Government To Business lub Administration To Business) usługa dla przedsiębiorstw - tak określany jest system 

teleinformatyczny, serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą organizacje rządowe z firmami (przedsiębiorstwami). 

W wyniku analizy ankiet wypełnianych przez Partnerów Projektu w ramach audytu, przygotowano zestaw e-usług, które będą zapewnione 

w ramach projektowanego systemu.  

Każdy z rejestrowanych dokumentów elektronicznych (dot. wyłącznie użytkowników zewnętrznych) za pośrednictwem wymienionych 

poniżej usług, będzie wymagał opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. Po dokonaniu poprawnego sygnowania dokumentu nastąpi przesłanie go do odpowiedniego Partnera, gdzie zostanie 

zarejestrowany w systemie służącym do zarządzania ośrodkiem (PZGiK) lub/i systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD 

lub/i systemie dziedzinowym. Wszystkie niezbędne płatności w ramach poniższych usług będzie realizowała usługa e-płatności, która 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

umożliwi dokonanie bezgotówkowej płatności w ramach zarejestrowanej sprawy. Niektóre wybrane z niżej wymienionych usług zostaną 

również  zintegrowane z platformą ePUAP w zakresie: 

• rejestracji wniosków i zgłoszeń zarejestrowanych na platformie ePUAP; 

• uwierzytelnienia podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP materiałów zasobu udostępnianych w postaci dokumentów 

elektronicznych. 

 

USŁUGA 1 

Usługa  rejestracji i obsługi wniosków o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat 

Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 

Opis e-usługi: 

■ Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjno - 

kartograficznej. 

■ Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są: organom administracji rządowej, jednostkom 

administracji samorządowej, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym lub prawnym. 

■ Udostępnianie zasobu polega na: umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów, odpłatnemu udostępnianiu ich kopii, bezpłatnemu 

przekazaniu na podstawie odrębnych przepisów. Zasób udostępniany jest na podstawie zamówień na materiały do wykonania operatów 

szacunkowych nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego, zamówień na mapy i informacje - w zakresie zasobu 

użytkowego, wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 12 partnerów 

 

USŁUGA 2 

Usługa  rejestracji i obsługi wniosków o udostępnienie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat 

Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 

Opis e-usługi: 

■ Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjno - 

kartograficznej. 
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■ Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są: organom administracji rządowej, jednostkom 

administracji samorządowej, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym lub prawnym. 

■ Udostępnianie zasobu polega na: umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów, odpłatnemu udostępnianiu ich kopii, bezpłatnemu 

przekazaniu na podstawie odrębnych przepisów. 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 Poz. 565 z zm.) 

art. 15 zdejmuje obowiązek uiszczania opłaty za materiały udostępniane podmiotom publicznym albo podmiotowi niebędącemu podmiotem 

publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot 

publiczny ich realizacji. Dla tych podmiotów usługa elektroniczna umożliwia nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym 

rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych powyżej zadań. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205, poz. 1692) - wzory wniosków i zamówień - Wniosek o udostępnienie danych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym . 

- Wniosek musi dotyczyć danych objętych infrastrukturą danych przestrzennych. 

- Wnioskodawca musi być organem administracji publicznej lub podmiotem, któremu zlecono lub powierzono realizację zadania 

publicznego (upoważnienie innych podmiotów może dotyczyć wyłącznie odbioru danych). 

- Wniosek musi wskazywać cel publiczny, przy realizacji którego niezbędne jest posiadanie wnioskowanych danych, co oznacza, że musi zostać 

podany przepis prawa, z którego wynika wykonywane zadanie. 

- Organ udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego. 

- Wniosek musi zawierać wszystkie elementy wymienione w Rozporządzeniu w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób 

nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, 

odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia 

techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach. 

http://www.wodgik.poznan.pl/images/dokumenty/Wniosek_rejestrze_publicznym.doc
http://www.wodgik.poznan.pl/images/dokumenty/Wniosek_rejestrze_publicznym.doc
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 12 partnerów 

 

USŁUGA 3 

Usługa  rejestracji i obsługi wniosków o udostępnienie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego 

Dot.: województwo opolskie 

Opis e-usługi: 

■ Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjno - 

kartograficznej. 

■ Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są: organom administracji rządowej, jednostkom 

administracji samorządowej, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym lub prawnym. 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Udostępnianie zasobu polega na: umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów, odpłatnemu udostępnianiu ich kopii, bezpłatnemu 

przekazaniu na podstawie odrębnych przepisów. Zasób udostępniany jest na podstawie zamówień na materiały do wykonania operatów 

szacunkowych nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego, zamówień na mapy i informacje - w zakresie zasobu 

użytkowego, wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. 

Inna usługa ze względu na inną JST odpowiedzialną za zasób, inny zakres danych udostępnianych z zasobu oraz inny zestaw formularzy. 

Typ:  

A2B/A2C  

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 1 partnera 

 

 

USŁUGA 4 

Usługa  rejestracji i obsługi wniosków o udostępnienie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie art. 15 

Dot.: województwo opolskie 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Opis e-usługi: 

■ Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjno - 

kartograficznej. 

■ Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są: organom administracji rządowej, jednostkom 

administracji samorządowej, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym lub prawnym. 

■ Udostępnianie zasobu polega na: umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów, odpłatnemu udostępnianiu ich kopii, bezpłatnemu 

przekazaniu na podstawie odrębnych przepisów. 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 Poz. 565 z zm.) 

art. 15 zdejmuje obowiązek uiszczania opłaty za materiały udostępniane podmiotom publicznym albo podmiotowi niebędącemu podmiotem 

publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot 

publiczny ich realizacji. Dla tych podmiotów usługa elektroniczna umożliwia nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym 

rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych powyżej zadań. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 205, poz. 1692) - wzory wniosków i zamówień - Wniosek o udostępnienie danych 

zgromadzonych w rejestrze publicznym . 

- Wniosek musi dotyczyć danych objętych infrastrukturą danych przestrzennych. 

- Wnioskodawca musi być organem administracji publicznej lub podmiotem, któremu zlecono lub powierzono realizację zadania 

publicznego (upoważnienie innych podmiotów może dotyczyć wyłącznie odbioru danych). 

- Wniosek musi wskazywać cel publiczny, przy realizacji którego niezbędne jest posiadanie wnioskowanych danych, co oznacza, że musi zostać 

podany przepis prawa, z którego wynika wykonywane zadanie. 

- Organ udostępnia dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego.- Wniosek musi zawierać 

wszystkie elementy wymienione w Rozporządzeniu w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze 

publicznym. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub 

http://www.wodgik.poznan.pl/images/dokumenty/Wniosek_rejestrze_publicznym.doc
http://www.wodgik.poznan.pl/images/dokumenty/Wniosek_rejestrze_publicznym.doc
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada  za 

bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i 

organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.  

Inna usługa ze względu na inną JST odpowiedzialną za zasób, inny zakres danych z udostępnianych z zasobu oraz inny zestaw formularzy. 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 1 partnera 

 

USŁUGA 5 

Usługa  rejestracji i obsługi wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat 

Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

■ Opis e-usługi: 

■ Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy i wyrysy  z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, 

o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 r. nr 30 poz. 163 z późn. zm.), czyli: 

■ a) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych 

lub wypis; 

■ b) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub 

zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany 

zbiór danych lub wypis; 

■ c) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

■ d) innych podmiotów niż wymienione w podpunkcie a-c, które mają interes prawny w tym zakresie. 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 12 partnerów 

 

USŁUGA 6 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Usługa rejestracji i obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej 

Dot.: powiaty i województwo - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, 

Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole, Województwo Opolskie 

■ Opis e-usługi: 

Usługa dedykowana do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych pozwala na złożenie zgłoszenia pracy geodezyjnej na formularzu elektronicznym 

oraz zapewnia jego pełną obsługę. Formularze zawarte w usłudze uwzględniają zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac 

oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014, poz. 924) 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa rozbudowywana u 11/13 partnerów  

Usługa nowa dla 2 partnerów  
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

USŁUGA 7 

Usługa rejestracji i obsługi zgłoszenia pracy kartograficznej 

Dot.: powiaty i województwo - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, 

Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole, Województwo Opolskie 

■ Opis e-usługi: 

Usługa dedykowana do obsługi zgłoszeń prac kartograficznych pozwala na złożenie zgłoszenia pracy kartograficznej na formularzu 

elektronicznym oraz zapewnia jego pełną obsługę. Formularze zawarte w Module uwzględniają zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o 

wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014, poz. 924) 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 13 partnerów 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

USŁUGA 8 

Usługa uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby 

postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 

Dot.: powiaty i województwo - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, 

Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole, Województwo Opolskie 

■ Opis e-usługi: 

Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, 

sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami 

urzędowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania 

przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów (Dz. U. z 2014r., poz. 914) 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 13 partnerów 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

 

USŁUGA 9 

Usługa  rejestracji i obsługi wniosków o wprowadzenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat 

Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 

Opis e-usługi: 

Na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych istnieje możliwość  wprowadzania zmiany danych zawartych w ewidencji gruntów i 

budynków. Właściciele, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu 

znajdują się grunty i budynki lub ich części, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów 

i budynków, dostarczając dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian.  

Rejestracja zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków jest wykonywana nieodpłatnie. 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Usługa nowa dla 12 partnerów  

 

USŁUGA 10 

Usługa zgłoszenia i obsługi wniosku o ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat 

Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 

Opis e-usługi: 

Ujawnienie samodzielnych lokali niestanowiących odrębnych nieruchomości. Zmiany danych ewidencyjnych objętych ewidencją gruntów i 

budynków zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 1989 r. nr 30 poz. 

163 z późn. zm.) powinny być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości/użytkowników wieczystych/władający gruntami na zasadach 

samoistnych posiadania.  

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

•docelowy: 4 

Usługa nowa dla 12 partnerów  

 

USŁUGA 11 

Usługa udostępnienia informacji o posiadanych gruntach do celów emerytalnych 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat 

Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 

Opis e-usługi: 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym wydawane dla potrzeb emerytalnych. 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Usługa nowa dla 12 partnerów  

 

USŁUGA 12 

Rzeczoznawcy  

Usługa udostępnienia informacji w zakresie RCiWN, umożliwiająca uprawnionym osobom zdalny dostęp do danych o transakcjach na rynku 

nieruchomości na terenie Powiatu 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, 

Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 

Opis e-usługi: 

Usługa zapewnia publikowanie informacji na temat średnich cen transakcyjnych nieruchomości jako 

• czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą zmian ewidencyjnych (metryczek zmian i skanów dokumentów) 

• opracowań tematycznych w postaci map cyfrowych opracowywanych na podstawie danych RCiWN, danych statystycznych oraz danych z 

PZGiK. Do danych znajdujących się w RCiWN dołączane są obrazy rastrowe aktów notarialnych oraz wyciągów z operatów szacunkowych w 

formacie PDF. Obrazy te dołączane są do RCiWN 

Nowe funkcjonalności: 

• generowanie opracowania tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości w postaci tabelarycznej oraz  mapy cyfrowej, 

• wyświetlanie opracowania tematycznego średnich cen transakcyjnych nieruchomości zgodnie z zadanymi kryteriami (np. rodzaj użytku, 

zakres cen, jednostka podziału terytorialnego, liczba transakcji i in.) 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

• do RCiWN dołączane są obrazy rastrowe aktów notarialnych oraz wyciągów z operatów szacunkowych w formacie PDF 

• Realizacja opłat poprzez system płatności internetowych 

Typ:  

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 r. nr 30 poz. 163 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r., poz. 542). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 917). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) 

Usługa nowa dla 12 partnerów  

 

USŁUGA 13 

Komornicy  
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Usługa udostępnienia czy dana osoba fizyczna lub prawna figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, 

Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 

Opis e-usługi: 

Usługa do której mają dostęp (poprzez przeglądarkę internetową) tylko zarejestrowani i zweryfikowani w dowolnym starostwie użytkownicy. 

Umożliwiająca prostą weryfikację występowania w danej bazie EGiB osoby o wpisanym numerze PESEL lub o wpisanych danych osobowych.  

Nowe funkcjonalności: 

W wyniku weryfikacji użytkownik portalu komornika dostaje jedną z trzech informacji: 

• W bazie EGIB brak osoby spełniającej podane kryteria 

• W bazie EGIB występuje n osób spełniających podane kryteria 

• W bazie EGIB już nie występuje w stanie aktualnym żadna osoba spełniająca podane kryteria 

Każde zadane do bazy danych EGiB zapytanie jest zapamiętywane, tak aby można było w dowolnym momencie stwierdzić, kto, kiedy,  jakie 

zapytanie sformułował do bazy danych. 

Po potwierdzeniu, że dana osoba spełnia kryteria umożliwia się zakup przez usługi wypisu z bazy danych EGiB niezbędnych dokumentów do 

realizowania zadania publicznego.   

Realizacja opłat poprzez system płatności internetowych. 

Typ:  
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

A2B/A2C 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 

Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 r. nr 30 poz. 163 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r., poz. 542 ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zmianami). 

Usługa nowa dla 12 partnerów  

 

USŁUGA 14 

Projektant, Inwestor 

Usługa rejestracji i obsługi wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej 

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, 

Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Opis e-usługi: 

Aplikacja internetowa służąca do obsługi projektantów i wspierająca proces obsługi wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.  

Nowe funkcjonalności: 

• Złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej, który obejmuje m. in. przekazanie elementów projektowanych w formacie 

pliku wymiany przygotowanym przez Projektanta na podstawie mapy do celów projektowych.  

• Złożenie zamówienia o przesłanie załącznika z elementami projektowanymi w trakcie trwania procedury koordynacji. Załącznik taki w 

formacie ustalonym, zostanie przygotowany automatycznie z zasięgów prac powiązanych ze wskazanymi operatami, które są związane 

z wnioskiem o uzgodnienie i udostępniony Projektantowi.  

• Realizacja opłat poprzez system płatności internetowych 

• Przekazanie informacji o terminie narady koordynacyjnej oraz ewentualnych uwag po naradzie koordynacyjnej 

• Przesłanie odpisu protokołu z narady koordynacyjnej. 

Automatyczne informowanie projektantów o prowadzonych pracach geodezyjnych w zakresach map do celów projektowych wykorzystywanych w 

zarejestrowanym projekcie. 

Typ:  

A2B/A2C i A2A 

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 

•docelowy: 4 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Podstawa prawna  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 r. nr 30 poz. 163 z późn. zm.).  

• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290). 

• Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.). 

• Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. Nr 76 z 2010 r. poz. 489, z 2012 r. poz. 951) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, Poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., Poz. 917). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT 

(Dz. U. z 2015 r. poz 1938). 

• Zarządzenie Nr 94/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie: organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu 

uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzgodnienia terenu. 

Usługa nowa dla 12 partnerów  

USŁUGA 15  

Usługa rejestracji i udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 

egzekucyjnego  

Dot.: powiaty - Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat 

Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki, Miasto Opole 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Opis e-usługi: 

■ Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje dane z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, o których 

mowa w art. 20  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 r. nr 30 poz. 163 z późn. zm.), dla : 

a) Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

b) Dyrektora  oddziału Zakładu Oddziału Ubezpieczeń Społecznych 

c) Dyrektora Izby Celnej  

d) Dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 

e) Wojewody 

f) organu Policji 

g) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu 

h) organu Straży Granicznej 

i) Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

j) organu Straży Pożarnej 

k) Organu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

l) Właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych,  zadań zleconych i zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej 

wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne. 

Typ:  

A2A  

Poziom transakcyjności: 

•aktualny: nie dotyczy 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

•docelowy: 4  

 

Podstawa prawna  

• art. 19 §1, art. 36 § 1, 1a  ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r poz. 599 

z późn. zm.) 

• art. 20 §1, art. 36 § 1, 1a  ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r poz. 599 

z późn. zm.) 

• art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U z 2016r poz.1782 z późn. zm.) 

• art. 15 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1749 z późn. zm.) 

• art.22, art.24 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 24 maja 2002r o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2005  

r. poz.1929 z późń. zm) 

• art. 2, art.9 ust1,1a,1b ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej  (Dz. U.z 2016r poz. 1643 z późn. zm) 

• art. 12 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z późn.zm.) 

• art.23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U z 2016r. poz.603 z późń. zm.) 

• Art.37 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2016r. poz.277 z  późn. zm) 

Usługa nowa dla 12 partnerów  
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Mając na względzie finansowanie, prace wdrożeniowe nad Centrum E-Usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego podzielono na trzy 

części: 

1. Część wspólna – finansowana w równej kwocie przez 13 Partnerów Projektu 

2. Część prac dedykowanych województwu – finansowana przez województwo 

3. Część prac dedykowanych powiatom – finansowana przez powiaty i miasto, w kwocie zależnej od zakresu prac, związanego ze 

stanem posiadanych zasobów i z potrzebami jednostki. W projekcie dąży się do maksymalnego wykorzystania istniejącej 

infrastruktury, a że jej stan w jednostkach jest zróżnicowany, to różnicuje się też wysokość środków przeznaczonych na tę część.  

 

I. W ramach części wspólnej centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego, środki wszystkich Partnerów w równych kwotach 

przeznaczone zostaną na następujące działania: 

• Zapewnienie Geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, w tym części administracyjnej. Strona startowa 

dostosowana zostanie do standardów WCAG 

Fundamentalnym elementem tego Projektu jest integracja i wykorzystanie zrealizowanego projektu „Opolskie w Internecie (OWI) 

– system informacji przestrzennej”. Jest to Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej województwa opolskiego, projekt 

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa 

opolskiego w ramach działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.  

Niniejszy Projekt będzie zapewniał wszystkie niezbędne operacje związane z publikacją, udostępnianiem, przetwarzaniem danych 

przestrzennych występujących w ramach zgłoszonych usług. Dany typ operacji obsługiwany przez OWI zależny będzie od 

możliwości integracji z dziedzinowymi systemami powiatowymi i systemem wojewódzkim. W ramach tego działania zostanie 

rozbudowana obecna strona startowa w kontekście informacyjnym oraz dostosowana do wymogów WCAG 2.0 (Web Content 

Accessibility Guidelines) -  wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Zapisy WCAG 

szczególnie uwrażliwiają twórców portali internetowych na dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami, ale 

doświadczenie wskazuje, że dostępność jest ważna z uwagi na wszystkich użytkowników Internetu.    
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

• Zapewnienie portalu Centrum Usług Wspólnych, którego strona startowa dostosowana zostanie do standardów WCAG 

W ramach rozbudowy OWI szczególnie konieczne staje się utworzenie Portalu (Podportalu) realizującego fundamentalne 

założenia tego Projektu: udostępnianie e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz świadczącego usługi informacyjne 

dla użytkowników.  

  W wewnętrznej części modernizacji OWI (back office) niezbędnej do realizacji integracji i udostępniania e-usług konieczne jest 

wykonanie szeregu prac implementacyjnych  technicznych i organizacyjnych. W ramach tych prac należy dokonać modernizacji 

zaplecza administracyjnego OWI tak aby umożliwiał: 

a) Obsługę wszystkich użytkowników zdefiniowanych w e-usługach maksymalizacją wykorzystania Single Sign-On (SSO). Tak aby 

niezależnie od e-usługi czy Partnera, w kontekście którego użytkownik jest zarejestrowany, sam użytkownik miał dostęp do 

wszystkich zasobów Partnerów o ile posiada do nich prawo bez konieczności przelogowania się. Tu również konieczne jest 

opracowanie wspólnej a zarazem indywidualnej części administracyjnej do zarządzania e-usługami w CUW.   

b) Utworzenie wojewódzkiego węzła integrującego poprzez minimum dostawę, implementację elementów typu 

a. Środowisko bazodanowe - Centralna Baza Danych CUW 

b. Serwer Aplikacji - CUW 

c. Moduł Administracji CUW wraz z modułem Bezpieczeństwa usług sieciowych 

c) Obsługę wzmożonego obciążenia obecnego rozwiązania przez integrację nowych e-usług poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt 

oraz oprogramowanie, w tym oprogramowanie serwera danych przestrzennych oraz rekonfigurację sprzętowo-programową 

obecnego rozwiązania. W tym również dołączenie nowego rozwiązania do systemu kopii zapasowych oraz monitoringu.   

d) Obsługę umożliwiającą zestawienie bezpiecznego połączenia przy zastosowaniu obecnego sprzętu i oprogramowania sieciowego. 

Możliwość skonfigurowania bezpiecznych łączy komunikacyjnych z Partnerami projektu a CUW.  

e) Opracowanie zasad organizacyjnych współpracy przy wykorzystaniu zasobu jakim jest OWI, tak aby bezsporne było określenie 

praw i obowiązków wobec każdego z Partnerów.   

• Utworzenie e- usług o czwartym stopniu dojrzałości w ramach Centrum Usług Wspólnych 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Każda udostępniania e-usługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi oddzielny moduł (aplikację) świadczący 

użytkownikom konkretny zakres usług. Procesy realizowane w ramach konkretnych usług mogą korzystać z wspólnych zasobów 

lub innych usług zewnętrznych przykładowo usług przetwarzania danych przestrzennych geoportalu OWI, usługi obsługi podpisu 

kwalifikowanego, profilu zaufanego czy wspólnej bramki płatności elektronicznych. Podstawowa korzyść e-usług w tym Projekcie 

to fakt, że zostaną wytworzone raz dla wszystkich 13 Partnerów Projektu.  

• Integracja z ePUAP, w tym: 

o Umożliwienie uwierzytelniania podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, podpisem kwalifikowanym 

materiałów zasobu, udostępnianych w postaci dokumentów elektronicznych, 

o Integracja systemów PZGiK poszczególnych Partnerów z systemem ePUAP w zakresie pobierania dokumentów z ePUAP 

oraz uwierzytelniania dokumentów elektronicznych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

• Przeprowadzenie instruktażu z obsługi Centrum E-usług Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego – przez firmę dostarczającą 

system, w ramach kosztów jego budowy. 

 

II. W ramach prac dedykowanych województwu, środki finansowe województwa opolskiego przeznaczone zostaną na następujące 

działania: 

• Udoskonalenie aplikacji do aktualizacji danych przez departamenty UMWO lub autoryzowanych użytkowników wraz z możliwością 

tworzenia własnych cashflow 

• Utworzenie komponentu integrującego usługi numeracji porządkowej nieruchomości w skali województwa 

• Utworzenie usług w standardzie OGC, w tym usług bazujących na nowych opracowaniach topograficznych i tematycznych oraz 

usług bazujących na funkcji czasu 

• Udoskonalenie usługi umożliwiającej wyszukiwanie, w tym obiektów istotnych dla służb ratowniczych 
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• Integracja z systemem finansowo-księgowym i systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 

• Utworzenie wersji mobilnej strony Geoportalu 

• Integracja portalu e-usług województwa opolskiego z systemem WZGiK 

• Utworzenie metadanych dla zasobu wojewódzkiego 

 

III. W ramach prac dedykowanych powiatom, środki finansowe poszczególnych powiatów i miasta  przeznaczone zostaną na następujące 

działania: 

• Konfiguracja i zabezpieczanie usług OGC na serwerze danych przestrzennych (instalacja oraz konfiguracja oprogramowania 

serwera danych przestrzennych oraz narzędzi do zabezpieczenia usług) 

• Wdrożenie rozwiązań bazodanowych do publikacji danych w powiatach - mechanizmu zasilenia, aktualizacji i udostępniania 

bazy danych  

Utworzenie CUW wymaga zbudowania rozwiązań integracyjnych poprzez odpowiednią rozbudowę OWI oraz stworzenia 

integracyjnego węzła powiatowego. Ze względu na administrację rozwiązania zalecane jest aby każdy z Partnerów powiatowych 

posiadał identyczny węzeł integrujący. Węzeł integrujący będzie składał się z serwera aplikacji, serwera usług danych 

przestrzennych zintegrowanych z niezależnym środowiskiem bazodanowym. W ramach rozwiązań bazodanowych będzie 

okresowo (ustalenia indywidualne na etapie implementacji) wykonywana synchronizacja danych oraz metadanych przestrzennych 

z powiatu do bazy danych w ramach powiatowego węzła integrującego - odpowiednia duplikacja.  Inteligentne duplikowanie 

danych jest realizowane ze względów bezpieczeństwa, gdyż  nie przewiduje się udostępnienia za pomocą e-usług danych z bazy 

danych produkcyjnych, dziedzinowych systemów Partnerów Projektu. Przewiduje się również możliwość synchronizacji 

odpowiednich danych z baz danych integracyjnego węzła powiatowego bezpośrednio do bazy danych zlokalizowanej w części 

wojewódzkiej CUW.  
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Pod kątem przekazywania danych do wojewódzkiego węzła integrującego i e-usług, powiatowy dostawca danych przestrzennych 

powinien spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 

o udostępnianie usługi sieciowej przeglądania powiatowych danych przestrzennych w standardzie WMS, a także w postaci 

„kafelek” w standardzie WMTS, 

o udostępnienie możliwości pobierania powiatowych danych wektorowych za pomocą usługi sieciowej WFS, 

o udostępnienie możliwości pobierania predefiniowanych zbiorów danych powiatowych, zgodnie ze specyfikacją ATOM, 

o udostępnienie możliwości pobierania powiatowych danych rastrowych za pomocą usługi sieciowej WCS, 

o udostępnianie usługi przeszukiwania metadanych – CSW, w zakresie danych przetwarzanych w węźle powiatowym. 

Pod kątem pobierania danych z powiatowych baz danych przestrzennych do baz danych powiatowego węzła integrującego 

wymagania nie definiują usług, za pomocą których komunikacja powinna być realizowana, ze względu na różne realizacje fizyczne 

powiatowych baz danych. Niemniej jednak w zakresie komunikacji ze źródłowymi powiatowymi bazami danych, powiatowe węzły 

integrujące  powinny  spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 

o zapewnienie możliwości pobierania danych z odpowiednich baz danych w trybie „na żądanie” za pośrednictwem aplikacji 

do obsługi danych przestrzennych, 

o zapewnienie możliwości stawiania zapytań o dane w celu selekcji żądanych danych do pobrania, 

• Utworzenie metadanych dla zasobów powiatowych 

• Integracja z systemami (w zależności od posiadanych systemów i stopnia integracji z nimi): 

o Finansowo-księgowymi 

o Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 

o Bramką do usług e-płatności (implementacja/integracja) 
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• Implementacja części powiatowej e-usług dotyczących obsługi komorników, rzeczoznawców, projektantów, a także wniosków 

i rejestru 

Jest to część powiatowa i wewnętrzna (back office) dotycząca obsługi wskazanych grup e-usług w zakresie integracji CUW z 

systemami dziedzinowymi zlokalizowanymi w powiatach. 

Część usług wymagać będzie obsługi procesów w obecnie posiadanych systemach, z którymi będzie konieczna dwustronna 

komunikacja. Część usług będzie korzystała z węzła powiatowego jako bieżącej bazy danych celem realizacji zapytań klientów.  

Podkreślenia wymaga fakt, że każda e-usługa jest indywidualnym modułem o różnym stopniu skomplikowania dlatego każda e-

usługa i związana z nią implementacja będzie wymagała indywidualnego podejścia co do architektonicznego rozłożenia 

składowych elementów w zakresie CUW zlokalizowanego w części wojewódzkiej a serwerami części powiatowej. Te zadania będą 

już elementami projektu implementacyjnego. W ramach części usług przewiduje się  udostępnianie bezpośrednio danych z 

wykorzystaniem standardów OGC poprzez serwer usług danych przestrzennych powiatowego węzła integrującego lub za pomocą 

plików (przykładowo skany dokumentacji). Usługi standardów OGC udostępnianych bezpośrednio z części powiatowej będą 

podlegały zabezpieczeniu poprzez minimum login i hasło z restrykcjami obszarowymi, czasowymi i funkcyjnymi w zależności od 

rodzaju usług OGC.    

Spośród wyżej wymienionych działań, wszystkie będą wykonywane w Powiatach w równym zakresie, za wyjątkiem integracji z systemami 

i wdrażania oprogramowania usługowego. W tych dwóch przypadkach, zakres związany jest z tym, jakie systemy/oprogramowanie 

posiadają Partnerzy, czy są zintegrowani z wymienionymi systemami i jakie zgłosili potrzeby. 

W ramach obsługi Projektu, na czas realizacji projektu w urzędzie marszałkowskim zatrudniony zostanie geoinformatyk (na okres 26 

miesięcy), który zajmie się obsługą tworzonego Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego oraz koordynacją prac 

technicznych po stronie Zamawiającego.  
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A.1.1.4.6. Zapewnienie systemu do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym 
 

Na poziomie wojewódzkim utworzony zostanie system WZGiK, który będzie służył do elektronicznej obsługi e-usług typu wnioski i 

zgłoszenia, a także do zarządzania ewidencją zasobu. Podstawowymi funkcjonalnościami Systemu będą: 

• Zarządzanie zasobem – w tym m.in. ewidencjonowanie materiałów i dokumentów, zarządzanie stanem magazynowym i 

przeprowadzanie inwentaryzacji, generowanie raportów, weryfikacja autentyczności licencji oraz Dokumentów Obliczenia Opłaty 

(DOO), generowanie metadanych oraz klauzul XML.  

• Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – w tym m.in. wycena i wygenerowanie DOO oraz licencji, wydanie 

materiałów niezbędnych do wykonania pracy, przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu pracy i wydanie protokołu kontroli. 

• Obsługa wniosków o udostępnienie danych z zasobu WODGiK – w tym m.in. wycena i wygenerowanie DOO oraz licencji, wydanie 

materiałów, przygotowanie zezwolenia. 

• Zarządzanie modułem WZGiK – w tym m.in. zarządzanie pozycjami słownikowymi i cenowymi. 

Obecnie WODGiK, w przeciwieństwie do pozostałych Partnerów Projektu, nie posiada dziedzinowego systemu informatycznego 

przeznaczonego do obsługi w/w zadań. Zapewnienie takiego rozwiązania jest konieczne z punktu widzenia celów Projektu, w zakresie 

automatyzacji procesów i docelowego powiązania z Centrum Usług Wspólnych. Zapewnienie takiego rozwiązania jest również wymagane 

przepisami prawa. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określa: 

§ 31. Do czasu utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat 

od dnia wejścia w życie rozporządzenia, rejestr zgłoszeń, ewidencję materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie 

materiałów zasobu prowadzi się w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczne gromadzenie informacji, które są 

treścią tych rejestrów i ewidencji, oraz możliwość późniejszej konwersji zgromadzonych danych do baz danych systemu PZGiK. 
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A.1.1.4.7. Dostarczenie infrastruktury informatycznej  

 

W ramach Projektu dostarczona zostanie infrastruktura informatyczna, która jest niezbędna do uruchomienia i poprawnego działania 

wdrażanych rozwiązań Centrum Usług Wspólnych oraz Systemu Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Jednostki Partnerów wyposażane są w sprzęt, który nie jest dostępny w ramach posiadanych przez nich zasobów. Dostarczenie 

infrastruktury warunkuje realizację celów projektu.  

Centrum E-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Na potrzeby Centrum Usług Wspólnych współpracującego z jednostkami powiatowymi i miejską, konieczne jest posiadanie następującego 

minimalnego zestawu sprzętowego: serwer RACK, UPS do dostarczanych urządzeń, szafa RACK (w zależności od posiadanej wolnej 

przestrzeni w serwerowni), sprzęt zabezpieczenia e-usług. Na podstawie audytu i diagnozy istniejącego stanu infrastruktury technicznej 

oraz konsultacji z Partnerami odnośnie planowanych inwestycji, podjęto decyzję iż dla zapewnienia identycznych możliwości mocy 

obliczeniowych u każdego z powiatowych partnerów dostarczony zostanie identyczny minimalny zestaw infrastruktury sprzętowej. Ułatwi 

to znacząco potencjalne wdrożenie rozwiązania oraz jego konfigurację i utrzymanie. Należy podkreślić, że 10 z 12 partnerów używa 

identycznego rozwiązania systemów dziedzinowych. A pozostałych dwóch Partnerów korzysta również z tych samych rozwiązań.   

Znając możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury do realizacji zadań związanych z wdrażaną platformą, określono zakres 

dostarczanego sprzętu: 

 

Tabela 4. Dostarczany sprzęt w ramach zadania Wytworzenie Centrum Usług Wspólnych 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

52 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

 

Serwer RACK 

UPS do 

urządzeń 

RACK 

Szafa RACK 
Sprzęt 

zabezp. usług 

Podpisy 

elektroniczne 

Miasto Opole X X  X X 

Powiat brzeski X X  X X 

Powiat głubczycki X X X X X 

Powiat kędzierzyńsko-

kozielski 
X X  X X 

Powiat kluczborski X X  X X 

Powiat krapkowicki X X X X X 

Powiat namysłowski X X  X X 

Powiat nyski X X X X X 

Powiat oleski X X X X X 

Powiat opolski X X  X X 

Powiat prudnicki X X X X X 

Powiat strzelecki X X X X X 

Źródło: Opracowanie własne 
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Jeżeli chodzi o województwo opolskie, na potrzeby jego części w Centrum Usług Wspólnych zostanie zakupiony sprzęt, który jest 

rozbudową obecnego środowiska serwerowego 2 serwery kasetowe do posiadanej obudowy serwera blade. Rozbudowana zostanie 

posiadana  macierz dyskowa o kolejne zasoby dyskowe (2 półki macierzy).   

Jako koszty obce u wszystkich Partnerów zakwalifikowane zostały również licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe 

instalowane na w/w sprzęcie.  

 

System zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

Województwo Opolskie przeznaczy środki finansowe na sprzęt potrzebny do uruchomienia i obsługi Systemu Zarządzania WZGiK, tj. 2 

serwery kasetowe do posiadanej obudowy serwera blade, a także na licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe które będą 

również wykorzystywane do realizacji e-usług CUW.  

 

A.1.1.4.8. Promocja projektu 

W ramach zadania Promocja projektu przeprowadzone zostaną następujące działania, mające na celu promocję produktów i usług 

Projektu wśród potencjalnych odbiorców oraz poinformowanie opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o 

uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: 

• Wydanie stosownych ogłoszeń w lokalnej prasie i w Internecie 

Promocja w prasie i na branżowych stronach Internetowych, informujące odbiorców o efektach realizacji projektu, ze szczególnym 

uwzględnieniem udostępnianych usług i sposobu korzystania, oznakowane zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

• Umieszczenie tablic informacyjnych przy lokalizacjach beneficjentów Projektu na okres trwania projektu 
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Tablice informacyjne promujące projekt wykonane zostaną dla wszystkich lokalizacji w których realizowane będą prace 

infrastrukturalne, zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji. Po zakończeniu projektu, zostaną przekształcone w tablice pamiątkowe. 

• Oznakowanie nabytych środków trwałych 

Nabyte środki trwałe zostaną oznakowane plakietkami informacyjnymi. 

• Oznakowanie dokumentacji stosowanej w toku realizacji projektu  

Powstała w czasie realizacji projektu dokumentacja zostanie oznakowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

• Wykonanie druku ulotek informacyjnych dla mieszkańców i ich dystrybucja 

Ulotki promujące korzystanie z e-usług, rozdawane będą nieodpłatnie mieszkańcom województwa opolskiego w Urzędzie 

Miejskim w Opolu, Urzędzie Marszałkowskim w Opolu oraz wszystkich starostwach powiatowych w województwie. 

Rozpowszechniane będą także podczas co najmniej trzynastu imprez i przedsięwzięć organizowanych przez jednostki 

samorządowe, w trakcie trwania projektu (po jednej imprezie organizowanej przez każdego Partnera). 

• Powiadamianie mieszkańców o udostępnianych usługach za pośrednictwem strony www będącej produktem projektu – 

bezkosztowo. 

• Promocja projektu na funkcjonujących stronach www jednostek samorządowych – bezkosztowo, umieszczenie opisu projektu 

na stronach internetowych zgodnie z wytycznymi Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji. 
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• Zorganizowanie konferencji promującej efekty projektu 

Konferencja zostanie zorganizowana po zakończeniu realizacji projektu, z udziałem wszystkich Partnerów.  

 

A.1.2. Całkowita wartość 

kosztów kwalifikowanych 
 7 997 976,48 PLN 

A.1.3. Dofinansowanie 

projektu stanowi Pomoc 

publiczną? (Tak lub Nie) 

 NIE 

A.1.4. Projekt należy do jednej 

z kategorii projektów 

generujących dochód? (Tak lub 

Nie) 

 NIE 

A.1.5. Projekt stanowi 

samodzielną jednostkę 

analizy? (Tak lub Nie) 

 TAK 

W sytuacji gdy projekt nie stanowi samodzielnej jednostki (pod kątem operacyjności, jest np. jedną z faz większego przedsięwzięcia) należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, 
które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt. Należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na 
zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu (szczegółowe informacje zawarte w 
Przewodniku AKK -  Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych ang.Guide to cost-benefit analysis of investment projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. 
Dokument (w wersji anglojęzycznej) dostępny jest pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11974/Przewodni_AKK_wersja_angielska.pdf  ;wersja polskojęzyczna dostępna pod adresem: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11975/Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna.pdf.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11974/Przewodni_AKK_wersja_angielska.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/11975/Przewodnik_AKK_wersja_polskojezyczna.pdf
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A.1.6. Analiza w kontekście 

całego układu infrastruktury, 

tj. funkcjonalne  

i rzeczowe powiązania między 

danym projektem a istniejącą 

infrastrukturą 

Projekty realizowane dotychczas w jednostkach województwa opolskiego (Starostwa powiatowe, Urząd Miasta Opole, Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego) w obszarze geodezji dostarczały szereg narzędzi i systemów informatycznych wspierających 

działanie wyłącznie w wybranych aspektach działalności w poszczególnych jednostkach. Zbudowane dotychczas poszczególne systemy nie 

tworzyły pełnego, kompleksowego, jednorodnego Systemu, który stanowiłby okno do dojrzałych e-usług dla wszystkich Interesantów 

województwa opolskiego.   

Planując realizację niniejszego projektu wzięto pod uwagę rozwiązania oraz zasoby funkcjonujące aktualnie w jednostkach Partnerów, aby 

zapewnić komplementarność z istniejącymi rozwiązaniami. Położono też nacisk na to, aby projektowane rozwiązanie umożliwiało 

zwiększenie dostępności i efektywniejsze wykorzystanie istniejących systemów (np. systemów elektronicznego obiegu dokumentów, 

systemów finansowo księgowych). 

Poniżej przedstawiono aktualny stan rozwiązań teleinformatycznych w zakresie zasobów i infrastruktury teleinformatycznej, zestawów 

oprogramowania wspierających pracę poszczególnych Urzędów oraz opis stanu istniejącego w obszarach, które planuje się objąć 

niniejszym projektem. 

  

Warunki lokalowe 

Przedstawione poniżej warunki lokalowe związane są z możliwością instalacji i prawidłowego utrzymania urządzeń klasy serwerowo-

macierzowej oraz głównych urządzeń sieciowych. Przeprowadzony audyt wykazał, iż u 12 Partnerów istniały wydzielone pomieszczenia 

(serwerownie) w których był zainstalowany główny sprzęt sieciowo-serwerowy. Tylko jeden z Partnerów (Powiat głubczycki) zadeklarował, 

iż nie posiada serwerowni natomiast jest gotów udostępnić pomieszczenie, które odpowiednio przystosuje (we własnym zakresie). 

Ponadto audyt wykazał, że w lokalizacjach gdzie występuje serwerownia, pomieszczenie serwerowe: 

• było zabezpieczone przed dostępem. 

• było wyposażone w zainstalowany system klimatyzacji. 
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• w większości przypadków było wyposażone w zabezpieczenia w postaci zasilaczy UPS, jednak deklarowany poziom zapasu mocy 

tylko w 2 przypadkach pozwala na instalację nowych urządzeń. 

 

Komputery PC  

Na bazie przeprowadzonego audytu dokonano analizy komputerów PC, która wykazała, że komputery z różnych okresów czasowych 

charakteryzują się równomiernym zaawansowaniem technologicznym w zakresie zastosowanych komponentów (procesor, pamięć, zasób 

dyskowy itp.). Zebrane dane wykazały, iż w 7 lokalizacjach na 13 w przeważającej części są komputery starsze niż 5-cio letnie.  Sytuacja 

wydaje się być najgorsza w powiecie Oleskim gdzie na 23 komputery aż 18 uznano za przestarzałe. Odwrotna sytuacja jest z w Mieście 

Opolu oraz w województwie Opolskim gdzie zgodnie z deklaracjami w ankietach znajdują się wyłącznie urządzenia młodsze niż 5-cio letnie. 

 

Urządzenia peryferyjne (drukarki, skaner, urządzenia wielofunkcyjne) 

Analiza wykazała, iż drukarki w przeważającej większości są urządzeniami przestarzałymi. Należy jednak zwrócić uwagę, iż ich rolę mogą 

przejmować urządzenia wielofunkcyjne (co jest zgodne z tendencją rynkową), które zazwyczaj są rozwiązaniami bardziej ekonomicznymi 

i wydajnymi . Dostępność i jakość (nowość) urządzeń wielofunkcyjnych w większości lokalizacji jest na wysokim poziomie. Tylko w jednej 

lokalizacji (Powiat nyski) większość urządzeń wielofunkcyjnych to urządzenia starsze niż 8-mio letnie.   

Ilość użytkowanych skanerów w większości przypadków jest niewielka, a ich funkcję zazwyczaj mogą pełnić urządzenia wielofunkcyjne, 

wyjątkiem jest Powiat opolski, który w swoich strukturach wykorzystuje aż 18 skanerów (zazwyczaj są to jednostanowiskowe skanery 

płaskie).  
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Serwery oraz systemy pamięci masowej 

Większość Partnerów deklaruje, iż nie wykorzystuje więcej niż 3 urządzenia klasy serwerowej w swojej lokalizacji.  W 8 lokalizacjach 

wskazano, że nie ma możliwości współdzielenia zasobów serwera – wolnych zasobów do celów infrastruktury niniejszego Projektu. 

Spośród 5 lokalizacji, w których wskazano taką możliwość w 3 z nich gwarancja na urządzenia serwerowe już nie obowiązuje zaś w dwóch 

lokalizacjach gwarancja obowiązuje do 2020r. oraz 2019r. czyli wygaśnie w trakcie trwania niniejszego projektu. 

W odniesieniu do urządzeń typu pamięć masowa w każdej z badanych lokalizacji znajdowało się co najmniej jedno urządzenie tego typu, 

jednakże należy zwrócić uwagę, iż za wyjątkiem Miasta Opole oraz Województwa opolskiego były to urządzenia typu niewielki NAS (do 5 

dysków twardych). Mimo deklaracji większości lokalizacji iż są dostępne wolne zasoby macierzowe tylko Powiat opolski, krapkowicki oraz 

brzeski zadeklarował, iż dostępną przestrzeń można wykorzystać w ramach projektu. 

Podsumowując powyższe potencjalnie nie istnieje lokalizacja, która mogłaby udostępnić jednocześnie zasoby obliczeniowe (serwerowe) 

oraz przestrzeń na dane (macierz/NAS) za wyjątkiem niewielkich zasobów zainstalowanych bezpośrednio w serwerach. 

 

Sieci LAN oraz SAN 

Analiza wykazała, iż tylko w jednym przypadku sieć LAN w całości jest oparta o urządzenia z interfejsami 100 Mbps. Wszystkie pozostałe 

lokalizacje posiadały w całości lub w części infrastrukturę o przepływności 1Gb. Tylko dla dwóch lokalizacji zadeklarowano, iż istnieje sieć 

SAN dedykowana dla systemów przechowywania danych, jest to jednak naturalną konsekwencją faktu iż tylko w tych lokalizacjach 

znajdują się urządzenia pamięci masowej zdolne do wykorzystania sieci FiberChannel. 

W zakresie dostępnych interfejsów sieciowych tylko 7 lokalizacji deklarowało wolne porty mogące być użyte na potrzeby nowych 

urządzeń, przy czym tylko 5 lokalizacji zadeklarowało możliwość użycia interfejsów 1 Gb.  
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Oprogramowanie geoinformatyczne 

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zweryfikowano stan dysponowania aktualnie posiadanym przez powiaty oprogramowaniem, 

służącym do realizacji zadań statutowych Wojewódzkiego, Miejskiego i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. 

Oprogramowanie do prowadzenia zasobu  - EGiB 

• 10 (83%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje Moduły Geo-Info Integra oraz Geo-Info Mapa (firmy Systherm Info). 

• 2 (17%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje System Kataster OnLine, Geomedia Professional wraz z GeoInfo6 Mapa 

oraz z nakładką Prace Geodezyjne (firmy Intergraph Polska). 

Oprogramowanie do prowadzenia zasobu – GESUT, BDOT500, MZ (BDMZ) 

• 10 (83%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje Moduły Geo-Info Integra oraz Geo-Info Mapa (firmy Systherm Info). 

• 2 (17%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje System ERGO (firmy Geopolis). 

Oprogramowanie do prowadzenia zasobu – BDSOG 

• 9 (75%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje Moduły Geo-Info Integra oraz Geo-Info Mapa (firmy Systherm Info). 

• 2 (17%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje System ERGO (firmy Geopolis). 

• 1 (8%) Partner poziomu powiatowego wykorzystuje System Bank Osnów (firmy Geobid). 

Oprogramowanie do prowadzenia zasobu – RCiWN 

•  9 (75%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje Moduły Geo-Info Integra oraz Geo-Info Mapa (firmy Systherm Info). 

• 1 (17%) Partner poziomu powiatowego wykorzystuje System Kataster OnLine (firmy Geopolis). 
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Oprogramowanie do prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej PODGiK 

• 10 (83%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje Geo-Info Ośrodek (firmy Systherm Info). 

• 2 (17%) Partnerów poziomu powiatowego wykorzystuje System ERGO (firmy Geopolis) 

Pozostałe oprogramowanie deklarowane przez Partnerów poziomu powiatowego: 

• GEO-INFO  i.Net – moduł służy do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego, w środowiskach Internetu oraz 

Intranetu, w oknie przeglądarki internetowej. 

• GEO-INFO i.Kerg – to funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, dedykowana dla wykonawców prac geodezyjnych 

i pracowników ODGIK, przeznaczona do zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia 

• GEO-INFO SIGMA – program do zarządzania danymi opisowymi EGB zasobu Skarbu Państwa 

• GEO-INFO DELTA - program umożliwiający realizację opracowań geodezyjnych w zakresie definicji, modyfikacji, redakcji obiektów 

• C-GEO – oprogramowanie stworzone w celu pomocy w obróbce plików rastrowych. 

• QGIS – wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne (GIS). 

• InterView – przeglądarka plików graficznych. 

Partner poziomu wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Na poziomie wojewódzkim wykorzystywane jest oprogramowanie geoinformatyczne firmy Intergraph: 

• GeoMedia Professional – oprogramowanie służące przede wszystkim jako narzędzie do analizy danych przestrzennych. 

• GeoMedia Web Map – oprogramowanie Serwera Danych Przestrzennych. 

• Toolkit BDOT10k – rozszerzenie GeoMedia Professional odpowiedzialne za pełną obsługę Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. 

• Geointegrator – rozszerzenie GeoMedia Professional o możliwościach m.in. tworzenia gotowych konfiguracji danych, 

definiowania sposobu i uprawnie dostępu do danych. 
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• Moduł SDI - służy do gromadzenia danych przestrzennych i metadanych oraz publikacji usług danych przestrzennych i 

metadanych. 

Wnioski w zakresie oprogramowania geoinformatycznego 

Wszyscy partnerzy powiatowi jako całość charakteryzują się ujednoliconym zakresem oprogramowania do zarządzania zasobem. 

Występują tu przeważnie dwa a maksymalnie trzy typy oprogramowania do prowadzenia konkretnego typu zasobu. W większości (ponad 

80%) oprogramowanie to pochodzi od jednego producenta Systherm Info. Oprogramowanie u każdego z partnerów jest wystarczającym 

do prowadzenia podstawowych wymaganych prawem elementów zasobu. 

 

Dostęp do Internetu 

Wszystkie lokalizacje zadeklarowały, iż posiadają przynajmniej jedno łącze internetowe. W pięciu przypadkach były to łącza asymetryczne. 

Najniższa wartość parametry download (czyli ruchu w kierunku „do” lokalizacji) jaką udało się zidentyfikować wynosiła 20 Mbps, natomiast 

najniższa wartość upload (czyli ruchu w kierunku „od” lokalizacji) wynosiła 4 Mbps. 

 

Zasób PZGiK 

W wyniku przeprowadzonego audytu uzyskano informacje na temat prowadzonych zbiorów danych na poziomie powiatowym oraz 

wojewódzkim w zakresie stopnia pokrycia poszczególnych jednostek a także stopnia dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. 
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Zasób poziomu powiatowego (główne zbiory danych): 

BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000, w której gromadzi się dane o obiektach topograficznych. Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej określa zakres informacji 

gromadzonych w bazie danych oraz organizację, tryb i standardy techniczne jej tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania. 

• Na obszarze 6 jednostek poziomu powiatowego występuje 100% pokrycie bazą BDOT500 

• 1 powiat nie posiada założonej bazy BDOT500 

• 21,05% gmin województwa opolskiego posiada bazę danych BDOT500 dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa  

• 12,63% gmin województwa opolskiego wymaga założenia bazy BDOT500 

• 66,32% gmin województwa opolskiego wymaga przeprowadzenia aktualizacji bazy BDOT500 

 

GESUT – baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzona dla obszaru powiatu (powiatowa baza GESUT), w której 

gromadzi się dane przestrzenne i opisowe sieci uzbrojenia terenu (nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 

wodociągowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, elektroenergetyczne i inne, a także budowle, takie jak np. tunele i 

parkingi). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej 

bazy GESUT określa szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych oraz tryb i standardy jej tworzenia i aktualizacji. 

• Na obszarze 6 jednostek poziomu powiatowego występuje 100% pokrycie bazą GESUT 

• 1 powiat nie posiada założonej bazy GESUT 

• 23,16% gmin województwa opolskiego posiada bazę danych GESUT dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa  

• 12,63% gmin województwa opolskiego wymaga założenia bazy GESUT 

• 64,21% gmin województwa opolskiego wymaga przeprowadzenia aktualizacji bazy GESUT 
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EGiB – baza danych ewidencji gruntów i budynków, w której gromadzi się dane przestrzenne i opisowe o gruntach, budynkach, lokalach 

oraz ich właścicielach, a także innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami, lokalami. Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków określa sposób zakładania oraz prowadzenia „ewidencji”, wymiany danych ewidencyjnych oraz zakres 

informacji objętych ewidencją. 

• Na obszarze wszystkich jednostek poziomu powiatowego występuje 100% pokrycie bazą EGiB 

• 0,28% obrębów województwa opolskiego posiada bazę EGiB dostosowaną do obowiązujących przepisów prawa 

• 72,16% obrębów województwa opolskiego wymaga przeprowadzenia modernizacji bazy EGiB zgodnie z §55. Rozporządzenia dot. 

EGiB 

• 27,57% obrębów województwa wymaga przeprowadzenia aktualizacji bazy EGiB zgodnie z §54. Rozporządzenia dot. EGiB 

 

BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 

sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych określa organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymania 

szczegółowych osnów geodezyjnych, ich szczegółowy zakres informacyjny oraz standardy techniczne dotyczące tworzenia, aktualizacji i 

udostępniania danych z tej bazy. 

• Na obszarze 10 jednostek poziomu powiatowego występuje 100% pokrycie bazą BDSOG 

• 1 powiat nie posiada założonej bazy BDSOG 

 

RCiWN – rejestr cen i wartości nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez 

rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

64 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków określa zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości. 

• Na obszarze 10 jednostek poziomu powiatowego występuje 100% pokrycie bazą RCiWN; 

• 2 powiaty nie wykazały posiadania bazy RCiWN. 

 

Mapa Zasadnicza (BDMZ) – standardowe opracowanie kartograficzne w skalach 1:500 – 1:5000 tworzone na podstawie zbiorów danych 

zawartych w bazie PRPOG, EGiB, GESUT, PRG, BDSOG, BDOT500. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 

r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych oraz 

organizację, tryb i standardy techniczne jej tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania. 

• Na obszarze 6 jednostek poziomu powiatowego występuje 100% pokrycie mapą zasadniczą 

• 1 powiat nie posiada założonej bazy BDMZ, zaś 1 nie udostępnił informacji na ten temat 

 

Zasób poziomu wojewódzkiego (główne zbiory danych i opracowania): 

BDOT10k – głównym zbiorem danych prowadzonym na poziomie wojewódzkim zgodnie z Art. 7c. ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. jest BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu 

rzeźby terenu). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych określa zakres 

informacji gromadzonych w bazie danych, organizację, tryb i standardy techniczne jej prowadzenia i udostępniania. 

• Zbiór danych w pełni pokrywa obszar województwa opolskiego 
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Standardowe opracowanie kartograficzne w skali 1:10000 - Standardowe opracowania kartograficzne tworzy się na podstawie obiektów 

zawartych w Bazie Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000 (BDOT10k), w procesie ich generalizacji i redakcji kartograficznej, na podstawie danych z 

numerycznego modelu terenu (NMT) oraz danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Pokrycie województwa 

opolskiego standardowym opracowaniem kartograficznym w skali 1:10000 stanowi 171 arkuszy mapy opracowanych dla obszaru 

powiatów: nyskiego, brzeskiego i prudnickiego. 

 

Mapy tematyczne - poniżej przedstawione zostały wybrane główne tematyczne opracowania kartograficzne wchodzące w skład 

wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla 

obszaru województwa należy do zadań marszałka województwa zgodnie z Art. 7c. ust. 1. pkt 2) Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zm. 

• Mapa administracyjna – mapa prezentująca obowiązujący podział terytorialny województwa opolskiego, dostępna w skali  

1 : 100 000, 1 : 150 000, 1 : 200 000,  1 : 300 000,   

• Mapa glebowo-rolnicza – jest mapą tematyczną prezentującą informacje o klasach gleb, kompleksach przydatności rolniczej gleb, 

rodzajach i gatunkach gleb. Mapa dostępna jest w skali 1 : 25 000  

Pokrycie województwa: skala 1 : 2 5000 – 99% 

 

Niestandardowe opracowania topograficzne – utworzone przed nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niespełniające 

obecnie obowiązujących przepisów, których tworzenie dla skal większych niż 1:10 000 należy obecnie do kompetencji Głównego Geodety 

Kraju. 
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W wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostępne są bogate zbiory niestandardowych opracowań topograficznych 

opracowanych na przestrzenni kilkudziesięciu lat, dzięki czemu stanowią one wartościowe źródło informacji oraz umożliwiają 

przeprowadzanie analizy porównawczej. Dodatkowo zgodnie z art. 7c. ust. 3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą 

Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu map topograficznych w skali 1 : 25 000 

oraz 1 : 50 000 w obszarze właściwego województwa. 

 

Głowne opracowania dostępne w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

Poniżej przedstawiona została lista wybranych opracowań dostępnych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym z 

wyszczególnionymi informacjami o ich układzie współrzędnych, skali, postaci oraz aktualności. 

 

Tabela 5. Wybrane opracowania dostępne w WODGiK w Opolu 

L.p. Nazwa materiału zasobu Postać danych Aktualność Pokrycie 

1 Niestandardowe opracowanie kartograficzne Mapa topograficzna – ukł. 1965 

– 1:10000 

analogowa, rastrowa 1978r. 100% 

2 Zdjęcia lotnicze rastrowa - - 

3 Niestandardowe opracowanie kartograficzne Mapa topograficzna – ukł. 1965 

– 1:25000 

analogowa, rastrowa 1963-1987r. 90% 

4 Niestandardowe opracowanie kartograficzne Mapa topograficzna  - ukł. 1965 

– 1:50000 

analogowa, rastrowa 1961-1976r. 100% 

5 Niestandardowe opracowanie kartograficzne Mapa topograficzna – gugik80 – 

1:100000 

analogowa, rastrowa 1961-1975r. 100% 

6 Niestandardowe opracowanie kartograficzne Mapa topograficzna – ukł. 

1992/1942 – 1:10000 

analogowa, rastrowa 1996-2004r. 44% 
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7 Mapa administracyjna – 1:100000 analogowa 1999r. 100% 

8 Mapa sozologiczna – ukł. 1992 – 1:50000 analogowa, rastrowa 1999r. 97% 

9 Mapa hydrograficzna – ukł. 1992 – 1:50000 analogowa, rastrowa 1999r. 77% 

10 Mapa glebowo-rolnicza – układ 1992 – 1:25000 analogowa, rastrowa 1967-1979r. 99% 

11 Ortofotomapa rastrowa 2004-2014 100% 

12 Mapa topograficzna – ukł. 1992 – 1:50000 analogowa, rastrowa 1992-1993r. 41% 

13 Mapa geologiczno-gospodarcza – ukł. 1992 wektorowa 2003r. 100% 

14 Mapa topograficzna – ukł. 1992 – 1:10000 wektorowa 2001-

2003r., 

2005r. 

28% 

15 Baza linii zalewowej powodzi wektorowa 1998r. - 

16 Baza danych granic administracyjnych – ukł. 1992 wektorowa 1999-2001r.  

17 Baza danych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Opolskiego 

wektorowa 2004r. 100% 

18 Baza Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego wektorowa 2004r. 100% 

19 VmapL2 – WGS84 – 1:50000 wektorowa Przed 2002r. 100% 

20 Baza adresowa budynków wektorowa 2004-2005r. 100% 

21 Baza granic administracyjnych wektorowa 2004-2005r. 100% 

22 Mapa topograficzna – ukł. 1992 – 1:10000 (TBD) rastrowa 2006r. 4% 

23 Baza danych struktury władania gruntami według grup i podgrup rejestrowych 

województwa opolskiego 

wektorowa 2006r.-

2015r. 

100% 

24 NMT wektorowa 2006r. 100% 

25 BDOT (TBD) wektorowa 2007-2010r. 100% 

26 Mapa linii zasięgu powodzi 2010 elektroniczna 2010r. - 

27 Dane referencyjne OWI wektorowa 2011r. 100% 

28 Baza PRG elektroniczna/wektorowa - 100% 

29 Trójwymiarowe modele obiektów architektonicznych elektroniczna 2012r. - 

30 Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wektorowa 2012r. 100% 
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31 Powiatowe zestawienia zbiorcze dotyczące gruntów objętych ewidencją 

gruntów i budynków 

elektroniczna 2001r.-

2014r. 

100% 

32 Mapa glebowo-rolnicza – ukł. 1992 – 1:5000 rastrowa 2013r. 100% 

33 BDOT10k wektorowa 2013r. 100% 

34 Numeryczny Model Pokrycia Terenu elektroniczna 2013r. 100% 

35 Dane typu katastralnego wektorowa 2014r. 100% 

36 Standardowe Opracowanie Topograficzne – ukł. 1992 – 1:10000 rastrowa 2014r.-

2017r. 

40% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

 

Potrzeby społeczeństwa informacyjnego wynikają z coraz większej mobilności obywateli oraz szybkiego postępu technologicznego w 

zakresie usług oferowanych drogą elektroniczną, w tym także przez administrację publiczną. Wprowadzone w 2014r. zmiany w przepisach 

prawa w zakresie geodezji i kartografii uwzględniają również trendy związane z upowszechnianiem dostępu do zasobów cyfrowych 

poprzez stosowanie niższych opłat lub zwolnień z opłat dla danych w postaci elektronicznej lub udostępnionych za pomocą usług 

sieciowych. W 2015 r. z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniono ok. 7 000 plików w postaci elektronicznej, 

gdy dla porównania w roku 2014 było ich dwukrotnie mniej. 

 

Integracja z systemami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi 

Geoportal  

W 2005 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL w ramach którego powstała 

infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) oparta na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i 

powiatowym oraz portal internetowy www.geoportal.gov.pl. Od roku 2009 działania w ramach niniejszego projektu są kontynuowane 

i rozwijane w ramach Projektu Geoportal 2. 

http://www.geoportal.gov.pl/
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W ramach audytu nie stwierdzono integracji zbiorów danych poziomu powiatowego z Geoportalem (GUGiK), zaś w przypadku bazy 

BDOT10k dostępnej na poziomie wojewódzkim wykazano częściową integrację przy wykorzystaniu usług sieciowych. 

 

ePUAP 

EPUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która służy do 

komunikowania się interesantów z jednostkami administracji publicznej, a także pomiędzy jednostkami administracji publicznej w 

ujednolicony sposób. W ramach ePUAP infrastruktura techniczna udostępniana jest usługodawcom w celu świadczenia przez nich 

podstawowych usług dla obywateli i przedsiębiorców. 

W ramach audytu nie stwierdzono integracji z systemem ePUAP. 

 

EZD 

EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – zgodnie z §2 pkt 13 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działa archiwów 

zakładowych – system EZD to system teleinformatyczny przeznaczony do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiający 

wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów 

elektronicznych. 

W ramach audytu nie stwierdzono integracji z systemem ePUAP. 

 

 

 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

70 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

E-płatności 

E-płatności – usługa płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie środków pieniężnych bezpośrednio z konta bankowego klienta 

na konta bankowe jednostek administracji publicznej.  

Przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowią, że dane zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane odpłatnie mogą 

być przekazane po uprzednim uiszczeniu opłaty. Dla szybkiego załatwienia sprawy istotnym elementem jest możliwość uiszczenia jej przez 

Internet wraz z uzyskaniem potwierdzenia fizycznej wpłaty. 

W ramach audytu uzyskano informacje, że u części Partnerów występuje integracja z systemami e-płatności. 
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B. Definicja celów projektu 

B.1 Zdefiniowanie celów projektu 

Proszę o dokonanie odniesienia do celów  projektu zgodnych z celami realizowanymi w ramach osi priorytetowej, w ramach której składany jest dany wniosek. Cele 

projektu, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie  powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem 

zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. 
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B.1.1. Jakie korzyści społeczno-

gospodarcze pozwoli wdrożyć 

realizowany projekt? 

Dla przedmiotowego projektu, w oparciu o analizę problemów i potrzeb, zidentyfikowano cel główny oraz cele pośrednie. Do każdego 

celu dołączono opis, który zawiera sposób realizacji oraz korzyści społeczno-gospodarcze, które zostaną w związku z nim osiągnięte. 

Cel główny:  

Zwiększenie kompleksowości oraz stopnia wykorzystania e-usług publicznych dostarczanych społeczeństwu województwa opolskiego 

Ze względu na zapewnienie szerokiej gamy usług elektronicznych, realizacja niniejszego projektu przyczyni się do lepszego zaspokojenia 

rosnących oczekiwań społeczeństwa. 

Cele pośrednie:  

• Podniesienie jakości i zapewnienie interoperacyjności baz danych będących w posiadaniu Ośrodków Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej na obszarze województwa opolskiego 

Projekt zakłada zbudowanie mechanizmów harmonizacji oraz interoperacyjności zbiorów danych i usług, prowadzonych przez Partnerów 

w różnych architekturach, oprogramowaniach i formatach źródłowych. 

Planowana jest także rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich), wojewódzkich 

rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych 

przez Partnerów. 

• Integracja wewnętrzna jednostek Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poziomu powiatowego i wojewódzkiego, w wyniku 

której zapewniony zostanie portal umożliwiający dostęp do zasobów oraz elektroniczną obsługę wspólnych zadań przez nie 

wykonywanych 

W ramach projektu zapewniony zostanie portal, który stanowił będzie punkt dostępowy do wszystkich Ośrodków Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Funkcjonalność portalu umożliwi podmiotom skorzystanie z usług elektronicznych, jak również 

przeglądanie danych i informacji sektora publicznego, obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym 
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wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów. Dzięki temu zwiększona zostanie dostępność informacji dla urzędników i 

mieszkańców, przez co posiadane zasoby danych będą szerzej wykorzystywane.  

• Zapewnienie narzędzi i mechanizmów pozwalających na szybką i sprawną wymianę informacji i danych pomiędzy różnymi 

podmiotami a organami administracji 

Uruchomiony w ramach projektu portal umożliwi podmiotom komunikację z Ośrodkami, m.in. poprzez funkcjonalność składania 

wniosków, zgłoszeń i możliwość dalszej obsługi sprawy, w tym pobrania materiałów i opłacenia ich. Elektroniczna wymiana informacji i 

danych skutkuje brakiem konieczności przychodzenia Klientów do Urzędu, co wpłynie na zmniejszenie obciążenia pracowników i 

uproszczenie działań administracyjnych. Jednocześnie wzrośnie poziom zadowolenia Klientów ze względu na usprawnienie procesów 

związanych z wykonywaniem zadań oraz skrócenie czasu wymiany danych i oczekiwania na załatwienie sprawy.  

• Rozwój teleinformatycznych systemów komunikacji (podpisu elektronicznego oraz innych elektronicznych form 

uwierzytelniania) 

W celu zapewnienia autentyczności oraz skutków prawnych przesyłanych dokumentów elektronicznych, do komunikacji wprowadzona 

zostanie funkcjonalność podpisu elektronicznego oraz integracja z e-PUAP. 

 

Efektami społeczno-gospodarczymi realizacji projektu będą więc: 

 Podniesienie efektywności pracy administracji publicznej – skrócenie czasu realizacji procedur/usług 

 Podniesienie jakości i zapewnienie interoperacyjności baz danych będących w posiadaniu Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej na obszarze województwa opolskiego 

 Integracja wewnętrzna jednostek Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poziomu powiatowego i wojewódzkiego, w wyniku której 

zapewniony zostanie portal umożliwiający dostęp do zasobów oraz elektroniczną obsługę wspólnych zadań przez nie wykonywanych 
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 Zapewnienie narzędzi i mechanizmów pozwalających na szybką i sprawną wymianę informacji i danych pomiędzy różnymi 

podmiotami a organami administracji 

 Rozwój teleinformatycznych systemów komunikacji (podpisu elektronicznego oraz innych elektronicznych form uwierzytelniania), 

 Usprawnienie obsługi i podniesienie satysfakcji mieszkańców województwa opolskiego, 

 Dostęp do większego spektrum dokumentów cyfrowych, 

 Korzyści związane z zastąpieniem usług tradycyjnych e-usługami, 

 Usprawnienie pracy na cyfrowych (zdigitalizowanych) operatach,  

 Oszczędność kosztów materiałów u beneficjentów końcowych. 
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B.1.2. Czy realizowane w ramach 

projektu cele są ze sobą logicznie 

powiązane? 

Cele projektu są odzwierciedleniem pożądanego stanu docelowego, który zaistnieje po realizacji przedsięwzięcia. Wśród nich rozróżniono 

dwie grupy – cel bezpośredni (główny) oraz cele pośrednie, które składają się na jego realizację. Cele pośrednie są w logiczny sposób 

powiązane z celem bezpośrednim, co oznacza, że rozpatrywane razem, całościowo pokrywają się z jego założeniami i prowadzą do jego 

osiągnięcia. Nie ma wśród nich celu, który by nie uwzględniał działań istotnych z punktu widzenia realizacji celu głównego.   

Logiczne powiązanie zauważalne jest również pomiędzy celami pośrednimi. Wszystkie opisują efekty wywołane realizacją Projektu, 

dotyczą jednego rozwiązania. Ich wspólnym elementem jest przede wszystkim zgodność z założeniami działania 10.3 E-usługi publiczne 

w ramach RPO WO 2014-2020, realizowanego w ramach osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną.  

Cele są powiązane logicznie z potrzebami i problemami, z którymi borykają się beneficjenci bezpośredni i pośredni projektu. Cele 

uwzględniają działania istotne z punktu widzenia zawartej w założeniach projektu logiki „problem-cel”. Wszystkie są odpowiedzią na 

wyspecyfikowane potrzeby oraz sytuacje problemowe i dążą do ich zmniejszenia lub zaspokojenia. 
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B.1.3. Skwantyfikowanie 

realizowanych celów (określenie 

wartości bazowych i docelowych 

wraz z metodą pomiaru poziomu 

ich osiągnięcia) 

Osiągnięcie poszczególnych celów będzie mierzone za pomocą monitorowania wartości wskaźników produktu i rezultatu, wskazanych w 

RPO WO. Wskaźniki te charakteryzują stan obecny oraz w przyszły (osiągnięty po zrealizowaniu założeń niniejszego projektu).  

 

B.1.3.1. Lista wskaźników na poziomie projektu 

 

Przyjęto, że w wyniku realizacji Projektu osiągnięte zostaną określone poniżej wartości wskaźników postępu rzeczowego. 

Tabela 6. Wskaźniki produktu – oś priorytetowa X działanie 10.3 E-usługi publiczne 

Wskaźniki produktu Wartość 

bazowa  

(2016) 

Wartość 

docelowa 

(2020) Lp. Nazwa wskaźnika 

1 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja 
0 0 

2 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 – transakcja 
0 15 

3 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 

publicznego 
0 13 

4 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 

publicznego 
0 4 000 

5 
Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora 

publicznego i e-usług publicznych 
0 2 

6 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 0 2 

7 Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) 0 12 
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8 Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] 0 112,8 

9 
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego 
0 4 000 

10 
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne 
0 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 7. Wskaźniki rezultatu – oś priorytetowa X działanie 10.3 E-usługi publiczne 

Wskaźniki rezultatu Wartość 

bazowa (2016) 

Wartość 

docelowa 

(2021) 
Lp Nazwa wskaźnika 

1 Liczba osób korzystających z usług on-line (osoby / rok) 0 1 021 

2 
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 
0 86 129 

3 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 

publicznego  

0 97 914 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 8. Wskaźniki produktu – horyzontalne 

Wskaźniki produktu Wartość 

bazowa  

(2016) 

Wartość 

docelowa 

(2020) 

Lp Nazwa wskaźnika 

1 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 0 0 

2 Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych 

0 0 

2a Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych - kobiety 

0 0 

2b Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych - mężczyźni 

0 0 

3 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień 

dla osób z niepełnosprawnościami 

0 1 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 9. Wskaźniki rezultatu – horyzontalne 

Wskaźniki rezultatu Wartość 

bazowa (2016) 

Wartość 

docelowa 

(2021) 

Lp Nazwa wskaźnika 

1 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 0 0 

1a Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety 0 0 
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1b Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni 0 0 

2 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) 

0 0 

3 Liczba utrzymanych miejsc pracy 0 0 

4 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

B.1.3.2. Podstawy szacowania i metody monitorowania wskaźników 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została analiza ilościowa, na podstawie której dokonano szacunków wskaźników produktu i 

rezultatu dla działania 10.3 E-usługi publiczne. Opisano również metody monitorowania wskaźników i źródła, z których będzie można 

pozyskać informacje na ich temat. 

W myśl zapisów instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR), będącej załącznikiem nr 4 do regulaminu konkursu 

dotyczącego projektów złożonych w ramach osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E-usługi publiczne w ramach 

RPO WO 2014-2020 (wersja nr 1, str. 24), jako wartość bazową każdego wskaźnika przyjęto „0” – gdyż badany jest efekt netto, tzn. 

będący wynikiem realizacji inwestycji. 

Wskaźniki, którym nadano wartość docelową „0”, to wskaźniki, które nie dotyczą realizowanego projektu. 

 

Wskaźniki produktu – oś priorytetowa X działanie 10.3 E-usługi publiczne 

• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line:  

o „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja”  
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– wartość docelowa dla całego projektu: 0 

o „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 15 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów:  

o Powiat Brzeski: 0 

o Powiat Głubczycki: 0 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 0 

o Powiat Kluczborski: 0 

o Powiat Krapkowicki: 0 

o Powiat Namysłowski: 0 

o Powiat Nyski: 0 

o Powiat Oleski: 0 

o Powiat Opolski: 15 

o Powiat Prudnicki: 0 

o Powiat Strzelecki: 0 

o Miasto Opole: 0 

o Województwo Opolskie: 0 

Jako wartość bazową wskaźników przyjęto wartość 0, ponieważ żadna z obecnie istniejących usług udostępnionych przez ODGiK 

w Internecie nie pozwala na kompleksowe obsłużenie sprawy w formie elektronicznej. Istniejące usługi są namiastką nowych 
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usług i służą jedynie do inicjacji procesów. Wdrożone w ramach projektu nowe usługi będą zapewniały pełną obsługę spraw w 

formie elektronicznej na wszystkich etapach procedowania, w sposób spójny dla wszystkich Partnerów biorących udział w 

projekcie (z wykorzystaniem Centrum Usług Wspólnych). Realizacja projektu zakłada przy tym, że wszystkie wytworzone w 

ramach projektu usługi będą na czwartym poziomie dojrzałości, stąd też wartość docelowa wskaźnika „Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja” została ustalona na zero. W ramach projektu 

zrealizowanych zostanie 15 usług o czwartym poziomie dojrzałości (wskaźnik „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja”). Ich lista znajduje się w rozdziale A.1.1.4.5. Dostarczenie centrum usług 

wspólnych. 

Podział wskaźnika na poszczególnych Partnerów projektu jest problematyczny ze względu na to, że 15 e-usług uruchomionych w 

ramach jednej Platformy będzie świadczonych przez wszystkich Partnerów. Na potrzeby poprawnego wypełnienia wniosku 

wartość tę przypisano do lidera Projektu, aczkolwiek e-usługi będą finansowane przez wszystkich Partnerów projektu i 

odpowiedzialność za spełnienie wskaźnika będzie leżeć po ich stronie w jednakowym stopniu. 

Źródłem informacji na temat liczby uruchomionych usług będzie powstała w wyniku realizacji projektu aplikacja Centrum Usług 

Wspólnych oraz dokumentacja techniczna. 

 

• „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 13 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów: 

o Powiat Brzeski: 1 

o Powiat Głubczycki: 1 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 1 

o Powiat Kluczborski: 1 
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o Powiat Krapkowicki: 1 

o Powiat Namysłowski: 1 

o Powiat Nyski: 1 

o Powiat Oleski: 1 

o Powiat Opolski: 1 

o Powiat Prudnicki: 1 

o Powiat Strzelecki: 1 

o Miasto Opole: 1 

o Województwo Opolskie: 1 

Jako wartość bazową wskaźnika przyjęto zero, ponieważ żaden z Partnerów projektu nie udostępniał usług online w ramach 

Centrum Usług Wspólnych. Dotychczas podmioty będące Partnerami projektu udostępniały informacje online niezależnie tj. z 

wykorzystaniem własnych rozwiązań i nie korzystając z Centrum Usług Wspólnych. Wartość docelowa to 13, czyli liczba 

Partnerów projektu. 

Źródłem informacji na temat liczby podmiotów jest Umowa Partnerska, a w przyszłości będzie nim zrealizowana w ramach 

projektu aplikacja Centrum Usług Wspólnych. 

 

• „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 4000 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów:  

o Powiat Brzeski: 400 
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o Powiat Głubczycki: 400 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 400 

o Powiat Kluczborski: 400 

o Powiat Krapkowicki: 0 

o Powiat Namysłowski: 400 

o Powiat Nyski: 400 

o Powiat Oleski: 400 

o Powiat Opolski: 400 

o Powiat Prudnicki: 0 

o Powiat Strzelecki: 400 

o Miasto Opole: 400 

o Województwo Opolskie: 0 

Do określenia wartości wskaźnika przyjęto, że dokumentem jest operat techniczny, a digitalizacja to proces przetworzenia 

materiałów zasobu do postaci dokumentów elektronicznych, utworzenia dla nich metadanych i umieszczenia ich w bazie systemu 

PZGiK. Dotychczasowa liczba zdigitalizowanych dokumentów, określona jako suma liczby operatów zdigitalizowanych przez 

poszczególnych partnerów projektu, wynosi 320 118 szt. Jednakże wartość bazowa wskaźnika, jak wskazują wytyczne 

regulaminu, wynosi zero. 

Liczba operatów, którą Partnerzy planują digitalizować w dostępnym budżecie w ramach Projektu, wynosi 4000 sztuk. 10 

Partnerów - Powiaty Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Strzelecki i 

Miasto Opole, planują w ramach projektu zdigitalizować po 400 szt. dokumentów. Powiaty Krapkowicki, Prudnicki i województwo 
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opolskie nie będą digitalizować zasobu – środki przeznaczone na pracę nad danymi przeznaczą np. na uzupełnianie i aktualizację 

posiadanych baz. 

Dane o liczbie zdigitalizowanych dokumentów dostępne będą w bazie danych systemu PZGiK u poszczególnych Partnerów 

Projektu. 

 

• „Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 2 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów:  

o Powiat Brzeski: 0 

o Powiat Głubczycki: 0 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 0 

o Powiat Kluczborski: 0 

o Powiat Krapkowicki: 0 

o Powiat Namysłowski: 0 

o Powiat Nyski: 0 

o Powiat Oleski: 0 

o Powiat Opolski: 1 

o Powiat Prudnicki: 0 

o Powiat Strzelecki: 0 

o Miasto Opole: 0 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

o Województwo Opolskie: 1 

Wartość docelową wskaźnika określono jako „2”. Wdrażane aplikacje to Platforma centrum e-usług zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (CUW) składająca się z komponentów portalu mapowego i portalu usług elektronicznych oraz System do 

zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym. 

System do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym będzie przeznaczony dla Partnera wojewódzkiego 

i to on będzie odpowiadał za budowę tego Systemu. 

Natomiast zadanie budowy wspólnej Platformy centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do każdego z 13 

Partnerów projektu. Dla poprawności wypełniania wniosku o dofinansowanie, aplikację tę przypisano do lidera Projektu, czyli 

powiatu opolskiego. Jednakże wszyscy Partnerzy są odpowiedzialni w jednakowym stopniu za dostarczenie tej aplikacji i 

sfinansowanie jej budowy. 

Źródło informacji na temat liczby aplikacji to powstałe w ramach projektu systemy informatyczne oraz protokoły odbioru. 

 

• „Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 2 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów: 

o Powiat Brzeski: 0 

o Powiat Głubczycki: 0 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 0 

o Powiat Kluczborski: 0 

o Powiat Krapkowicki: 0 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

o Powiat Namysłowski: 0 

o Powiat Nyski: 0 

o Powiat Oleski: 0 

o Powiat Opolski: 2 

o Powiat Prudnicki: 0 

o Powiat Strzelecki: 0 

o Miasto Opole: 0 

o Województwo Opolskie: 0 

W ramach projektu zbudowane zostaną dwie usługi, które będą funkcjonowały jako A2A. Będą to: 

o Usługa rejestracji i obsługi wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie 

koordynacyjnej (A2A, A2B, A2C) 

o Usługa rejestracji i udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego (A2A) 

Podział wskaźnika na poszczególnych Partnerów projektu jest problematyczny ze względu na to, że 2 e-usługi A2A uruchomione 

w ramach jednej Platformy będą świadczonych przez 12 powiatowych Partnerów. Na potrzeby poprawnego wypełnienia wniosku 

wartość tę przypisano do lidera Projektu, aczkolwiek odpowiedzialność za spełnienie wskaźnika leży po stronie wszystkich 

powiatowych Partnerów projektu w jednakowym stopniu. 

Źródłem informacji na temat liczby uruchomionych usług będzie powstała w wyniku realizacji projektu aplikacja Centrum Usług 

Wspólnych. 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

• „Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 12 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów: 

o Powiat Brzeski: 1 

o Powiat Głubczycki: 1 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 1 

o Powiat Kluczborski: 1 

o Powiat Krapkowicki: 1 

o Powiat Namysłowski: 1 

o Powiat Nyski: 1 

o Powiat Oleski: 1 

o Powiat Opolski: 1 

o Powiat Prudnicki: 1 

o Powiat Strzelecki: 1 

o Miasto Opole: 1 

o Województwo Opolskie: 0 

Usługi A2A budowane w ramach projektu będą dedykowane dla Partnerów powiatowych. W związku z tym jako wartość 

wskaźnika docelowego przyjęto 12, czyli liczbę Partnerów projektu, z wyłączeniem Województwa Opolskiego. 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Źródłem informacji na temat liczby podmiotów będzie powstała w wyniku realizacji projektu aplikacja Centrum Usług Wspólnych 

oraz dokumentacja techniczna. 

 

• „Przestrzeń dyskowa serwerowni”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 112,8 TB 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów: 

o Powiat Brzeski: 7 

o Powiat Głubczycki: 7 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 7 

o Powiat Kluczborski: 7 

o Powiat Krapkowicki: 7 

o Powiat Namysłowski: 7 

o Powiat Nyski: 7 

o Powiat Oleski: 7 

o Powiat Opolski: 7 

o Powiat Prudnicki: 7 

o Powiat Strzelecki: 7 

o Miasto Opole: 7 

o Województwo Opolskie: 28,8 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Przestrzeń dyskowa serwerowni została oszacowana na 112,8 TB, przy założeniu, że dostarczone zostaną dyski o pojemnościach 

nie większych niż minimalne wymagane do poprawnego funkcjonowania Systemu. Do województwa zostaną dostarczone dwie 

półki macierzy dyskowej każda z 24 dyskami po 600 GB – co daje 28,8 TB. Każdy powiat (w tym miasto Opole) otrzyma po 7 

dysków o pojemności 1 TB, co daje dla wszystkich Partnerów powiatowych 84 TB (1 TB x 7 x 12 = 84 TB). Zatem łączna pojemność 

przestrzeni dyskowej serwerowni wyniesie 112,8 TB. 

Źródłem informacji na temat przestrzeni dyskowej będą parametry techniczne dostarczonych w ramach projektu dysków. 

 

• „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 4000 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów:  

o Powiat Brzeski: 400 

o Powiat Głubczycki: 400 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 400 

o Powiat Kluczborski: 400 

o Powiat Krapkowicki: 0 

o Powiat Namysłowski: 400 

o Powiat Nyski: 400 

o Powiat Oleski: 400 

o Powiat Opolski: 400 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

o Powiat Prudnicki: 0 

o Powiat Strzelecki: 400 

o Miasto Opole: 400 

o Województwo Opolskie: 0 

Wszystkie zdigitalizowane dokumenty w ramach projektu będą mogły zostać udostępnione społeczeństwu za pośrednictwem e-

usług. Jako wartość docelową wskaźnika przyjęto 4000 szt. 10 Partnerów - Powiaty Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, 

Kluczborski, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Strzelecki i Miasto Opole, planują w ramach projektu zdigitalizować po 400 szt. 

dokumentów. Powiaty Krapkowicki, Prudnicki i województwo opolskie nie będą digitalizować zasobu – środki przeznaczone na 

pracę nad danymi przeznaczą np. na uzupełnianie i aktualizację posiadanych baz. 

Źródłem informacji na temat liczby udostępnionych dokumentów będzie baza systemu PZGiK i zawarta w niej informacja o liczbie 

zdigitalizowanych dokumentów. Fakt udostępniania dokumentów on-line będzie można zweryfikować w aplikacji Centrum Usług 

Wspólnych. 

 

• „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne” 

– wartość docelowa dla całego projektu: 2 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów:  

o Powiat Brzeski: 0 

o Powiat Głubczycki: 0 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 0 

o Powiat Kluczborski: 0 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

o Powiat Krapkowicki: 0 

o Powiat Namysłowski: 0 

o Powiat Nyski: 0 

o Powiat Oleski: 0 

o Powiat Opolski: 1 

o Powiat Prudnicki: 0 

o Powiat Strzelecki: 0 

o Miasto Opole: 0 

o Województwo Opolskie: 1 

Systemy wdrażane w ramach projektu zapewniają ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 

oraz dedykowane są podmiotom wykonującym zadania publiczne. Tymi podmiotami są wszyscy Partnerzy projektu, czyli 

wszystkie powiaty województwa opolskiego, miasto Opole oraz Województwo Opolskie. Z tego powodu wartość wskaźnika 

„Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne” wynosi 2, analogicznie 

jak w przypadku jednego z powyższych wskaźników produktu. Wdrażane aplikacje to Platforma centrum e-usług zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (CUW) składająca się z komponentów portalu mapowego i portalu usług elektronicznych oraz 

System do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym. 

System do zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym będzie przeznaczony dla Partnera wojewódzkiego 

i to on będzie odpowiadał za budowę tego Systemu. 

Natomiast zadanie budowy wspólnej Platformy centrum e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do każdego z 13 

Partnerów projektu. Dla poprawności wypełniania wniosku o dofinansowanie, aplikację tę przypisano do lidera Projektu, czyli 

powiatu opolskiego. Jednakże wszyscy Partnerzy są odpowiedzialni za dostarczenie i sfinansowanie kosztów budowy tej aplikacji. 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Źródło informacji na temat liczby uruchomionych systemów to powstałe w ramach projektu produkty – dostarczone produkty 

będą potwierdzone w protokołach odbioru. Wykonywanie zadań publicznych przez podmioty, u których zostaną uruchomione 

systemy teleinformatyczne, może zostać zweryfikowane na podstawie zapisów w statutach urzędów, a także w ustawach – o 

samorządzie gminnym, powiatowym i województwa.  

 

Wskaźniki rezultatu – oś priorytetowa X działanie 10.3 E-usługi publiczne 

• „Liczba osób korzystających z usług on-line (osoby / rok)”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 1021 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów: 

o Powiat Brzeski: 96 

o Powiat Głubczycki: 96 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 96 

o Powiat Kluczborski: 68 

o Powiat Krapkowicki: 96 

o Powiat Namysłowski: 96 

o Powiat Nyski: 96 

o Powiat Oleski: 96 

o Powiat Opolski: 68 

o Powiat Prudnicki: 68 

o Powiat Strzelecki: 68 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

o Miasto Opole: 68 

o Województwo Opolskie: 9 

Dane służące do obliczenia wskaźnika rezultatu zostały opracowane na podstawie analizy popytu. Po wskazaniu liczby 

użytkowników aktualnie korzystających z e-usług w jednostkach Partnerów w zakresie składania wniosków i zgłoszeń, obliczono, 

że w 2016 roku było 598 użytkowników. Jednakże jako wartość bazową wskaźnika, jak wskazują wytyczne regulaminu, przyjęto 

zero. 

Wartość docelową w 2021 roku wyliczono globalnie dla całego projektu – w tym celu przyjęto sumę następujących pozycji: 

o 323 osoby – stanowiące 45% wszystkich osób korzystających z obecnych e-Usług portali powiatowych (rozdział Liczba 

użytkowników portali powiatowych to 5 powiatów * średnia wartość użytkowników dla pojedynczego powiatu), 

o 657 osób – stanowiących 80% wszystkich potencjalnych użytkowników dla pozostałych powiatów, które mogą być 

zainteresowane korzystaniem z e-Usług, a które w przypadku wariantu z inwestycją będą posiadały możliwość składania 

dokumentów tylko przez CUW (7 powiatów * średnia wartość użytkowników dla pojedynczego powiatu), 

o 8 osób – stanowiących użytkowników wykorzystujących WODGiK, 

o 33 osoby – pozostałe (wynikające z migracji osób potencjalnie korzystających do tej pory z dokumentacji papierowej, 

osoby wynikające ze zmian makroekonomicznych i społecznych – zmiany demograficzne, zwiększenie dostępu do usług 

internetowych). 

W podziale na Partnerów projektu liczbę osób korzystających z usług szacuje się w następujący sposób: 

o Powiaty kluczborski, opolski, prudnicki, strzelecki i miasto Opole: 323 (oszacowana łączna liczba użytkowników e-usług) 

+ 17 (migracja osób dotychczas składających wnioski osobiście, zmiany demograficzne) / 5 (liczba powiatów) = 68 

o Powiaty brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski: 657 (oszacowana łączna 

liczba użytkowników e-usług) + 15 (zmiany demograficzne) / 7 (liczba powiatów) = 96 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

o Województwo opolskie: 8 (oszacowana liczba użytkowników e-usług) + 1 (zmiany demograficzne) = 9 

Monitorowanie wskaźnika odbywać się będzie za pośrednictwem statystyk dostępnych w ramach Centrum Usług Wspólnych. 

 

• „Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług 

publicznych”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 86 129 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów:  

o Powiat Brzeski: 288 

o Powiat Głubczycki: 288 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 288 

o Powiat Kluczborski: 204 

o Powiat Krapkowicki: 288 

o Powiat Namysłowski: 288 

o Powiat Nyski: 288 

o Powiat Oleski: 288 

o Powiat Opolski: 83 270 

o Powiat Prudnicki: 204 

o Powiat Strzelecki: 204 

o Miasto Opole: 204 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

o Województwo Opolskie: 27 

W ramach wskaźnika badana jest liczba uruchomień aplikacji Centrum Usług Wspólnych (w tym portalu mapowego i portalu e-

usług) oraz systemu WZGiK w ciągu roku: 

o Portal e-usług + System WZGiK: przyjęto, że każdy unikalny użytkownik uruchomi aplikacje średnio 3 razy w ciągu roku 

o Portal mapowy: przyjęto, że każdy unikalny użytkownik uruchomi portal średnio 2 razy w roku. Ze względu na możliwą 

anonimowość wejść na portal mapowy i trudność w ustaleniu z którego powiatu pochodzi dana osoba odwiedzająca 

portal, założono, że liczba wynikająca ze statystyk odwiedzin portalu mapowego zostanie przypisana liderowi projektu. 

Jednakże, za uzyskanie liczby 83 066 uruchomień portalu mapowego odpowiadają wszyscy Partnerzy projektu. 

Obliczenie wskaźnika dla całego projektu przedstawia się następująco: 2 x 41 533 + 3 x 1021 = 86 129.  

Poniżej zamieszczono szacunki dla poszczególnych Partnerów projektu: 

o Powiaty kluczborski, prudnicki, strzelecki i miasto Opole: 3 x 68 (liczba użytkowników e-usług powiatowych oszacowana 

powyżej) = 204 

o Powiat opolski: 3 x 68 (liczba użytkowników e-usług powiatowych oszacowana powyżej) + 2 x 41 533 (liczba unikalnych 

wejść na geoportal RIIP) = 204 + 83 066 = 83 270 

o Powiaty brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski: 3 x 96 (liczba użytkowników 

e-usług powiatowych oszacowana powyżej) = 288 

o Województwo opolskie: 3 x 9 (liczba użytkowników e-usług oszacowana powyżej) = 27 

Szczegółowe obliczenia znajdują się w załączniku do SWI dotyczącym analizy finansowej i analizy popytu. 

Monitorowanie wskaźnika odbywać się będzie za pośrednictwem statystyk dostępnych w ramach powstałych systemów. 
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• „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 97 914 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów:  

o Powiat Brzeski: 1411 

o Powiat Głubczycki: 1411 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 1411 

o Powiat Kluczborski: 890 

o Powiat Krapkowicki: 1411 

o Powiat Namysłowski: 1411 

o Powiat Nyski: 1411 

o Powiat Oleski: 1411 

o Powiat Opolski: 83 957 

o Powiat Prudnicki: 890 

o Powiat Strzelecki: 890 

o Miasto Opole: 890 

o Województwo Opolskie: 520 

Zakłada się, że wszystkie dokumenty udostępniane za pośrednictwem powstałych w projekcie aplikacji, będą zawierały 

informacje sektora publicznego. Dokumenty będą udostępniane w ramach Centrum Usług Wspólnych – w komponentach Portal 

mapowy oraz Portal e-usług: 
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o Portal e-usług: przyjęto, że materiały zostaną przekazane drogą elektroniczną dla 80% zgłoszeń i wniosków składanych 

on-line za pośrednictwem e-usług.  

o Portal mapowy: liczbą odtworzeń dokumentów jest suma wyświetleń zbiorów danych na Geoportalu RIIP. Przyjęto, że 

średnio każdy unikalny użytkownik wyświetla 2 mapy. Ze względu na możliwą anonimowość wejść na portal mapowy i 

trudność w ustaleniu z którego powiatu pochodzi dana osoba odwiedzająca portal, założono, że liczba wynikająca ze 

statystyk odwiedzin portalu mapowego zostanie przypisana liderowi projektu. Jednakże, za uzyskanie liczby 83 066 

odtworzeń kompozycji mapowych odpowiadają wszyscy Partnerzy projektu. 

Obliczenie wskaźnika przedstawia się następująco: 80% x 18 560 + 2 x 41 533 = 14 848 + 83 066 = 97 914.    

Poniżej zamieszczono szacunki dla poszczególnych Partnerów projektu: 

o Powiaty kluczborski, prudnicki, strzelecki i miasto Opole: ze względu na posiadane wcześniej aplikacje umożliwiające 

składanie zgłoszeń elektronicznych, przyjęto że materiały wydawane w reakcji na wnioski i zgłoszenia złożone za pomocą 

powstałych w niniejszym projekcie e-usług, stanowić będą u każdego Partnera udział 6 % sumarycznej liczby pobieranych 

materiałów (14 848 szt.). Obliczenia przedstawiają się następująco: 6 % x 14 848 = 890 (wynik zaokrąglono w dół) 

o Powiat opolski: założenie podobne jak powyżej, plus liczba odtworzeń kompozycji mapowych na geoportalu RIIP. 

Obliczenia są następujące: 6 % x 14 848 + 2 x 41 533 (liczba unikalnych wejść na geoportal RIIP) = 891 + 83 066 = 83 957 

o Powiaty brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski: te powiaty nie oferowały 

Interesantom możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną. Przyjęto, że na taki powiat będzie przypadało 9,5 

% sumarycznej liczby pobieranych materiałów (14 848 szt.). Obliczenia są następujące: 9,5 % x 14 848 = 1411 

o Województwo opolskie: za wartość wskaźnika przyjęto udział 3,5 % sumarycznej liczby pobieranych materiałów (14 848 

szt.). Obliczenia są następujące:  3,5 % x 14 848 = 520 

Szczegółowe obliczenia znajdują się w załączniku do SWI dotyczącym analizy finansowej i analizy popytu. 
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Monitorowanie wskaźnika odbywać się będzie za pośrednictwem statystyk dostępnych w ramach powstałych systemów. 

 

Wskaźniki produktu – horyzontalne 

• „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”  

– wartość docelowa dla całego projektu: 1 

– wartość docelowa dla poszczególnych Partnerów: 

o Powiat Brzeski: 0 

o Powiat Głubczycki: 0 

o Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski: 0 

o Powiat Kluczborski: 0 

o Powiat Krapkowicki: 0 

o Powiat Namysłowski: 0 

o Powiat Nyski: 0 

o Powiat Oleski: 0 

o Powiat Opolski: 1 

o Powiat Prudnicki: 0 

o Powiat Strzelecki: 0 

o Miasto Opole: 0 

o Województwo Opolskie: 0 
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Wskaźnik wynosi „1”, gdyż projekt będzie uwzględniał budowę racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 

poprzez dostosowanie stron do wymogów WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) – czyli do wytycznych dotyczących 

ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie. Zapisy WCAG szczególnie uwrażliwiają twórców portali internetowych 

na zwiększenie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami (niedowidzących lub słabowidzących). Dostosowanie 

będzie obejmowało strony startowe geoportalu mapowego, portalu Centrum Usług Wspólnych oraz Systemu zarządzania 

Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Dodatkowo, szeroki zakres wdrażanych usług ułatwi znacznie kontakt z urzędami i pozwoli na załatwianie spraw drogą 

internetową - a więc z wybranego miejsca i o wybranej porze. Jest to szczególnie istotne dla osób cierpiących na dysfunkcje 

ruchowe. 

Wartość 1 przypisano do lidera projektu, czyli powiatu opolskiego, ze względu na charakter projektowanego systemu w postaci 

jednej Platformy dla wszystkich partnerów projektu. Odpowiedzialność za spełnienie wskaźnika oraz finansowanie kosztów 

racjonalnych usprawnień należą jednak do wszystkich Partnerów projektu w jednakowym stopniu. 

Monitorowanie wskaźnika będzie polegało na weryfikacji merytorycznej i wizualnej, czy strony zostały dostosowane do 

wymogów WCAG 2.0. Źródłem informacji będzie również dokumentacja techniczna projektu. 
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B.1.4. Proszę wykazać logiczne 

powiązanie projektu z ogólnymi 

celami realizacji osi 

priorytetowej RPO WO 2014-

2020, w ramach której jest 

realizowany przedmiotowy 

projekt 

Inwestycja realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – przede wszystkim cel 

tematyczny CT2 – Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK, priorytet inwestycyjny 2C – Wzmocnienie zastosowań 

TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną 

kompleksowe usługi elektroniczne umożliwiające użytkownikom pełną interakcję z urzędami za pośrednictwem Internetu. Usługi będą 

umożliwiały dostęp do licznych zasobów, które dotychczas były dostępne jedynie w postaci analogowej, poprzez ich digitalizację. W 

efekcie projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Inwestycja wpisuje się w oś priorytetową X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w działanie 10.3, którego celem szczegółowym jest 

zwiększenie dostępności e-usług publicznych. Cel ten ma być spełniony poprzez realizację przedsięwzięć, które odpowiadają zadaniom 

przewidzianym dla niniejszego projektu. Zbieżność celów projektu z działaniami służącymi realizacji celu szczegółowego działania 10.3, 

przedstawiona została w poniższej tabeli. 

 

Tabela 10. Zbieżność celów projektu z celami realizacji osi priorytetowej X, działania 10.3, RPO WO 

Realizacja celu szczegółowego działania 10.3 (główne typy 

przedsięwzięć 2) 

Cele niniejszego projektu 

Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla 
regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-
administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji 
przestrzennej  

2. Integracja wewnętrzna jednostek Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej poziomu powiatowego i wojewódzkiego, w 

wyniku której zapewniony zostanie portal umożliwiający 

dostęp do zasobów oraz elektroniczną obsługę wspólnych 

zadań przez nie wykonywanych 

Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także 
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej 
do tych zasobów  

1. Podniesienie jakości i zapewnienie interoperacyjności baz 

danych będących w posiadaniu Ośrodków Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej na obszarze województwa 

opolskiego 
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(między innymi przez digitalizację zasobów) 

Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów 
bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach 
publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg 
dokumentów itp.) 

3. Zapewnienie narzędzi i mechanizmów pozwalających na 

szybką i sprawną wymianę informacji i danych pomiędzy 

różnymi podmiotami a organami administracji 

4. Rozwój teleinformatycznych systemów komunikacji (podpisu 

elektronicznego oraz innych elektronicznych form 

uwierzytelniania) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jednym z podstawowych założeń Projektu jest upowszechnianie dostępu do zasobów cyfrowych obejmujące ponowne ich wykorzystanie. 

Zostanie to zrealizowane poprzez dostarczenie dojrzałych e-usług polegających na udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług 

świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję, czyli możliwość załatwienia danej sprawy na odległość. 

Projekt jest komplementarny z innymi PO – wpisuje się w działania kluczowe wskazane w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, dla:  

• Osi priorytetowej II E-administracja i otwarty rząd, w zakresie wsparcia podnoszenia jakości i dostępności e-usług publicznych; 

• Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem e-usług publicznych. 

 

                                                           
2 Zarząd Województwa Opolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Opole grudzień 2014, s. 223 
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C. Analiza instytucjonalna i wykonalności projektu 

C.1 Analiza instytucjonalna 

Proszę przedstawić informacje na temat: 
- bezpośrednich i pośrednich grup docelowych projektu oraz problemów ich dotykających, 
- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, 
- powiązań z innymi podmiotami, które znajdują się w polu oddziaływania projektu, 
- właściciela inwestycji po jej zakończeniu, 
- rozwiązań związanych z udostępnieniem przedmiotowej infrastruktury podmiotom trzecim. 

 
W niniejszej części zamieszczono zagadnienia z zakresu analizy instytucjonalnej, dotyczące: 

• bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz ich problemów i potrzeb,  

• podmiotów zaangażowanych w realizację projektu oraz instytucji znajdujących się w polu oddziaływania projektu,  

• zarządzania inwestycją po zakończeniu jej realizacji, 

• trwałości instytucjonalnej i organizacyjnej, 

• doświadczenia w zarządzaniu i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, świadczącego o zdolności Wnioskodawcy do realizacji projektu. 

 

C.1.1. Beneficjent bezpośredni 

 

Beneficjentami zaangażowanymi w realizację planowanej inwestycji są jednostki samorządu terytorialnego (szczegółowy opis beneficjentów został przedstawiony w 

rozdziale Beneficjent projektu):  
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• Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, 

Powiat Opolski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki – są one jednostkami samorządu terytorialnego posiadającymi osobowość prawną i działają w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 

• Miasto Opole, które jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną i działającą w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 

poz. 446) 

• Województwo Opolskie, które jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną i działającą w oparciu o ustawę o samorządzie 

województwa (Dz. U. 2016 poz. 486). 

 

C.1.2. Beneficjenci pośredni 

 

Na powstaniu Centrum Usług Wspólnych skorzystają przede wszystkim mieszkańcy, którzy bez wychodzenia z domu będą mogli zamówić dokument, mapę lub 

zaświadczenie pochodzące z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, aby z każdego miejsca mieć wgląd w informacje 

dotyczące np. położenia nieruchomości, wielkości działek, usytuowania dróg i cieków wodnych, gruntów rolnych oraz obszarów leśnych. Wprowadzone e-usługi ułatwią 

załatwienie wielu spraw także właścicielom nieruchomości i potencjalnym nabywcom, inwestorom i projektantom, rzeczoznawcom majątkowym, geodetom i komornikom 

sądowym. 

Głównym celem niniejszego projektu jest udostępnienie mieszkańcom województwa opolskiego, przedsiębiorcom krajowym oraz zagranicznym, administracji publicznej 

informacji przestrzennej z urzędowych rejestrów gwarantujących jej jakość, aktualność i wiarygodność. Poprzez rozbudowę Regionalnej Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej województwa opolskiego umożliwiony zostanie powszechny dostęp i stosowanie informacji przestrzennej. Dodatkowo zbudowany system da możliwość 

usprawnienia ochrony środowiska, wspomoże działanie służb ratowniczych oraz zarządzania kryzysowego. Wprowadzenie bardziej efektywnego dostępu do informacji 

przestrzennej dzięki e-usługom dla beneficjentów, którzy obecnie pozyskują informacje w urzędach, wiązać się będzie przede wszystkim z wyeliminowaniem kosztów 

dojazdów oraz skróceniem czasu poświęconego na pozyskanie danych. Główne korzyści dla beneficjentów pośrednich to: 

• Oszczędność czasu beneficjentów (przedsiębiorców, osób fizycznych i jednostek administracji publicznej), związana z możliwością załatwienia spraw urzędowych 

przez Internet. 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

104 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

• Oszczędność paliwa wynikająca z ograniczenia kosztów związanych z dojazdem do urzędu. 

• Zwiększenie stopnia wykorzystania Internetu przez beneficjentów. 

• Uproszczenie dostępu beneficjentów do elektronicznych rejestrów. 

• Usprawnienie procesów beneficjentów dotyczących inwestycji. 

• Zmniejszenie kosztów i opóźnień w planowaniu przestrzennym (i tym samym całkowitych kosztów i czasu realizacji inwestycji) poprzez poprawę dokładności 

potrzebnej informacji. 

• Usprawnienie działania służb ratowniczych. 

 

C.1.3. Analiza problemów i potrzeb beneficjentów 

 

Identyfikacja celów projektu oparta została na wnikliwej analizie problemów i potrzeb, w zakresie objętym planowanym projektem, występujących na obszarze jego 

oddziaływania. Analizę i wskazanie obszarów problemowych w województwie opolskim i jego powiatach, wykonano na podstawie: 

•  dokumentów strategicznych województwa i powiatów, 

•  danych statystycznych, badań i opracowań dotyczących tematyki e-usług, 

•  przeprowadzonych rozmów i konsultacji z kadrą tych jednostek, 

•  wyników przeprowadzonego audytu dotyczącego infrastruktury sprzętowej, oprogramowania i zasobu PZGiK. 

W wyniku analizy wyspecyfikowano problemy dotyczące obszaru systemów przeznaczonych do obsługi Wojewódzkiego, Miejskiego i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej oraz obszaru danych gromadzonych w tych Ośrodkach. 

 Obszar systemów: 

1. Niewystarczająca automatyzacja procesu obsługi Wykonawców i Interesantów w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym obsługa płatności 

2. Brak integracji rejestrów z systemami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi: Geoportal, ePUAP, EZD, Geoportal RIIP 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

105 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

 Obszar danych: 

3. Niedostateczna jakość zbiorów danych 

4. Utrudniony dostęp do zbiorów danych dla niektórych grup podmiotów 

5.  Brak informacji dla klienta o posiadanych przez ODGIK danych 

6.  Potrzeba WODGIK do dostępu do danych powiatowych celem realizacji zadań własnych 

Wyniki przeprowadzonego audytu pokazują, że istniejące rozwiązania wdrożone w Ośrodkach głównie skupiają się na prowadzeniu i zarządzaniu rejestrami, jednak nie 

zawsze zapewniają e-usługi, umożliwiające komunikację z podmiotami zewnętrznymi. Komunikacja między Urzędem a geodetą czy interesantem jest niezbędna m.in. w 

celu zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych i aktualizowania zbiorów danych czy wnioskowania np. o materiały z zasobu, co w dalszej kolejności wymaga przesłania 

dokumentu obliczenia opłaty, uiszczenia opłaty, wydania odpowiednich dokumentów urzędowych. Większość z obecnie posiadanych systemów umożliwia jedynie złożenie 

zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej online, bez dalszej obsługi Wykonawcy. Niski wskaźnik usług elektronicznych i niedostatek narzędzi zapewniających obsługę 

klientów za pośrednictwem Internetu wiąże się z koniecznością wizyty w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta czy Urzędzie Marszałkowskim. W takiej sytuacji 

procedura jednorazowego udostępnienia materiałów zasobu może wymagać od wnioskodawcy nawet do kilku wizyt w urzędzie, co bywa uciążliwe  

i czasochłonne. Ograniczony dostęp do elektronicznego Systemu dla podmiotów, które do realizacji zadań wykorzystują zasoby z ośrodków, powoduje wydłużenie procesów 

związanych z wykonywaniem tych zadań oraz niski stopień zadowolenia.  

O potrzebie komunikowania się obywateli z Urzędami świadczy duży popyt, wyrażony znaczną liczbą obsługiwanych w Ośrodkach wniosków i zgłoszeń. W razie zmiany 

sposobu tej komunikacji poprzez wdrożenie e-usług, cała procedura stałaby się dla licznych Klientów bardziej przystępna i wygodna. 

Obsługa klienta przez Internet nabiera również znaczenia w związku z trendami demograficznymi występującymi na obszarze województwa opolskiego. Jak wskazano w 

jednym z załączników do RPO WO 2014-2020 „Z uwagi na obserwowaną w ostatnich latach emigrację zagraniczną, oczekiwania mieszkańców, aby sprawy urzędowe można 

było załatwiać drogą elektroniczną, są na Opolszczyźnie szczególnie duże”3 . Na obszarze opracowania w latach 2002-2012 odnotowano najwyższy poziom depopulacji 

                                                           
3 Zarząd Województwa Opolskiego, Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020, Opole grudzień 2014, s. 75 

 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

106 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

wśród wszystkich województw. Z tego względu niezbędne jest uruchomienie usług elektronicznych, w celu umożliwienia sprawnej i wygodnej komunikacji z urzędem na 

odległość.  

Istotny problem stanowią dane i rejestry prowadzone w Ośrodkach. Dane gromadzone są w systemach kilku producentów przez podmioty administracji publicznej, u 

których występują niezgodności i niespójności w sposobie prowadzenia zbiorów danych - brak jest jednego, zintegrowanego schematu dla całego województwa. 

Rozbieżności te wynikają m.in. z braku dostosowania struktury baz danych do przepisów prawa, dotyczących sposobu gromadzenia tych danych. Przykładowo, w 

znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków schemat danych EGiB 

został znacznie zmodyfikowany, lecz w wielu powiatach województwa opolskiego zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone. Zatem konieczna jest konwersja istniejącego 

oprogramowania do nowej wersji, wykonana w porozumieniu z producentem oprogramowania (co zostanie wykonane w ramach odrębnego projektu). Jednakże, nie tylko 

modele danych ale i same dane wymagają aktualizacji, modernizacji lub uzupełnienia. Część rejestrów prowadzona jest w sposób rastrowy, analogowy, hybrydowy co 

jednoznacznie wskazuje na brak dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i brak interoperacyjności niniejszych zbiorów danych. Dla niektórych gmin w wybranych 

powiatach istnieją braki w zakresie baz danych BDOT500, GESUT, BDSOG i RCiWN. Wszystko to sprowadza się do ograniczenia możliwości wykorzystania materiałów w 

postaci cyfrowej, w tym danych przestrzennych, przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną. Sprowadza się to również to świadczenia usług niepełnych, 

niedostosowanych do potrzeb Klienta. 

Doprowadzenie rejestrów do spójnej i poprawnej postaci jest kluczowym czynnikiem dla integracji systemów Partnerów projektu z systemami centralnymi oraz 

regionalnymi, takimi jak Geoportal RIIP lub Geoportal. Wyniki audytu pokazują, że żaden z Partnerów poziomu powiatowego obecnie nie jest zintegrowany z ww. 

systemami. Jeśli chodzi o ZSIN, w dwóch powiatach aktualnie trwają prace nad integracją, a w pozostałych powiatach integracja zostanie wykonana we własnym zakresie 

jednostek, w ramach konwersji oprogramowania do nowych przepisów prawa, przez producenta. Należy podkreślić, że istnieje potrzeba udostępniania danych 

powiatowych województwu, w celu realizacji zadań własnych WODGiK. 

Mając zdiagnozowany stan zasobów w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, możliwe jest dostrzeżenie potrzeby pracy nad danymi. Przede wszystkim 

istotne jest dostosowanie struktur baz danych do wymaganych przepisami, co warunkuje spełnienie potrzeb interoperacyjności i integrowania się z zewnętrznymi 

systemami. W dalszej kolejności, uwagę należy poświęcić uporządkowaniu, poprawie, aktualizacji i uzupełnieniu danych, a także digitalizacji zasobów – w miarę realizacji 

tych zadań, obywatel będzie mógł uzyskać dostęp do coraz bardziej kompletnej informacji dotyczącej interesującego go obszaru. 
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C.1.4. Instytucje zaangażowane w realizację projektu  

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu to beneficjenci bezpośredni, czyli partnerzy Projektu: wszystkie powiaty województwa opolskiego, miasto Opole i 

województwo opolskie. 

Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” zawarte 

pomiędzy Partnerami niniejszego Projektu określa odpowiedzialności poszczególnych beneficjentów. Poniższe zapisy prezentują główne obowiązki i zadania Lidera oraz 

poszczególnych Partnerów. Szczegółowy podział zadań w ramach Projektu pomiędzy Liderem i poszczególnymi Partnerami przedstawiony jest w Porozumieniu. 

Zgodnie z treścią Porozumienia rolę lidera – Partnera Wiodącego pełni powiat opolski, do którego obowiązków należy m.in.: 

• zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w przypadku 

uzyskania dofinansowania na realizację projektu  

• odpowiedzialność całościowa za koordynację i zarządzanie projektem.  

Lider Projektu, czyli powiat opolski, będzie instytucją odpowiedzialną za zarządzanie projektem w okresie co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. 

 

Do zadań Partnerów należą: 

• współuczestnictwo w realizacji projektu oraz ponoszenie wydatków kwalifikowanych w projekcie 

• wnoszenie własnych zasobów informacyjnych, które zostaną wykorzystane we wspólnej realizacji projektu oraz wnoszą wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie e-

usług, budowy zbiorów danych, wdrożenia i utrzymania systemów informatycznych 

W celu zapewnienia partnerskiego podejścia w realizacji projektu oraz stworzenia warunków do Zarządzania projektem, Partnerzy powołują Zespół Merytoryczny, celem 

wspólnego uzgadniania i opiniowania wszystkich spraw o znaczeniu strategicznym dla realizacji projektu (w tym w fazie przygotowawczej). Zespół Merytoryczny składa się 

z 13 osób. Wszyscy partnerzy wskazują po jednej osobie do składu Zespołu Merytorycznego. Przewodniczącym Zespołu Merytorycznego jest przedstawiciel Lidera.  
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Po zakończeniu projektu, Partnerzy ponosić będą koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem projektu, jego serwisem oraz wszelkimi naprawami po upływie gwarancji i 

rękojmi. W ramach rocznego utrzymania projektu, ponoszone będą koszty związane z: 

a) opieką systemową – jest to usługa odpłatna w formie asysty technicznej nad aplikacjami dziedzinowymi systemu Centrum Usług Wspólnych. Usterka występująca 

w jednej jednostce będzie naprawiana u wszystkich powiązanych. Szacowany koszt to dla województwa 

b) serwisem sprzętu – serwis techniczny obejmujący konserwację oraz wymianę części eksploatacyjnych, polegający przede wszystkim na usuwaniu awarii dysków w 

macierzach. Dla powiatów oszacowano koszt po około rok. 

c) ubezpieczeniem sprzętu od kradzieży i przepięć – oszacowano roczny koszt około  

d) Szczegółowe obliczenia kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji znajdują się w analizie finansowej. 

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia środków gwarantujących stabilność finansową projektu.  Finansowanie prac oraz zapewnienie środków gwarantujących 

utrzymanie trwałości finansowej, instytucjonalnej i organizacyjnej po zakończeniu trwania projektu będzie realizowane z budżetów poszczególnych Partnerów. 

 

C.1.5. Powiązania z innymi podmiotami 

 

Niniejszy rozdział prezentuje podmioty, które znajdują się w polu oddziaływania niniejszego projektu 

 

Ministerstwo Cyfryzacji – w zakresie integracji z platformą ePUAP 

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 

2015 r. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja. Jednym z systemów nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji jest elektroniczna 

platforma usług administracji publicznej ePUAP2. 
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Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to inicjatywa uwzględniona po raz pierwszy w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 jako jedno 

z głównych przedsięwzięć informatycznych, mających na celu budowę elektronicznej administracji w Polsce. Platforma ePUAP to system informatyczny, służący 

udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym podstawowych usług drogą elektroniczną. 

Budowa Systemu w ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” zakłada szerokie wykorzystanie platformy 

ePUAP przede wszystkim w zakresie: 

• Integracji portalu e-usług województwa opolskiego z ePUAP w zakresie podpisu profilem zaufanym ePUAP; 

• Integracji portalu e-usług województwa opolskiego w zakresie uwierzytelniania dokumentów podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

oraz podpisem profilem zaufanym ePUAP; 

• Integracji systemów PZGiK poszczególnych Partnerów z systemem ePUAP w zakresie pobierania dokumentów z ePUAP oraz uwierzytelniania dokumentów 

elektronicznych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii – w zakresie integracji z Geoportalem 

Urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora 

generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2005 roku rozpoczął realizację projektu w wyniku którego powstał Geoportal, 

którego zakres rozszerzony został poprzez kontynuację projektu w 2009 roku. Dzięki wspomnianym projektom, usługi infrastruktury informacji przestrzennej są dostępne 

drogą elektroniczną nie tylko dla wybranych jednostek administracji rządowej i samorządowej, które tworzą lub utrzymują rejestry, ale również dla osób fizycznych i 

prawnych, oraz innych jednostek organizacyjnych.   

Budowa Systemu w ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” zakłada integrację systemów PZGiK 

poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego z Geoportalem w zakresie publikacji rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wny_Geodeta_Kraju
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C.1.6. Właściciel inwestycji po jej zakończeniu  

 

Po zrealizowaniu projektu, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w ramach projektu zostaną przeniesione na rzecz Partnerów. Jednocześnie udzielona 

zostanie licencja na korzystanie z ww. utworów. 

 

C.1.7. Rozwiązania związane z udostępnieniem infrastruktury 

 

Nie przewiduje się udostępniania infrastruktury technicznej powstałej w ramach projektu podmiotom trzecim – docelowe rozwiązanie będzie wykorzystywane jedynie 

przez Partnerów projektu. 

 

C.1.8. Trwałość instytucjonalna i organizacyjna 

 

W celu spełnienia wymagań trwałości instytucjonalnej i organizacyjnej, wnioskodawca gwarantuje trwałość struktury organizacyjnej w zakresie instytucjonalnym oraz 

zapewnia o niedokonywaniu znaczących modyfikacji rezultatów i produktów projektu. Zobowiązuje się również do niedokonywania zmian w podmiocie zarządzającym 

produktami projektu, w tym zwłaszcza odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania zarządzania produktami projektu lub ich sprzedaży na rzecz innego podmiotu. 

Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania inwestycji w miejscu lokalizacji oraz do niezwłocznego informowania o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w 

jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację lub osiągnięcie celów Projektu. 
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C.1.8.1. Metodyka zarządzania projektem 

 

Projekt będzie sterowany i zarządzany zgodnie z metodyką opartą na produktach - PRINCE2. Wybrana metodyka stosowana jest w projektach informatycznych, w których 

powstaje konkretny produkt (stworzenie dedykowanego lub wdrożenie istniejącego oprogramowania). Dzięki swojemu ustandaryzowaniu bardzo dobrze sprawdza się w 

projektach, które wymagają formalności i dokładnej dokumentacji (np. projekty finansowane z dotacji unijnych).  

Adaptacja tematów PRINCE2 musi uwzględniać siedem aspektów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami tj. uzasadnienie biznesowe, organizację, jakość, plany, 

ryzyko, zmiany i postępy. Poniżej przedstawiono sposób zarządzania i kontroli dla wybranych zmiennych: 

• Jakości – kontrola czy rezultaty projektu są zgodne z oczekiwaniami. Zgodnie z terminologią PRINCE2, produkty projektu muszą odpowiadać swojemu 

przeznaczeniu. Dla celów zabezpieczenia wysokiej jakości produktów dostarczanych w ramach Projektu, Wykonawca wykorzysta, proponowaną przez PRINCE2, 

technikę przeglądów jakości. Będzie się ona opierała na przeprowadzeniu technicznej analizy komponentów produktów i dokumentacji Projektu, dokonywanej 

w sposób planowy, zorganizowany i udokumentowany, w celu znalezienia niezgodności między specyfikacją lub Projektem oraz zdefiniowanymi dla nich 

kryteriami jakości. W Projekcie wykonywane będą dwa rodzaje przeglądów jakości – wewnętrzne (realizowane przez Wykonawcę) i zewnętrzne (realizowane 

przez Zamawiającego). Wszystkie informacje związane z działaniami podejmowanymi w Projekcie w związku z zarządzaniem jakością, a także wyniki 

dokonywanych przeglądów jakości będą formalnie dokumentowane w Rejestrze Jakości. 

• Ryzyka – monitorowanie ryzyk występujących w projekcie za pomocą Rejestru ryzyka. Rejestr ryzyka jest dokumentem przechowującym listę aktualnie 

zidentyfikowanych ryzyk, ich analizę oraz środki zaradcze. Jest wykorzystywany zgodnie z zasadami zarządzania ryzykiem i umożliwia analizę zgłoszonych oraz 

późniejsze monitorowanie stanu zgłoszeń w tym postępów uzgodnionych działań związanych z reakcją na ryzyko. Rejestr ryzyka jest aktualizowany cyklicznie. 

• Zmian i zagadnień – zgodnie z metodyką PRINCE2 wszystkie zmiany traktowane są jako zagadnienia projektowe. Zagadnienie projektowe to termin używany 

do określenia jakiekolwiek obawy, zapytania, wniosku o wprowadzenie zmiany, sugestii lub odstępstwa zgłaszanych w trakcie projektu. Może odnosić się do 

wszystkiego, co ma wpływ na projekt. Mechanizmy sterowania zagadnieniami i zmianami w projekcie będą definiowane i ustalane w procesie inicjowania 

projektu. Produktem zarządczym wykorzystywanym do ustalania i utrzymania mechanizmów sterowania będzie Rejestr zagadnień projektowych. Rejestr 

zagadnień projektowych jest dokumentem przechowującym listę aktualnie zidentyfikowanych zagadnień projektowych, zarządzanych w sposób formalny. Jest 
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wykorzystywany zgodnie z zasadami zarządzania zagadnieniami projektowymi i umożliwia analizę zgłoszonych problemów oraz późniejsze monitorowanie stanu 

zgłoszeń w tym postępów uzgodnionych działań związanych z reakcją na zagadnienia projektowe. 

• Postępu – czyli miary osiągnięcia celów planu. Kontrolowanie postępów obejmuje pomiary faktycznych wyników w odniesieniu do docelowych wskaźników 

wykonania w kategoriach czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka a następnie wykorzystanie tych informacji do podjęcia decyzji oraz podjęcia 

potrzebnych działań korygujących. Mechanizmy monitorowania i kontrolowania postępu umożliwią krytyczną ocenę, czy projekt jest nadal zasadny.  

 

W odniesieniu do wytycznych metodyki, dla projektu przygotowana zostanie Dokumentacja Inicjująca Projekt, zawierająca między innymi strategie zarządzania jakością, 

ryzykiem, konfiguracją i komunikacją. 

 

Zarządzanie projektem będzie realizowane przez Inżyniera Projektu. Jego przewidywane obowiązki to: 

• Przygotowanie realizacji Projektu  

• Przeprowadzenie niezbędnych czynności do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP mających na celu wybór 

wykonawcy/wykonawców w Projekcie; 

• Nadzór i koordynacja realizacji Projektu;  

• Kontrola jakości realizacji Projektu;  

• Doradztwo techniczne i organizacyjne na rzecz Lidera i Partnerów Projektu;  

• Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu na rzecz Lidera i Partnerów Projektu;  

• Prowadzenie odbiorów prac wykonawcy/wykonawców w Projekcie zarówno w części regionalnej jak i lokalnej; 

• Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego oraz Grupy Roboczej z głosem doradczym; 

• Zarządzanie Projektem  w oparciu o metodykę zarządzania projektami Prince2;  

• Organizacja spotkań Grupy Roboczej wraz z zapewnieniem sali na takie spotkania; 

• Zapewnienie obecności specjalistów z zespołu Inżyniera Kontraktu w razie potrzeby  i na żądanie Lidera lub Partnerów Projektu;  
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• Udział w kontrolach Projektu (w tym w zakresie udzielania niezbędnych wyjaśnień) prowadzonych przez uprawnione podmioty zarówno w okresie realizacji 

Projektu;  

• Zapewnienie fachowej obsługi prawnej w trakcie realizacji Projekt na rzecz Lidera i Partnerów Projektu w tym reprezentowanie w przypadku postępowań 

odwoławczych i sądowych;  

• Wykonywanie w razie potrzeby innych czynności wynikających z zasad prowadzenia projektów, a które są niezbędne do prawidłowej jego realizacji w celu szeroko 

rozumianego zabezpieczenia interesu Lidera i Partnerów Projektu. 

 

C.1.8.1.1. Organizacja wdrożenia 

 

Realizacja projektu wymagać będzie wyspecjalizowanych środków koniecznych do zagwarantowania prawidłowego przebiegu wdrażanego produktu. Do najważniejszych 

aspektów zaliczyć należy wysoko skoordynowaną organizację projektu, potencjał ekspercki oraz dostępność zasobów. Wszystkie te aspekty zapewnione zostaną przez 

wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, dalej zwanego Wykonawcą projektu. Wykonawca, jako ekspert w dziedzinie, gwarantować będzie 

odpowiedni potencjał wiedzy eksperckiej oraz posiadać będzie odpowiednie zasoby konieczne do prawidłowego i terminowego przebiegu procesu.  

Działania związane z procedowaniem projektu wymagać będą utworzenia hierarchii zarządczej, odpowiedzialnej za monitorowanie przebiegu. Hierarchia ta uwzględniać 

będzie trzy poziomy – poziom sterowania centralnego (Komitet Sterujący), kierownictwo operacyjne oraz zespoły wykonawcze. 

Poniżej przedstawiona została struktura organizacyjna projektu.  
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Rysunek 3. Struktura organizacyjna Projektu 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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C.1.8.1.2. Role w projekcie 

 

1. Komitet sterujący 

Komitet Sterujący jest najwyższą władzą zwierzchnią powoływaną w celu przejęcia odpowiedzialności i kontroli nad realizacją umów na poziomie strategicznym. Posiada 

uprawnienia decyzyjne. W pracach Komitetu Sterującego biorą udział wskazani przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, a także zaproszeni doraźnie specjaliści, 

eksperci i goście. 

Najważniejsze zadania Komitetu Sterującego to: 

• Nadzór nad utrzymaniem spójności projektu oraz jego strategicznych celów, 

• Identyfikowanie działań,  

• Zezwalanie na wprowadzanie zmian, 

• Rozstrzyganie kwestii spornych powstałych na poziomach Zespołów Projektowych Wykonawcy i Zamawiającego, których nie udało się rozwiązać na poziomie 

Kierowników Projektu. 

 

2. Kierownictwo projektu 

W skład Kierownictwa Projektu wchodzą Kierownik Projektu Wykonawcy, Kierownik Projektu Zamawiającego oraz Inżynier Projektu.  

Kierownicy Projektu pełnić będą funkcję zarządczą we wszystkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych związanych z Projektem dla Zespołu Projektowego. Zajmować 

się będą organizacją, planowaniem i koordynacją zadań Projektu oraz rozdzielaniem ich pomiędzy uczestników Projektu, a także kontrolą efektów, w taki sposób by 

zrealizować założone cele projektu eliminując po drodze występujące problemy i ryzyka. Odpowiadać będą za osiągniecie celu Projektu. 
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Inżynier Projektu jest wsparciem merytorycznym i zarządczym Zamawiającego. W kwestiach funkcjonalnych i użytkowych decyzję podejmuje Zamawiający po uzyskaniu 

rekomendacji Inżyniera Projektu. W kwestiach stricte informatycznych, programistycznych, uzgodnienia dokonywane są na poziomie Wykonawca - Inżynier Projektu. Tak 

więc Inżynier Projektu w porozumieniu z Zamawiającym uzgadnia, doprecyzowuje i rekomenduje rozwiązania techniczne, prawne, organizacyjne i zarządcze. 

 

3. Zespoły projektowe 

Zespoły projektowe odpowiedzialne będą za budowanie odpowiedniego rozwiązana według wizji projektu. 

 

C.1.8.1.3. Komunikacja wewnątrz projektu 

 

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Zespołem Wykonawcy odbywać się będzie według następujących zasad: 

• Informacje i dokumenty dotyczące Projektu (zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne) wymieniane są między Kierownikami Projektu ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

• Wszelkie uzgodnienia projektowe ustalone między Stronami poza spotkaniami analitycznymi są dokumentowane notatkami lub Protokołami Uzgodnień. 

• Komunikacja elektroniczna oraz przesyłanie dokumentów odbywać się będzie drogą mailową oraz za pośrednictwem ftp. 

Dystrybucja informacji odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Każda ze stron Umowy odpowiedzialna jest za dystrybucję informacji 

wewnątrz swojej organizacji i jej terminowego przekazywania do wszystkich zainteresowanych osób. Dystrybucja informacji może się również odbywać poprzez dokumenty 

zarządcze, spotkania, telekonferencje i rozmowy telefoniczne, oraz pisma wysłane pocztą lub doręczone osobiście. 

Opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami projektu zostanie zawarty w Strategii Zarządzania Komunikacją, która 

zostanie określona w ramach zarządzania projektem. Jej przeznaczeniem jest ułatwienie kontaktu z interesariuszami przez ustanowienie kontrolowanego i 

dwukierunkowego przepływu informacji. 
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C.1.8.2. Eksploatacja projektu 

 

Po zakończeniu projektu produkt zostanie oddany do eksploatacji poszczególnych Partnerów. Odpowiedzialność za eksploatację projektu spoczywać będzie na 

poszczególnych beneficjentach i będzie realizowana w ramach środków własnych. 

 

C.1.9. Doświadczenie w zarządzaniu oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

 
Poniżej przedstawione zostały projekty zrealizowane przez poszczególnych Partnerów niniejszego Projektu, które potwierdzają ich zdolność do prowadzenia i realizacji 

Projektu: 

 

Tabela 11 Zrealizowane projekty – powiat brzeski 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. E - urząd elektroniczna platforma usług dla 

mieszkańców Powiatu Brzeskiego 

zakończony Regionalny Program Operacyjny 

Województwa opolskiego na lata 2007 - 

2013. Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo 

informacyjne, działanie 2.2. Moduły 

informacyjne, platformy e-usługi i bazy 

danych 

983 720,92 2010-2013 
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2. Budowa serwisu internetowego Starostwa 

Powiatowego w Brzegu dostosowanego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

zakończony Dofinansowanie ze środków Ministra 

Cyfryzacji plus wkład własny. Na 

podstawie przedsięwzięcia 

wspierającego rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, przygotowanego na 

podstawie konkursu ogłoszonego przez  

Ministra Cyfryzacji. 

12  200,00 2015 

3. Budowa Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie 

Powiatowym w Brzegu 

zakończony Dofinansowanie ze środków Ministra 

Cyfryzacji plus wkład własny. Na 

podstawie przedsięwzięcia 

wspierającego rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, przygotowanego na 

podstawie konkursu ogłoszonego przez  

Ministra Cyfryzacji. 

15 374,00 2015 

 

Tabela 12 Zrealizowane projekty – powiat głubczycki 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług 

dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach 

zakończony EFRR, RPO WO 2007-2013 456736,6 01.02.2013 - 

31.12.2013 
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2. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie 

świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej" 

zakończony EFS, POKL 2007-2013 brak danych brak danych 

 

 

Tabela 13 Zrealizowane projekty – powiat kędzierzyńsko-kozielski 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Założenie baz danych BDOT, GESUT, MZ dla Gminy 

Kędzierzyn-Koźle (miasto) 

zakończony własne, dotacja SP 362850,00 2015 r. 

2. Założenie baz danych BDOT, GESUT, MZ dla Gminy 

Reńska Wieś 

zakończony własne, dotacja SP 99000,00 2016r 

3. Założenie baz danych BDOT, GESUT, MZ dla Gminy 

Pawłowiczki 

w trakcie 

realizacji 

własne 100380,00 2016r 

4. Założenie baz danych BDOT, GESUT, MZ dla Gminy 

Bierawa 

w trakcie 

realizacji 

własne 73611,00 2016r 

5. Założenie baz danych BDOT, GESUT, MZ dla Gminy 

Polska Cerekiew 

w trakcie 

realizacji 

własne 59040,00 2016r 

6. Założenie baz danych BDOT, GESUT, MZ dla Gminy 

Cisek 

w trakcie 

realizacji 

własne 78720,00 2016r 
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Tabela 14 Zrealizowane projekty – powiat kluczborski 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Zakładanie i aktualizowanie  operatu ewidencji 

gruntów 

zakończony Środki zewnętrzne z budżetu 

Województwa Opolskiego oraz  środki 

własne z budżetu powiatu. 

60752,50 2015r. 

 

Tabela 15 Zrealizowane projekty – powiat krapkowicki 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Założenie ewidencji budynków i lokali gmina 

Strzeleczki 

zakończony środki własne 316.474,00 + dotacja 

76.000,00 

392.474,00 2008-2009 

2. Założenie ewidencji budynków i lokali gmina 

Krapkowice 

zakończony środki własne 169.946,00 2009 

3. Założenie ewidencji budynków i lokali gmina Walce zakończony środki własne 159.576,00 2009 

4. Założenie ewidencji budynków i lokali gmina Gogolin zakończony środki własne 53.747,00 + dotacja 

76.000,00 

129.747,00 2010 
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5. Założenie ewidencji budynków i lokali gmina 

Zdzieszowice 

zakończony środki własne 92.793,00 2010 

6. modernizacja szczegółowej osnowy poziomej na 

miastach: Gogolin, Krapkowice i Zdzieszowice 

zakończony środki własne 241.518,99 + dotacja 

50.000,00 

291.518,99 2011 

7. Założenie numerycznej mapy zasadniczej gminy 

Zdzieszowice 

zakończony środki własne 18,327,00 2011 

8. Założenie numerycznej mapy zasadniczej miasta 

Zdzieszowice 

zakończony środki własne 43.050,00 2011 

9. konwersja bazy EGiB do programu GEO-INFO Integra zakończony środki własne 58.000,00 2011 

10. archiwizacja zasobu PODGiK zakończony środki własne 60.885,00 2011 

11. archiwizacja zasobu PODGiK zakończony środki własne 96.555,00 2011 

12. Założenie numerycznej mapy zasadniczej miasta 

Gogolin 

zakończony środki własne 97.603,45 2012 

13. Szkolenie z oprogramowania GEO-INFO zakończony środki własne 42.117,08 2012 

14. Założenie numerycznej mapy zasadniczej gminy 

Zdzieszowice 

zakończony środki własne 20.295,00 2012 

15. Założenie numerycznej mapy zasadniczej miasta 

Krapkowice 

zakończony środki własne 116.850,00 2012 

16. archiwizacja zasobu PODGiK zakończony dotacja 49.938,00 2012 
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17. archiwizacja zasobu PODGiK zakończony środki własne 14.944,00 + dotacja 

50.000,00 

64.944,00 2013 

18. Założenie numerycznej mapy zasadniczej gminy 

Krapkowice 

zakończony środki własne 67.527,00 2013 

19. Uzupełnienie numerycznej mapy zasadniczej miasta 

Gogolin 

zakończony środki własne 14.145,00 2013 

20. Modernizacja numerycznej mapy ewidencyjnej 

gminy Walce 

zakończony środki własne 42.927,00 2013 

21. Zakup sprzętu – 2 stanowiska, Zakup programu GEO-

INFO Mapa – 1 licencja 

zakończony środki własne 6.344,32 + dotacja FOGR 

27.584,00 

33.928,32 2013 

22. Założenie numerycznej mapy zasadniczej gminy 

Gogolin i Strzeleczki 

zakończony środki własne 81.795,00 2014 

23. archiwizacja zasobu PODGiK zakończony środki własne 56.572,00 + dotacja 

62.000,00 

118.572,00 2014 

24. Zakup sprzętu zakończony środki własne 1.564,19 + dotacja FOGR 

6.800,81 

8.365,00 2014 

25. archiwizacja zasobu PODGiK zakończony dotacja 44.895,00 2015 

26. Założenie numerycznej mapy zasadniczej gminy 

Gogolin 

zakończony środki własne 20.000,00 2015 
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27. Założenie numerycznej mapy zasadniczej gminy 

Gogolin 

zakończony środki własne 44.895,00 2015 

28. Założenie numerycznej mapy zasadniczej gminy 

Walce 

zakończony środki własne 67.527,00 2015 

29. Usieciowienie i rozszerzenie licencji GEO-INFO zakończony środki własne 40.590,00 2015 

30. Kalibracja rastrów map zasadniczych zakończony środki własne 6.396,00 2015 

31. Wprowadzenie zasobów do programu GEO-INFO 

Ośrodek 

zakończony środki własne 6.396,00 2015 

32. Rozszerzenie programu GEO-INFO Mapa do 10 

licencji, zakup programu GEO-INFO Delta 

zakończony środki własne 7.062,00 + dotacja FOGR 

30.707,32,00 

33.928,32 2015 

33. Ortofotomapa cyfrowa miast Gogolin, Krapkowice i 

Zdzieszowice 

zakończony środki własne 58.425,00 2016 

34. Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej 1910 O 

– obręb Żywocice  wznowienie granic 

w trakcie 

realizacji 

środki własne 34.440,00 2016 

35. archiwizacja zasobu PODGiK zakończony środki własne 10.228,00 + dotacja 

27.410,00 

37.638,00 2016 

36. archiwizacja zasobu PODGiK w trakcie 

realizacji 

środki własne 54.858,00 2016 
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37 Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Krapkowickim 

w trakcie 

realizacji 

dotacja 1.946.023,50 2014-2016 

 

Tabela 16 Zrealizowane projekty – powiat namysłowski 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. zakup infrastruktury serwerowej zakończony środki własne 9 012,26  19.10.2015r. 

2. digitalizacji zasobów geodezyjnych zakończony środki własne 72 939,00 16.02.2015r. - 

01.07.2015 

 

Tabela 17 Zrealizowane projekty – powiat nyski 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Interaktywny Powi@t Nyski zakończony Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2007-2014 

666.150,18  2009-2011 

2. Interaktywny Powi@t Nyski - informatyzacja i 

integracja baz danych 

zakończony Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2007-2014 

1.208.248,67  2013-2014 
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Tabela 18 Zrealizowane projekty – powiat oleski 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Budowa baz BDOT i GESUT  zakończony budżet powiatu wraz z dotacją 71012 406 480,00 zł 2014-2016 

2. Baza osnów szczegółowych zakończony budżet powiatu wraz z dotacją 71012 157 820,00 2015 

3. Modernizacja ewidencji gruntów zakończony budżet powiatu wraz z dotacją 71012 613 550,00 2009-2013 

 

Tabela 19 Zrealizowane projekty – powiat opolski 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie 

świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej 

zakończony Europejski Fundusz Społeczny, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

3 804 358,68 V.2014-IX.2015 

2. Zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 

spraw ochrony gruntów rolnych 

zakończony Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Województwa Opolskiego / rok 2014 

87 598,14 2014 

3. Zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania 

zakończony Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Województwa Opolskiego / rok 2015 

37 621,27 2015 
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operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 

spraw ochrony gruntów rolnych 

4. Zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania 

niezbędnego do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia 

spraw ochrony gruntów rolnych 

zakończony Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Województwa Opolskiego / rok 2016 

33 340,00 2016 

 

Tabela 20 Zrealizowane projekty – powiat prudnicki 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu 

Prudnickiego 

zakończony Środki UE, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

600546 Sierpień 2010 - Lipiec 

2011 

2. Budowa użytecznych usług e-PUAP oraz kreowanie 

świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej. 

zakończony Środki UE, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 

41036,68 Maj 2014 - Sierpień 

2015 

 

Tabela 21 Zrealizowane projekty – powiat strzelecki 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 
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1. GEOPORTAL.GOV.PL nr 

WKP_1/1.5.0/1/2004/8/8/18/U  realizowanego w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - 

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 

2004-2006, Priorytet 1 - Rozwój przedsiębiorczości i 

wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie 

instytucji otoczenia biznesu, 1.5 - Rozwój systemu 

dostępu przedsiębiorców do informacji i usług 

publicznych on-line 

zakończony Wszystkie koszty poniósł GUGiK  brak danych brak danych 

2. ,,Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e - 

urzędem - system usług elektronicznych w 

administracji samorządowej dla mieszkańców 

powiatu" 

zakończony Regionalny Program Operacyjny 

Województwa opolskiego 2007 - 2013, 

Działanie 2.2 

1 557 130,84 IV kwartał 2009 - IV 

kwartał 2010 

 

Tabela 22 Zrealizowane projekty – województwo opolskie 

L.p. Nazwa projektu (Tytuł projektu) Status Źródło finansowania Wartość projektu 

[zł] 

Okres realizacji 

projektu 

1. Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości zakończony RPO WO 2007-2013 15 964 354,23 zł 19.11.2009-

15.05.2012 

2. Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości - etap 2 zakończony RPO WO 2007-2013 38 561 496,88 zł 30.12.2010-

31.03.2012 
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3. Opolskie w Internecie - system informacji 

przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny 

Województwa Opolskiego 

zakończony RPO WO 2007-2013 9 811 023,36 zł 01.01.2010-

31.10.2012 

4. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji zakończony POKL 2007-2013 3 359 740,00 zł 01.02.2014-

30.09.2015 

5. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów 

Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym 

systemem zarządzania. 

Projekt zrealizowany przez Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii przy współudziale Marszałków 

Województw. 

Na podstawie zawartych porozumień 

przedstawiciele marszałków województw brali udział 

w merytorycznym opracowaniu produktów projektu 

(BDOT10k, cyfrowe  mapy topograficzne w skali 1:10 

000 dla wybranych obszarów miejskich, KSZBDOT) 

oraz są ich głównymi odbiorcami.  

zakończony NR UMOWY O DOFINASOWANIE: 

POIG.07.01.00-00-018/09-00 z dnia 

25.09.2009 r. wraz z aneksem nr 1 KSI 

SIMIK POIG.07.01.00-00-018/09-01 z 

dnia 15.06.2010 r., aneksem nr 2 KSI 

SIMIK POIG.07.01.00-00-018/09-02 z 

dnia 27.08.2012 r., aneksem nr 3 KSI 

SIMIK POIG.07.01.00-00-018/09-03 z 

dnia 20.08.2013 r., aneksem nr 4 KSI 

SIMIK POIG.07.01.00-00-018/09-04 z 

dnia 5.03.2014 r. oraz aneksem nr 5 KSI 

SIMIK POIG.07.01.00-00-018/09-05 z 

dnia 15.07.2014 r. 

Oś priorytetowa: 7 oś Priorytetowa 

Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 

176 200 000,00 zł Czas realizacji 

projektu: 2009 - 

2015, Czas 

utrzymania efektów 

projektu: 2015 - 

2020 

6. „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji 

Publicznej” (CAPAP). 

Projekt zrealizowany przez Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii przy współudziale Marszałków 

zakończony Umowa o dofinansowanie nr 

POIG.07.01.00-00-010/09-00 z dnia 

29.07.2009 r. wraz z aneksem nr 1 z 

dnia 27.11.2009, aneksem nr 2 z dnia 

128 060 031,60 zł Czas realizacji 

projektu: 2009 - 

2015, Czas 

utrzymania efektów 
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Województw. 

Na podstawie zawartych porozumień 

przedstawiciele marszałków województw biorą 

udział w merytorycznym opracowaniu produktów 

kartograficznych projektu oraz są ich głównymi 

odbiorcami.  

30.11.2009, aneksem nr 3 z dnia 

8.07.2010, aneksem nr 4 z dnia 

14.03.2012, aneksem nr 5 z dnia 

27.08.2012, aneksem nr 6 z dnia 

6.08.2013, aneksem nr 7 z dnia 

23.06.2014, aneksem nr 8 z dnia 

27.03.2015, aneksem nr 9 z dnia 

2.09.2015, aneksem nr 10 z dnia 

14.12.2015. 

Oś priorytetowa: 7 oś Priorytetowa 

Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 

projektu: 2015 - 

2020 

7. Geoportal 2 zakończony Umowa o dofinansowanie nr 

POIG.07.01.00-00-010/09-00 z dnia 

29.07.2009 r. wraz z aneksem nr 1 z 

dnia 27.11.2009, aneksem nr 2 z dnia 

30.11.2009, aneksem nr 3 z dnia 

8.07.2010, aneksem nr 4 z dnia 

14.03.2012, aneksem nr 5 z dnia 

27.08.2012, aneksem nr 6 z dnia 

6.08.2013, aneksem nr 7 z dnia 

23.06.2014, aneksem nr 8 z dnia 

27.03.2015, aneksem nr 9 z dnia 

2.09.2015, aneksem nr 10 z dnia 

14.12.2015. 

Oś priorytetowa: 7 oś Priorytetowa 

128 060 031,60 zł Czas realizacji 

projektu: 2009 - 

2015, Czas 

utrzymania efektów 

projektu: 2015 - 

2020 
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Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 

 
 

 

 

C.2 Analiza wykonalności projektu 

Proszę o zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, 
środowiskowym i instytucjonalnym. Ponadto, proszę opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów. W 
punkcie należy wymienić wszystkie dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę. 

C.2.1. Identyfikacja możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych 

 

Poniżej zamieszczono trzy możliwe warianty realizacji Projektu oraz opisy proponowanych w ich ramach zmian i rozwiązań. 

Wariant 1 (bezinwestycyjny) 

Wariant bezinwestycyjny polega na tym, że działanie dotychczas funkcjonujących w Urzędzie usług będzie kontynuowana w niezmiennej formie, bez wykorzystania 

dodatkowych nakładów. Inwestycja zostanie zaniechana. 

Z uwagi na potrzeby Urzędu oraz na to że nie wnosi on żadnej wartości dodanej, wariant ten został wstępnie odrzucony. 

Wykaz proponowanych zmian: brak 

• Wykorzystanie obecnie funkcjonującego oprogramowania, które w dużej części nie umożliwia publikacji e-usług; 
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• Wykorzystanie obecnie funkcjonującego sprzętu, który zgodnie z wynikami audytu można uznać, że jest w ponad 50% przestarzały (sprzęt starszy niż 5 lub 8 lat w 

zależności od typu); 

 

Wariant 2 (partnerski) 

Wykonanie wariantu partnerskiego polega na realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz zasobów 

poszczególnych Partnerów. Niniejszy wariant ma na celu równomierne wytworzenie zdolności do publikacji e-usług wśród wszystkich Partnerów Projektu. 

Zbiory danych poziomu powiatowego prowadzone są przy wykorzystaniu aktualnie posiadanego przez Powiaty oprogramowania, na bazie infrastruktury technicznej 

zlokalizowanej w siedzibach poszczególnych Partnerów uzupełnionych o oprogramowanie i sprzęt niezbędny do ich prowadzenia. U każdego z Partnerów ulokowane 

zostaną również serwery usług danych przestrzennych publikujące dane przestrzenne z poszczególnych zbiorów danych, które zasilą geoportal zlokalizowany na poziomie 

województwa i będą służyły do aktualizacji zbiorów danych poziomu wojewódzkiego. Zarządzanie geoportalem będzie spoczywało na Marszałku Województwa Opolskiego. 

Na poziomie wojewódzkim uruchomiony zostanie również dedykowany system (portal) umożliwiający dostęp do e-usług m.in. takich jak składanie wniosków, zgłoszeń, 

monitorowanie statusu sprawy, wydanie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz licencji - złożony wniosek czy też zgłoszenie pracy na odpowiednim obszarze trafi bezpośrednio 

do odpowiedniego Partnera, który w swoim systemie, przy wykorzystaniu posiadanego oprogramowania aplikacyjnego i przy ewentualnym wykorzystaniu wojewódzkiego 

serwera usług danych przestrzennych, całkowicie go obsłuży. Portal zostanie zintegrowany z EZD poszczególnych Partnerów i będzie służył jako bramka dostępowa do usług 

realizowanych przez wszystkich Partnerów. Portal udostępniony na poziomie wojewódzkim będzie pełnił rolę interfejsu dostępowego podczas komunikacji Interesantów z 

Urzędem (PODGiK, MODGiK, WODGiK). Na poziomie wojewódzkim utworzony zostanie system WZGiK, który będzie służył do obsługi wniosków  

i zgłoszeń, które trafiły do WODGiK, a także do zarządzania ewidencją zasobu. 

Wykaz proponowanych zmian:  

• Uzupełnienie i rozbudowa obecnie wykorzystywanego oprogramowania; 

• Uzupełnienie istniejącego sprzętu; 

• Publikacja e-usług przez wszystkich Partnerów Projektu; 

• Uruchomienie dedykowanego portalu e-usług; 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

132 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

• Budowa systemu WZGiK. 

 

Wariant 3 (wojewódzki) 

Wykonanie wariantu polega na realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego przy maksymalnej centralizacji infrastruktury i odpowiedzialności na poziomie wojewódzkim, zaś 

minimalizacji na poziomie powiatowym. Niniejszy wariant ma za zadanie utworzenie pełnego Centrum Usług Wspólnych w celu maksymalnej redukcji redundancji funkcji 

wśród Partnerów Projektu. 

Zbiory danych poziomu powiatowego prowadzone są przy wykorzystaniu aktualnie posiadanego przez Powiaty oprogramowania, przy wykorzystaniu ciągłego połączenia z 

centralną bazą danych zlokalizowaną na poziomie wojewódzkim. Wszystkie zbiory danych poziomu powiatowego oraz poziomu wojewódzkiego zlokalizowane będą w 

centralnej bazie danych, ulokowanej na serwerach dedykowanych każdemu powiatowi w siedzibie Marszałka Województwa Opolskiego. Publikacja poszczególnych zbiorów 

danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu wojewódzkiego serwera usług danych przestrzennych. Na poziomie wojewódzkim uruchomiony zostanie również 

dedykowany system (portal) umożliwiający dostęp do e-usług m.in. takich jak składanie wniosków, zgłoszeń, monitorowanie statusu sprawy, wydanie Dokumentu 

Obliczenia Opłaty oraz licencji - złożony wniosek czy też zgłoszenie pracy na odpowiednim obszarze trafi bezpośrednio do odpowiedniego Partnera, który w swoim systemie, 

przy wykorzystaniu posiadanego oprogramowania aplikacyjnego i przy ewentualnym wykorzystaniu wojewódzkiego serwera usług danych przestrzennych, całkowicie go 

obsłuży. Portal zostanie zintegrowany z EZD poszczególnych Partnerów i będzie służył jako bramka dostępowa do usług realizowanych przez wszystkich Partnerów. Portal 

udostępniony na poziomie wojewódzkim będzie pełnił rolę interfejsu dostępowego podczas komunikacji Interesantów z Urzędem (PODGiK, MODGiK, WODGiK). Na 

poziomie wojewódzkim utworzony zostanie system WZGiK, który będzie służył do obsługi wniosków i zgłoszeń, które trafiły do WODGiK, a także do zarządzania ewidencją 

zasobu. 

Wykaz proponowanych zmian:  

• Przebudowa obecnie wykorzystywanego oprogramowania oraz zmniejszenie wykorzystania dodatkowych komponentów, które są obecnie wykorzystywane przez 

poszczególnych Partnerów np. służących do publikacji e-usług; 

• Zmniejszenie wykorzystywania części sprzętu na poziomie jednostek poziomu powiatowego na rzecz inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej poziomu 

wojewódzkiego; 
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• Publikacja e-usług wyłącznie przez Partnera poziomu wojewódzkiego; 

• Uruchomienie dedykowanego portalu e-usług; 

• Budowa systemu WZGiK  

 

C.2.2. Analiza prawnej wykonalności projektu 

 

Przeprowadzona analiza planowanych zadań w ramach Projektu nie wykazała, aby jego realizacja wymagała uzyskania szczególnych zezwoleń, w szczególności pozwoleń 

czy zgłoszeń z zakresu prawa budowlanego. 

Wszystkie obiekty, w których zostanie zlokalizowany sprzęt komputerowy (np. serwery), stanowią własność poszczególnych Partnerów. Zgodnie z informacjami 

przekazanymi przez Partnerów posiadają oni prawo do dysponowania tymi miejscami w zakresie umożliwiającym realizację projektu. 

Istotnym zagadnieniem prawnym jest okoliczność, że Beneficjenci nie są uprawnieni z tytułu praw autorskich do posiadanych aplikacji służących do zarządzania zasobem 

geodezyjnym i kartograficznym. W ramach Projektu, dla realizacji jego celów konieczna jest integracja wielu systemów informatycznych, takich jak istniejące systemy 

wewnętrzne beneficjentów, systemy zewnętrzne oraz systemy, które zostaną wytworzone w ramach projektu. W związku z zaistniałym stanem koniecznym jest bądź 

pozyskanie (poprzez zawarcie stosownych umów) – w ramach usług konserwacji i utrzymania istniejących systemów zobowiązań podmiotów świadczących te usługi – 

zobowiązań do wykonania stosownych prac lub modyfikacji umożliwiających integrację systemów, bądź pozyskanie stosownych uprawnień na gruncie prawa autorskiego 

– w formie licencji uprawniających do stosownych modyfikacji lub praw autorskich. Zwrócić należy uwagę, że pozyskanie uprawnień na gruncie prawa autorskiego winno 

zostać poprzedzone analizą faktycznej możliwości realizacji odpowiedniej modyfikacji, gdyż posiadanie uprawnienia daje jedynie potencjalną możliwość realizacji 

modyfikacji, która może nie być możliwa do realizacji ze względów technologicznych. Wszelkie procesy prowadzące do uzyskania przez Beneficjentów możliwości integracji 

istniejących systemów i realizacji Projektu muszą odbywać się z poszanowaniem przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w tym z zachowaniem zasad równego 

traktowania wykonawców, bezstronności i obiektywizmu oraz uczciwej konkurencji. 
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Realizacja Projektu w zakresie budowy portalu e-usług nie jest realizacją żadnych obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, ani realizacją żadnego wymagania 

wynikającego wprost z takich przepisów. Nie istnieje zatem żaden akt prawny, który zawierałby zamknięty katalog wymagań koniecznych do realizacji wprost za pomocą 

Projektu w powyższym zakresie. 

Brak uregulowania, o którym mowa wyżej, nie powoduje braku konieczności zachowania zgodności procesu realizacji Projektu z uwarunkowaniami wynikającymi z 

przepisów prawa. Elementy projektu, będące systemem informatycznym realizowanym przez podmiot publiczny muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem: 

• ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 

• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 

formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, 

W związku z faktem, że budowa portalu e-usług nie jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa, konieczne jest zawarcie stosownych umów/porozumień 

pomiędzy uczestnikami Projektu, dla zapewnienia zasad i reguł współpracy podmiotów uczestniczących w Projekcie, wzajemnych praw i obowiązków, jak również reguł 

wymiany danych ze szczególnym uwzględnieniem danych podlegających ochronie czy regulacjom szczegółowym. Wskazać należy na konieczność zastosowania reguł ustawy 

o ochronie danych osobowych w tym zakresie Projektu, który będzie dotyczył przetwarzania danych osobowych. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku budowy Systemu WZGiK, który jest elementem do realizacji w ramach niniejszego Projektu. Potrzeba jego realizacji wynika wprost z 

przepisów prawa, a mianowicie z zapisów §31 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego co zostało przedstawione szczegółowo w dalszej części opracowania, pt. „Potrzeby w zakresie infrastruktury do 

prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”. 

Pewnym ryzykiem, które należy uwzględnić podczas realizacji Projektu, jest możliwość zmian przepisów prawa, które dotyczą zakresu merytorycznego Projektu. 

Aktualnie trwają prace legislacyjne, które mogą prowadzić do zmian w następujących aktach prawnych: 
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• Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292210) – projekt na etapie konsultacji publicznych, 

• W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty – zgodnie z wykazem prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgodnie 

z wykazem prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

 

C.2.2.1. Potrzeby wynikające z przepisów prawa 

 

Potrzeby w zakresie infrastruktury do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

§ 2 Punkt 2, który określa definicję dokumentu elektronicznego  

§ 7 Punkty 1 i 2, które  definiują minimalny zakres  systemu  informatycznego „systemem PZGiK” 

§ 7 Punkt 3, który definiuje ramy „systemu PZGiK” jako uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do 

przetwarzania danych w odpowiadających im bazach danych oraz w zintegrowanych kopiach baz danych, oraz z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją.   

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292210


 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

136 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

W tym punkcie ważna jest szczególnie wzmianka o kopiach bezpieczeństwa oraz urządzeniach służących do przyjmowania, wizualizacji, udostępniania i teletransmisji 

danych.  

§ 12 i 13 Obowiązek tworzenia metadanych, które mamy obowiązek publikować (art. 5, art. 12 Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z 

późn. zm.) oraz których zakres zawiera elementy informacji publicznej. 

§ 14 Punkt 1 - wymagania odnośnie urządzeń do przetwarzania dokumentów do postaci elektronicznej oraz wymagania odnośnie systemów bazodanowych.   

§ 16 Punkt 1 określa konieczność zapewnienia środków zabezpieczających przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do 

nich osób nieuprawnionych. 

Stąd wynika konieczność wydzielenia odpowiednich zasobów lokalowych wyposażonych w systemy bezpieczeństwa.  

§ 17 Punkt 1 określa podstawowy wymóg tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu. 

§ 19 Punkt 1 - udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, 

zwanego dalej „portalem”, lub na informatycznych nośnikach danych. 

§ 19 Punkt 2 określa minimalne wymogi takowego Portalu  

§ 19 Punkt 3 określa wymagania odnośnie uwierzytelniania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

§ 21 Obowiązek tworzenia elektronicznych klauzul przy przyjmowaniu i udostępnianiu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

§ 22-25 Obowiązek wymiany danych w postaci usług sieciowych między organami Główny Geodeta Kraju-Marszałek-Starosta z zachowaniem zasad rozliczalności. 

§ 26 Punkt 1 - wymiana danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych odbywa się za pomocą usług, o których mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z zachowaniem zasad rozliczalności, lub na informatycznym nośniku danych. 

Załącznik do Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - pkt 20 daje możliwość udostępnienia danych kartograficznych w formie usługi sieciowej  w sposób przekraczający 

usługę przeglądania. 
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Dzięki tym ogólnym zapisom kreuje się zakres infrastrukturalny, jaki powinien spełnić każdy podmiot odpowiedzialny za prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

Począwszy od wymagań lokalowych (§ 16.p.1) zachodzi konieczność budowy odpowiedniej serwerowni z zapewnieniem systemu bezpieczeństwa, który wiąże się z  

zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną (klimatyzatory) i odpowiednie systemy bezpieczeństwa dostępu. 

Pojawiają się również zapisy (§ 14.p.1.) odnośnie systemów bazodanowych, a zatem serwerów baz danych wraz z systemami storage (przykładowo macierzami  dyskowymi). 

W  § 7.p.3 mowa jest o teletransmisji danych, czyli wszelkiego rodzaju urządzeniach sieciowych. I dochodząc do sedna  (§ 7 p.1, 2 i 3), gdzie zostały określone wymagania 

co do systemu PZGiK, jako systemu teleinformatycznego. Jest zatem wymóg na serwery aplikacyjne.  Kropkę nad i stawia § 19.p1 i 2 gdzie pojawiają się wymagania odnośnie 

Portalu. Te wymagania implikują serwery WWW oraz rozwiązania zabezpieczające udostępnianie materiałów w sieci zarówno programowe jak i sprzętowe (routery, 

firewall-e).  

Są również wymagania odnośnie rozwiązań systemów informacji przestrzennej, odnoszących się do udostępniania danych w postaci usług sieciowych (§ 26.p.1), czyli 

serwerów danych przestrzennych.   

Ustawodawca również wspomniał w § 17.p.1 o kopiach zapasowych. Nie ma jasnego wymogu co jest nośnikiem takowej kopi ale obecne rozwiązania sugerują biblioteki 

taśmowe, ze względu na automatyzację i stosunkowo niewielki koszt nośnika.   

Oprócz kopii zapasowych w § 17.p.2 jest mowa o kopiach dodatkowych, które tworzy się i zapisuje na nośnikach zewnętrznych. Sposób przekazania kopii w postaci użycia 

bibliotek taśmowych w tym przypadku należy uzgodnić z WINGIK z uwagi na przygotowanie WINGIK do instalacji i odczytu przygotowanych kopii. W przypadku danych 

WODGIK są to kopie baz wielkości 6Tb przekazywane co kwartał na przenośnych dyskach zewnętrznych. 

Wychodząc poza serwerownie, Ustawodawca wymaga odpowiedniej infrastruktury (komputerów) oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających digitalizację materiałów 

(skanery), ich wizualizację (monitory, drukarki, plotery) (§ 7.p.3) i nagranie na nośniki cyfrowe (§ 26.p.1.) oraz urządzenia i rozwiązania do sygnowania dokumentów 

podpisem elektronicznym lub zaufanym (§ 19.p.3). 
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Potrzeby w zakresie e-usług 

Analizę należy rozpocząć od wymagania formalnego określającego fakt, że Zasób prowadzi się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego określa: 

§ 31. Do czasu utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia, rejestr zgłoszeń, ewidencję materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzi się w systemie 

teleinformatycznym zapewniającym bezpieczne gromadzenie informacji, które są treścią tych rejestrów i ewidencji, oraz możliwość późniejszej konwersji 

zgromadzonych danych do baz danych systemu PZGiK. 

Czyli każdy z podmiotów ujętych tym rozporządzeniem ma czas do 8 stycznia 2017 r. na wywiązanie się z tych zapisów.  

Najważniejsze jednak zapisy stanowiące fundament dla usług to § 7.2 podpunkt 7) oraz cały § 19.1. i 2 z podkreśleniem podpunktu 5) 

§ 7. 1. Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się 

z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „systemem PZGiK”, zapewnia co najmniej: 

… 

7) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych. 

§ 19. 1. Udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, 

zwanego dalej „portalem”, lub na informatycznych nośnikach danych. 

2. Portal powinien zapewniać co najmniej: 

1) dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione; 

2) możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu; 
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3) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych; 

4) interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu; 

5) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Ustawa prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. odpowiada na szereg pytań odnośnie: 

• kto jaki zasób prowadzi, 

• w jakiej formie udostępnia,  

• komu udostępnia dane z Zasobu. 

• Kto jaki zasób prowadzi?  

Wśród partnerów są dwie grupy: wojewódzka i powiatowa, zatem przytoczone zostaną zapisy: 

Art. 7c. 1. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 

2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa; 

3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych 

opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3; 

4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych; 

5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji; 

6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym 

prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa. 
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2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgodnieniu z Głównym 

Geodetą Kraju. 

3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla 

określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000. 

art. 7 d – Do zadań starosty należy w szczególności: 

pkt 1 – prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

a) prowadzenie dla obszaru powiatu m.in.: 

• ewidencji gruntów i budynków 

• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

• gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b, (rejestru cen i wartości nieruchomości; szczegółowych 

osnów geodezyjnych, opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, zharmonizowane z bazami danych) 

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2; 

Ustawa prawo Geodezyjne i Kartograficzne odpowie również na pytanie w jakiej formie udostępnia  się w/w Zasoby i tak : 

art. 24 ust. 3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: 

• pkt 4 - plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; 

• pkt 5 - usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

Ustawa również reguluje komu udostępnia się Zasób: 
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art. 24 ust. 5 - Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z 

operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: 

• pkt 1 - właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 

• pkt 2 - organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia 

przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 

• pkt 3 - innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie. 

W ramach powyższej analizy prawnej nasuwa się odpowiedź na kilka fundamentalnych pytań. Pozostaje jednak podstawowe pytanie tego rozdziału – jakie to usługi.   

Usługi definiuje Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego nr 2007/2/WE z dnia 15 maja 2007 r. zwanej dyrektywą INSPIRE. 

art. 9 ust. 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, ….tworzą i obsługują, …. sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych,…. : 

pkt. 1 - wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz 

umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 

pkt 2 - przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych 

zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości 

metadanych; 

 pkt 3 - pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 

 pkt 4 - przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 

pkt 5 - umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych 

Należy również odpowiedzieć na pytanie czym technicznie są owe wspominane w ustawach i rozporządzeniach usługi sieciowe. 
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Usługi sieciowe (ang. web services) to standard technologiczny, który umożliwia sprawne współdziałanie i wymianę informacji między aplikacjami sieciowymi i witrynami 

internetowymi.  

W geodezji i systemach informacji przestrzennej wykorzystuje się pojęcie usług geoinformacyjnych (ang. geoinformation web services), znanych także jako usługi 

geoprzestrzenne (ang. geospatial services), usługi danych przestrzennych (ang. spatial data services) albo usługi geodanych (ang. geodata services). Opracowywanie 

specyfikacji definiujących standardowe interfejsy i operacje dla usług geoinformacyjnych jest przedmiotem prac Open Geospatial Consortium (OGC). Najważniejsze z 

opublikowanych (i stosowanych w praktyce) specyfikacji to: 

Tabela 23 Wykaz specyfikacji usług geoinformacyjnych 

Nazwa usługi Specyfikacja 

pkt 1 - wyszukiwanie Catalogue Service for Web (CSW) 

pkt 2 - przeglądanie Web Map Service (WMS)  

Web Map Tile Service (WMTS) 

pkt 3 - pobieranie Web Feature Service (WFS) 

ATOM 

Web Feature Service - Transactional (WFS-T) 

Web Feature Service Simple (WFS Simple) 

Web Coverage Service (WCS) 

Web Coverage Service - Transactional (WCS-T) 
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pkt 4 - przekształcanie OGC Coordinate Transformation Service (CT) 

Web Coordinate Transformation Service (WCTS) 

Web Map Context (WMC) 

pkt 5 – usługi umożliwiające uruchamianie usług danych 

przestrzennych 

Usługi wykorzystujące Web Processing Service (WPS), Web 

Processing Service – Simple (WPS Simple)  

lub inne rozwiązania (WSDL) 

Źródło: Open Geospatial Consortium 

W kontekście pięciu poziomów rozwoju e-usług publicznych, wyspecyfikowanych przez Komisję Europejską, zestawiono je w kontekście wspomnianych tutaj usług 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP). 

Tabela 24 Przypisanie poziomów dojrzałości do usług IIP 

Usługi IIP Poziomy rozwoju e-usług publicznych 

a) Wyszukiwania - wyszukiwanie zbiorów oraz usług 

danych przestrzennych i metadanych…(CSW);  

b) Przeglądania - wyświetlanie, nawigowanie, 

powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub 

nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz 

Poziom 1 – Informacja: ogólnodostępny serwis informacyjny o 

usłudze publicznej, 

Poziom 2 – Interakcja jednokierunkowa: możliwość pobrania 

formularzy i aplikacji, 
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wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i 

zawartości metadanych, (WMS ; WMTS) 

c) pobierania - umożliwiające pobieranie kopii zbiorów  

lub ich części ….., ( WFS ; WFS Simple) 

Poziom 3 – Interakcja dwukierunkowa:  

przetwarzanie formularzy  (pobranie oraz odesłanie) 

d) pobierania - umożliwiające pobieranie kopii zbiorów  

lub ich części ….., ( WFS ; ATOM;  WFS Simple; WCS) 

e) przekształcania, umożliwiające przekształcenie 

zbiorów, (WFS -t ; WCS-T)  

f)  umożliwiające uruchamianie usług danych 

przestrzennych 

Poziom 4 – Transakcja: obsługa transakcji, podejmowanie decyzji 

on-line, dostarczanie  

usług oraz obsługa płatności,  

Poziom 5 – Personalizacja: organizacja usług wokół potrzeb 

użytkowników. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

C.2.2.2. Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE 

Polityki horyzontalne nie są w projekcie celem samym w sobie lecz stanowią wartość dodaną do realizowanego przedsięwzięcia. Projektowane rozwiązanie nie wpływa 

negatywnie na żadną z trzech podstawowych polityk horyzontalnych UE. 

1. Zrównoważony rozwój  

W zakresie polityki zrównoważonego rozwoju projektowane rozwiązanie oddziałuje pozytywnie na ochronę środowiska oraz tworzenie i upowszechnianie nowych, 

przyjaznych dla środowiska technologii. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, ponieważ tradycyjne formy gromadzenia 
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i udostępniania danych zastąpione zostaną formą elektroniczną, zdecydowanie ograniczającą czas analizowania i przepływu informacji, zużycia paliwa środków 

transportu oraz materiałów biurowych. Wdrożenie portalu e-usług znacząco zmniejszy zużycie papieru w jednostkach województwa opolskiego oraz w znaczący sposób 

zredukuje liczbę osobistych wizyt Interesantów w jednostkach, co ma wpływ m.in. na koszty (w tym transportu, energii) oraz emisję spalin. Realizacja projektu będzie 

prowadziła do zmniejszania różnic społecznych bez naruszenia dobra środowiska naturalnego, poprzez zwiększanie dostępności do danych przestrzennych z zasobów 

powiatowych oraz województwa.  

2. Równość szans i niedyskryminacja 

Projekt zapobiega wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, światopogląd i orientację seksualną, gdyż gromadzone dane w rejestrach 

w żadnym kontekście nie przechowują danych z wymienionych obszarów. Projekt nie dyskryminuje żadnej z płci, jest skierowany do mieszkańców regionu - w takim 

samym stopniu do kobiet jak i do mężczyzn.  Nie występuje dyskryminacja ze względu na wiek czy zdolności fizyczne – wręcz przeciwnie, ma na uwadze osoby 

niepełnosprawne. Rozwiązanie realizuje politykę społeczeństwa informacyjnego polegającą na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu 

codziennym obywateli. E-usługi będą wykonane zgodnie ze regułami tworzenia stron www dostępnych dla jak największej liczby użytkowników. Przyczynią się do 

poprawy jakości życia szczególnie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych dla których osobiste stawienie się w urzędzie sprawia trudności i wiąże się z dużym 

wysiłkiem fizycznym i koniecznością angażowania rodziny. 

3. Równouprawnienie płci  

Projekt zakłada równe traktowanie obu płci. Z rezultatów projektu w taki sam sposób będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego, zarówno 

kobiety jak i mężczyźni – będą mieli zapewniony równy dostęp do zasobów. Urzędnicy zajmujący się elektroniczną obsługą spraw załatwianych za pośrednictwem 

wdrażanych e-usług, traktować będą wszystkich Interesantów w jednakowy sposób, to znaczy płeć nie będzie miała wpływu na jakość obsługi. 

W stosunku do zasady równouprawnienia płci projekt pozostaje neutralny, gdyż nie działa na jej niekorzyść (nie utrwala stereotypów płci). 
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C.2.2.3. Przepisy regulujące utworzenie Centrum Usług Wspólnych 

 

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która daje samorządom 

możliwość tworzenia centrów usług wspólnych (CUW). Dzięki temu istnieje możliwość wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w jednostkach 

samorządu terytorialnego (JST).  

Utworzenie wspólnej obsługi na terenie danej JST lub kilku jednostek zgodnie z zapisami nowelizowanych ustaw może nastąpić w stosunku do następujących kategorii 

jednostek obsługiwanych: 

• Jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; 

• Samorządowych instytucji kultury; 

• Innych zaliczanych do sektora finansów publicznych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 

publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw,  instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 

Natomiast jednostką obsługującą, a więc prowadzącą działalność w zakresie wspólnej obsługi, może być urząd gminy, starostwo powiatowe lub urząd marszałkowski, inna 

jednostka organizacyjna JST, jednostka organizacyjna związku międzygminnego (powiatów lub powiatowo-gminnego).  

Możliwość utworzenia centrum usług wspólnych regulowana jest przez: 

• Art. 10a. – art. 10d. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890.); 

• Art. 6a. – art. 6d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890.) 

• Art. 8c. – art. 8f Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, 1890.) 
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C.2.3. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie regionalnym i centralnym 

 

Jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską państwom członkowskim jest zapewnienie komplementarności pomocy funduszy z innymi wspólnotowymi 

instrumentami finansowymi. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 posługuje się następującą 

definicją komplementarności „Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu.” 

Projekty komplementarne charakteryzują się następującymi cechami: 

• Wzajemnie na siebie oddziałują; 

• Zwiększają efekty podejmowanych, uzupełniających się działań (tworzą wartość dodaną dzięki wspólnej realizacji); 

• Przyczyniają się do osiągnięcia lepszych/większych rezultatów i produktów za takie same (lub mniejsze) pieniądze;  

• Są (powinny być) planowane w powiązaniu ze sobą;  

• Projekty są komplementarne, jeśli uzupełniają się tworząc spójną całość i przyczyniają się do realizacji wspólnego celu (niekoniecznie wskazanego jako cel każdego 

z tych projektów);  

• Są jednym z elementów całościowego podejścia do problemu zapisanego w strategii (instytucji, firmy lub rozwoju danego terytorium);  

• Są elementem kompleksowego planu (np. realizacja projektów kompleksowych, partnerskich, zamiast projektów punktowych);  

• Mogą uzupełniać się w ramach jednego obszaru lub pomiędzy obszarami, w tym pomiędzy obszarami charakterystycznymi dla przedsięwzięć twardych a obszarami 

realizacji przedsięwzięć miękkich;  

• Mogą być realizowane przez różnych beneficjentów lub przez jednego beneficjenta;  

• Mogą być realizowane w różnych okresach czasu np. w odstępie kilku lat; 

• Wymagają koordynacji działań podejmowanych w ramach kilku projektów (zwłaszcza w przypadku różnych projektodawców).4 

                                                           
4 Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFS w ramach RPO WO 2014-2020; Zarząd 
Województwa Opolskiego Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 
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Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” jest komplementarny z projektem realizowanym w Głównym Urzędzie 

Geodezji i Kartografii finansowanym z funduszy europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (Geoportal 2), co zostało wykazane w koncepcji systemu (opisie 

wybranego rozwiązania).  

Partnerzy niniejszego Projektu zakładają rozbudowę i dalszą integrację istniejących już rozwiązań teleinformatycznych z usługami świadczonymi na platformie ePUAP, a 

także rozwiązań dotyczących wykorzystania Zaufanego Profilu ePUAP jako jednej z metod uwierzytelniania. 

Jako komplementarność można również uznać wykorzystanie efektów projektów realizowanych przez poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego takich jak m.in. 

wytworzone bazy danych zasobu, których dalszy rozwój będzie kontynuowany w ramach niniejszego projektu; systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, które 

będą integrowane w ramach niniejszego zamówienia, a także już wdrożone e-usługi, których dalszy rozwój poprzez integrację będzie również kontynuowany. Projekty, 

które są komplementarne z niniejszym projektem to m.in.: 

• Projekt zrealizowany przez Powiat Nyski pn. „Interaktywny Powi@t Nyski – informatyzacja i integracja baz danych”, którego źródłem finansowania był Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 – 2014. Niniejszy projekt dotyczył informatyzacji i częściowej integracji baz danych Wydziału Geodezji w 

Starostwie Powiatowym w Nysie. 

• Projekt zrealizowany przez Powiat Prudnicki pn. „Budowa użytecznych usług e-PUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej 

administracji publicznej”, którego źródłem finansowania był Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celami niniejszego projektu były: stworzenie elektronicznej 

platformy obiegu dokumentów w urzędach i między urzędami i ich klientami; modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania; utworzenie 

punktu potwierdzania profili zaufanych; przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie korzystania z systemu SOD. 

• Projekt zrealizowany przez Powiat Strzelecki pn. „Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urząd – system usług elektronicznych w administracji 

samorządowej dla mieszkańców powiatu”, którego źródłem finansowania był Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 – 2013. Projekt 

obejmował wprowadzenie Starostwie Powiatowym usług elektronicznych dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego. 

W rozdziale C.1.9. Doświadczenie w zarządzaniu oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się lista zrealizowanych projektów przez wszystkich Partnerów 

projektu, których tematyka dotyczy e-usług oraz systemów informatycznych. Wszystkie te projekty są komplementarne z niniejszym projektem.  

Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” jest przede wszystkim budowany na solidnych fundamentach, czyli 

produktach wytworzonych w ramach Projektu pn. „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa 
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Opolskiego”, który został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013. Głównym celem projektu było 

wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności 

świadczonych usług  publicznych. Do głównych zadań projektu należało: 

• wdrożenie e-usług samorządowych w obu JST; 

• utworzenie punktów potwierdzania profili zaufanych w UMO; 

• promocja e-usług wśród obywateli; 

• podniesienie kompetencji pracowników samorządowych. 

Jednym z produktów Projektu „Opolskie w Internecie” był Geoportal Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej www.mapy.opolskie.pl, pełniący rolę wojewódzkiego 

węzła infrastruktury informacji przestrzennej. Zapewnia on dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w rejestrach publicznych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, jednostek organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Opolskiego oraz innych podmiotów, w tym jednostek 

samorządu terytorialnego. Niniejszy Geoportal zostanie zintegrowany z rozwiązaniami niniejszego Projektu przede wszystkim w zakresie publikacji zasobów wszystkich 

Partnerów poziomu powiatowego w postaci usług i będzie stanowił jedno wspólne okno do danych całego województwa dla wszystkich zainteresowanych informacją 

przestrzenną. 

Poniżej znajduje się podsumowanie niniejszego rozdziału, przedstawiające w tabeli wybrane projekty komplementarne do niniejszego projektu: 

Tabela 25. Identyfikacja wybranych projektów komplementarnych i efektów synergii 

Nazwa beneficjenta i tytuł projektu Dane o projekcie 

Opis powiązania 

(najważniejsze rezultaty i rozwiązania 

wypracowane w ramach projektu) 

Planowany efekt synergii 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

„GEOPORTAL 2” 

Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013 w ramach 7 osi 

Projekt Geoportal 2 był odpowiedzią na 

rosnące oczekiwania obywateli, 

przedsiębiorców i administracji publicznej 

Budowa Systemu w ramach projektu „E-

usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych” zakłada powiązanie z 
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priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne 

– budowa elektronicznej administracji” 

Wartość projektu: ok 120 mln zł 

Wartość dofinansowania: ok 120  mln zł 

Okres realizacji: 2008-2015 

dotyczące dostępu do informacji, w tym 

informacji o charakterze 

geoprzestrzennym. Projekt zakładał 

rozbudowę infrastruktury informacji 

przestrzennej w zakresie rejestrów 

georeferencyjnych oraz związanych z nimi 

usług. Rozbudowany, w ramach projektu 

GEOPORTAL2, portal geoportal.gov.pl 

zapewnia powszechny dostęp do informacji 

przestrzennej za pomocą usług danych 

przestrzennych o odpowiedniej dla 

odbiorców jakości, a zastosowane 

rozwiązania technologiczne zapewniają 

jego niezawodność. Ogólne korzyści z 

wdrożenia projektu GEOPORTAL 2 to 

poprawa jakości informacji przestrzennych 

zawartych w rejestrach referencyjnych oraz 

poprawa efektywności udostępniania 

danych przestrzennych i tym samym ich 

wykorzystywania przez ostatecznych 

użytkowników. 

systemami tworzonymi przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii w zakresie integracji 

systemów PZGiK poszczególnych partnerów 

poziomu powiatowego z Geoportalem w 

obszarze publikacji rejestru Ewidencji 

Gruntów i Budynków. Dzięki udostępnieniu 

danych ewidencji gruntów i budynków za 

pomocą WMS, zbiory danych dotyczące 

ewidencji z obszaru powiatów 

województwa opolskiego prezentowane na 

Geoportalu będą kompletne. Dodatkowo, 

ze względu na środki przeznaczone na 

pracę nad zasobem, dane będą dobrej 

jakości. Wszystko to przyczyni się do 

realizacji głównego celu projektu 

GEOPORTAL2, którym jest udostępnienie 

obywatelom, przedsiębiorcom oraz 

administracji publicznej informacji 

przestrzennej z urzędowych rejestrów 

gwarantujących jej jakość, aktualność i 

wiarygodność.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji  

„Budowa elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP)” 

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 

2004-2006 

Wartość projektu: ok 32 mln zł 

Zadaniem projektu ePUAP było 

wytworzenie elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej, na której 

będą udostępnione usługi publiczne i która 

będzie zawierała repozytorium wzorów 

dokumentów oraz katalog usług 

Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” przyczyni się do 

realizacji celów projektu ePUAP: 
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Wartość dofinansowania: 75% (tj. ok 23 mln 

zł) 

Okres realizacji: 2005-2008 

obejmujące całość usług publicznych 

świadczonych przez podmioty publiczne, 

ułatwiając usługobiorcom odszukanie 

potrzebnej im usługi i skorzystanie z niej, 

zaś usługodawcom – podmiotom 

publicznym będzie pomagać w 

udostępnianiu kolejnych usług drogą 

elektroniczną.   

• Jednolity, bezpieczny, zgodny z 

obowiązującym prawem elektroniczny 

kanał udostępniania usług publicznych 

przez administrację publiczną (A2C, A2B, 

A2C). 

• Skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów 

udostępniania zasobów informacyjnych 

oraz funkcjonalności systemów 

dziedzinowych administracji publicznej. 

Zgodnie z założeniami projektu ePUAP, 

dopiero powszechne wykorzystanie ePUAP 

będzie stanowiło realizację wizji, która 

stanowi podstawowe uzasadnienie 

wykonanych prac. Realizacja projektu 

opolskiego i integracja z ePUAP przyczyni 

się do zbliżenia się do stanu uzyskania 

pełnej funkcjonalności elektronicznej 

administracji w Polsce. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji  

 „ePUAP2” 

Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, oś priorytetowa 7 

Wartość projektu: ok 120 mln zł 

Wartość dofinansowania: 85% (tj. ok 102 

mln zł) 

Okres realizacji: 2009-2015 

Projekt stanowi kolejny etap realizacji 

docelowej architektury ePUAP - 

rozszerzając  istniejący  zestaw  usług  

fundamentalnych  takich  jak  

uwierzytelnianie użytkownika przy 

wykorzystaniu certyfikatów 

kwalifikowanych, oraz zapewnienie 

niezbędnej infrastruktury  do  dostarczania  

Budowa Systemu w ramach projektu 

opolskiego zakłada szerokie wykorzystanie 

platformy ePUAP w zakresie integracji: 

• portalu e-usług województwa 

opolskiego z ePUAP w zakresie podpisu 

profilem zaufanym ePUAP 
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w  formie  elektronicznej  dokumentów  

urzędowych obywatelowi. 

• portalu e-usług województwa 

opolskiego w zakresie uwierzytelniania 

dokumentów podpisem 

elektronicznym, kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym oraz 

podpisem profilem zaufanym ePUAP 

• systemów PZGiK Partnerów z 

systemem ePUAP w zakresie 

pobierania dokumentów z ePUAP oraz 

uwierzytelniania dokumentów 

elektronicznych podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP 

Projekt opolski przyczyni się do realizacji 

celu projektu ePUAP2, którym jest 

wykorzystanie doświadczeń projektu 

ePUAP do: 

• definiowania i upraszczania kolejnych 

procesów obsługi obywatela i 

przedsiębiorstw,  

• tworzenia powiązań informatycznych 

do zasobów informacyjnych i usług 

administracji publicznej,  

• rozszerzenia zestawu e-Usług 

publicznych,  
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• zwiększenia liczby podmiotów 

korzystających z usług publicznych. 

Województwo opolskie 

„Opolskie w Internecie – system informacji 

przestrzennej i portal informacyjno-

promocyjny Województwa Opolskiego” 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2007-2013 

Wartość projektu: 9 811 023,36 zł 

Wartość dofinansowania: 8 339 369,85 zł 

Okres realizacji: 2010-2012 

Głównym celem projektu było wzmocnienie 

potencjału Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego oraz Urzędu 

Miasta Opole, w tym sprawności 

funkcjonowania, jakości i dostępności 

świadczonych usług  publicznych. 

Rezultatami projektu była budowa 

regionalnej infrastruktury informacyjnej, e 

usług administracji i społeczeństwa 

informacyjnego, tj. zapewnienie rozwiązań 

przy użyciu technologii GIS pozwalających 

na swobodną wymianę informacji 

niezależnie od platformy narzędziowej, jak 

również wypracowanie mechanizmów 

pozwalających na współdziałanie 

(interoperacyjność) zasobów danych 

przestrzennych jak i dostęp do nich przez 

wielu użytkowników i instytucji. 

W ramach projektu powstał Regionalny 

System Informacji Przestrzennej - jako 

platforma umożliwiająca gromadzenie 

danych przestrzennych, ich analizowanie 

Powstały w ramach projektu Geoportal 

Regionalnego Systemu Informacji 

Przestrzennej www.mapy.opolskie.pl, 

zostanie zmodernizowany i zintegrowany z 

rozwiązaniami Projektu „E-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” przede 

wszystkim w zakresie publikacji zasobów 

wszystkich Partnerów poziomu 

powiatowego w postaci usług i będzie 

stanowił jedno wspólne okno do danych 

całego województwa dla wszystkich 

zainteresowanych informacją przestrzenną. 

Dodatkowo, projekt „E-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” przyczyni się do 

spotęgowania efektów przedsięwzięć 

realizowanych w opisywanym projekcie, tj.: 

• wdrożenie e-usług samorządowych w 

obu JST; 

• utworzenie punktów potwierdzania 

profili zaufanych w UMO; 
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oraz udostępnianie przy pomocy e–usług 

dla klientów fizycznych i instytucjonalnych. 

• promocja e-usług wśród obywateli; 

• podniesienie kompetencji pracowników 

samorządowych. 

Powiat nyski 

„Interaktywny Powi@t Nyski – 

informatyzacja i integracja baz danych”, 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2007-2013 

Wartość projektu: 1 208 248,67 zł 

Wartość dofinansowania: 1 027 011,36 zł 

Okres realizacji: 2013-2014 

Projekt dotyczył informatyzacji i częściowej 

integracji baz danych Wydziału Geodezji w 

Starostwie Powiatowym w Nysie. Do 

głównych zadań realizowanych w ramach 

projektu należały m.in.: 

• Modernizacja ewidencji gruntów oraz  

założenie ewidencji  budynków i lokali 

dla wybranych obrębów 

• Wykonanie numerycznej mapy 

zasadniczej dla części powiatu nyskiego 

• Informatyzacja części dokumentów 

zasobu geodezyjno-kartograficznego w 

PODGiK w Nysie 

• Założenie baz danych: GESUT, BDOT 

500, mapy zasadniczej dla wybranych 

obszarów 

Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” zakłada 

przeznaczenie części środków finansowych 

na pracę nad zasobem – digitalizację, 

utworzenie i uzupełnienie danych 

przestrzennych infrastruktury informacji 

przestrzennej. Realizacja obu projektów 

przyczyni się do uzyskania wartości 

dodanej, zbliżającej jednostkę do stanu 

posiadania kompletnych i poprawnych 

danych dotyczących obszaru powiatu 

nyskiego.  

Powiat Opolski w partnerstwie z 15 

jednostkami samorządu terytorialnego 

z terenu woj. dolnośląskiego, 

wielkopolskiego i opolskiego m.in. z 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013 

Wartość projektu: 3 804 358,68 zł 

Wartość dofinansowania: 3 233 704,88 zł 

Głównym celem projektu była poprawa 

skuteczności świadczenia elektronicznych 

usług publicznych oraz elektronicznej 

wymiany korespondencji z wykorzystaniem 

Profilu Zaufanego w okresie realizacji 

projektu w 16 jednostkach samorządu 

Rezultaty realizacji projektu zostaną 

spotęgowane poprzez rozwiązania 

powstałe w ramach projektu „E-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych województwa 

opolskiego”, dzięki wykorzystaniu już 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Powiatem Głubczyckim i Powiatem 

Prudnickim  

„Budowa użytecznych usług e-PUAP oraz 

kreowanie świadomości mieszkańców w 

celu stworzenia elektronicznej 

administracji publicznej” 

Okres realizacji: 2014-2015 

 

terytorialnego w woj. opolskim, 

dolnośląskim oraz wielkopolskim. 

Najważniejsze rezultaty wypracowane w 

ramach projektu to: 

• stworzenie elektronicznej platformy 

obiegu dokumentów w urzędach i 

między urzędami i ich klientami.  

• Modernizacja infrastruktury 

teleinformatycznej oraz 

oprogramowania.  

• Utworzenie punktu potwierdzania 

profili zaufanych.  

• Przeszkolenie wszystkich pracowników 

w zakresie korzystania z systemu EZD 

(Powiat Opolski) oraz SOD (Powiat 

Głubczycki i Powiat Prudnicki). 

wdrożonych mechanizmów ePUAP oraz 

elektronicznej platformy obiegu 

dokumentów. 

Powiat strzelecki 

„Starostwo Powiatowe w Strzelcach 

Opolskich e-urząd – system usług 

elektronicznych w administracji 

samorządowej dla mieszkańców powiatu” 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa opolskiego 2007 - 2013, 

Działanie 2.2 

Wartość projektu: 1 557 130,84 zł 

Wartość dofinansowania: 1323561,21 zł 

Okres realizacji: 2009-2010 

Projekt obejmował wprowadzenie w 

Starostwie Powiatowym usług 

elektronicznych dla mieszkańców Powiatu 

Strzeleckiego. Szeroki zakres tych usług (od 

informacyjnych po dwustronną interakcję) 

ułatwił znacznie kontakt z urzędem i 

pozwoli na składanie pism i wniosków w 

formie elektronicznej - a więc z wybranego 

miejsca i o wybranej porze. Jest to 

szczególnie istotne dla osób 

Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” zakłada 

wdrożenie szeregu e-usług, które będą 

wykorzystywane w jednostkach Partnerów 

projektu. Spotęguje to efekt opisywanego 

projektu, ponieważ przyczyni się do 

zwiększenia liczby oferowanych 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

zamieszkujących w większej odległości od 

Starostwa lub cierpiących na dysfunkcje 

ruchowe. 

mieszkańcom powiatu usług 

elektronicznych. 

Powiat brzeski 

„E - urząd elektroniczna platforma usług 

dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego” 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa opolskiego na lata 2007 - 

2013. Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo 

informacyjne, działanie 2.2. Moduły 

informacyjne, platformy e-usługi i bazy 

danych. 

Wartość projektu: 983 720,92 zł 

Wartość dofinansowania: 775 370,00 zł 

Okres realizacji: 2010-2013 

Głównym przedmiotem projektu było 

rozwijanie e-usług, zakup sprzętu 

komputerowego oraz wdrożenie 

elektronicznego obiegu dokumentów. 

Cel bezpośredni Projektu to rozwój e-usług 

na terenie Powiatu Brzeskiego. Do celów 

szczegółowych należały m.in.: 

• przygotowanie urzędu do przyjmowania 

i realizacji spraw zainicjowanych drogą 

elektroniczną, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 

• zmniejszenie kosztów świadczenia usług 

publicznych; 

• podniesienie jakości usług publicznych; 

• podniesienie świadomości społeczności 

lokalnych oraz dostępu do informacji; 

• udostępnienie mieszkańcom Powiatu 

Brzeskiego dostępu do Urzędu on-line 

poprzez e-usługi. 

Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” zakłada 

wdrożenie szeregu e-usług, które będą 

wykorzystywane w jednostkach Partnerów 

projektu. Spotęguje to efekt opisywanego 

projektu, ponieważ przyczyni się do 

zwiększenia liczby oferowanych 

mieszkańcom powiatu usług 

elektronicznych. Przeniesienie usług 

publicznych na płaszczyznę elektroniczną, 

zwiększy zadowolenie obywatela z pracy 

urzędu. 

Dodatkowo, rezultaty realizacji projektu w 

Brzegu zostaną spotęgowane poprzez 

rozwiązania powstałe w ramach projektu 

„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych województwa 

opolskiego”, dzięki wykorzystaniu już 

wdrożonych mechanizmów elektronicznej 

platformy obiegu dokumentów. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

W związku z tym, że projekt „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” ze względu na swój zakres, a w szczególności na 

budowę jednego portalu e-usług dla wszystkich jednostek poziomu powiatowego i wojewódzkiego świadczących usługi w zakresie geodezji i kartografii jest 

przedsięwzięciem innowacyjnym w skali kraju, produkty specjalistyczne Projektu nie powielają produktów wytworzonych lub eksploatowanych w ramach innych Projektów, 

zarówno realizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym. 

 

C.3 Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna) 

Proszę wskazać czy: 
a) wnioskodawca prowadzi/będzie prowadził działalność gospodarczą i jaki jest/będzie jej zakres? 
b) na jaki cel beneficjent przeznacza/będzie przekazywał środki uzyskane z prowadzonej  działalności gospodarczej?  
 
Dodatkowo należy przeprowadzić test pomocy publicznej odnoszący się do poniższych warunków: 
a) transfer środków publicznych, 
b) korzyść ekonomiczna, 
c) selektywność, 
d) wpływ na konkurencję, 
e) wpływ na wymianę handlową. 

Udzielanie pomocy w ramach programu wymaga stosowania zasad pomocy publicznej. Oznacza to, że w przypadku składania wniosków przez beneficjentów prowadzących 

działalność gospodarczą, przez którą należy rozumieć - zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - oferowanie towarów i usług na rynku także 

przez podmioty publiczne, udzielanie wsparcia musi następować z uwzględnieniem warunków dopuszczalności pomocy publicznej. Decydujące znaczenie dla określenia czy 

dana działalność jest działalnością gospodarczą, jest stwierdzenie czy mogłaby być, co do zasady prowadzona przez podmiot prywatny w celu osiągnięcia zysku. 

W związku z powyższym konieczne jest udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

a) czy beneficjent prowadzi/będzie prowadził działalność gospodarczą i jaki jest/będzie jej zakres?,  NIE 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Beneficjentami Projektu są jednostki budżetowe Samorządu Terytorialnego tj.  Powiaty Województwa Opolskiego,  Województwo Opolskie  i Miasto Opole.  

Realizują one zadania publiczne. Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu jest zakresem zadań uregulowanym ustawowo – wynikający z przepisów ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawa określa warunki odpłatności, stawki za udostępnianie oraz ich przeznaczenie (art. 40a – 41b ustawy) 

b) na jaki cel beneficjent przeznacza/będzie przekazywał środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej?,  NIE 

Beneficjent w zakresie objętym projektem nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody uzyskane z udostępniania materiałów powiatowego i wojewódzkiego zasobu 

rozdysponowywane są zgodnie z regulacjami ustawowymi, które stanowią, że jest to dochód własny budżetu powiatu /województwa.  

Ponadto poniżej znajduje się wynik przeprowadzonego testu pomocy publicznej: 

- transfer środków publicznych – wsparcie przekazywane jest przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych,  TAK 

W przypadku projektów realizowanych ze środków UE następuje współfinansowanie projektu ze środków własnych. Ponieważ Beneficjentem projektu są JST 

dofinansowanie projektu  następuje ze środków publicznych, dlatego tez współfinansowanie to rozumiane jest jako transfer środków publicznych. Tak więc w przypadku 

tego projektu następuje transfer środków publicznych. 

- korzyść ekonomiczna – występuje wtedy, gdy przekazywane jest wsparcie o charakterze bezzwrotnym, udzielane są pożyczki/kredyty z oprocentowaniem poniżej stopy 

rynkowej (stopy referencyjnej KE), dokonuje się odroczenia/rozłożenia na raty płatności po stopie niższej od stopy rynkowej, TAK 

Tak, następuje korzyść ekonomiczna ponieważ na współfinansowanie projektu przekazywane jest wsparcie ze środków publicznych o charakterze bezzwrotnym.  

- selektywność – wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcję określonych towarów, NIE 

W przypadku przedmiotowego projektu wsparcie nie uprzywilejowuje Beneficjentów ponieważ zadania przez nich realizowane maja charakter  monopolu naturalnego. 

Żaden inny podmiot prywatny nie może realizować przedmiotowych zadań. 

- wpływ na konkurencję – wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, NIE 
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Studium wykonalności dla projektu:  
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Beneficjentem projektu są samorządowe jednostki budżetowe, których działalność nie stanowi konkurencji dla innych podmiotów, w związku z tym można przyjąć iż 

przedmiot projektu nie będzie stanowił narzędzia do prowadzenia działalności w warunkach konkurencji. Tym bardziej iż działalność ta nie może być prowadzona przez 

żaden inny podmiot sektora prywatnego ponieważ na mocy prawa jest ona przypisana jedynie i wyłącznie do przedmiotowych jednostek samorządowych (powiaty i 

województwa) oraz instytucji gospodarki budżetowej (CODGiK). 

- wpływ na wymianę handlową – zgodnie z Traktatem WE każda pomoc, która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi jest uznawana za niezgodną 

ze wspólnym rynkiem.  NIE 

 

Projekt ma charakter regionalny, ale nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. Zasięg terytorialny projektu – regionalny. Odbiorcą ostatecznym 

projektu jest administracja samorządowa. Nie występuje odbiorca zagraniczny. Projekt nie przyczyni się do pojawienia/ zwiększenia się liczby odbiorców zagranicznych. 

 

PODSUMOWANIE: 

Z uwagi na fakt iż Beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej. Wykonuje zadania określone ustawą i takich zadań dotyczy wniosek. Z mocy ustawy zadania te są 

przypisane do konkretnego podmiotu – co powoduje niemożliwość ich realizowania w warunkach konkurencyjnych (żaden inny podmiot nie może uzyskać uprawnień do 

udostępniania zasobów i świadczenia tych usług – chyba, że w drodze zmiany przepisów prawa) jak również rachunku ekonomicznego – stawki opłat nie są ustalane ani w 

drodze rynkowej, ani przez usługodawcę – a przez ustawodawcę. 

Dodatkowo warunki określające test pomocy publicznej nie zostały spełnione ponieważ nie zaistniały łącznie tak więc w niniejszym projekcie nie mamy do czynienia z 

pomocą publiczną. 
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Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

D. Analiza popytu oraz opcji 

D.1 Analiza popytu 

Proszę o zidentyfikowanie i ilościowe określenie społecznego zapotrzebowania na realizacje przedmiotowej inwestycji. W analizie proszę uwzględnić zarówno bieżący (w 
oparciu o aktualne dane) jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego 
popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego 
zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji inwestycji). 
Poniżej proszę przedstawić ogólne założenia dla przedmiotowej analizy. Właściwa analiza popytu prezentowana jest w załączniku. 

  

D.1.1. Założenia do analizy popytu 

 

Zaprezentowana poniżej analiza popytu identyfikuje oraz określa ilościowe, społeczne zapotrzebowanie na realizację niniejszej inwestycji. Uwzględniono tutaj zarówno 

bieżący, jak i przyszły prognozowany popyt na usługi elektroniczne realizowane przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w województwie opolskim, 

wyznaczony w oparciu o prognozy uwzględniające wskaźniki makroekonomiczne i społeczne. Analiza obejmuje między innymi: 

• Analizę bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania na usługi związane z obsługą przyjęcia dokumentacji (wniosków oraz zgłoszeń), 

• Korektę analizy przyszłego zapotrzebowania względem wskaźników makroekonomicznych oraz społecznych wraz z uwzględnieniem stopnia wykorzystania 

platformy regionalnej. 

Wyliczenia do analizy popytu zamieszczone zostały również w załączniku nr 1. z analizą finansową. 
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D.1.1.1. Metodyka wyznaczenia analizy popytu 

 

Modelowanie danych oparto na serii kroków, dających odpowiedź na pytanie o wielkość obecnego popytu na usługi informatyczne oraz prognozowane przyszłe 

zapotrzebowanie. W analizie uwzględniono scenariusz z inwestycją oraz bez inwestycji. 

Szczegółowy plan analizy uwzględnia: 

1) Analiza stanu bieżącego 

a. Analiza bieżącego zapotrzebowania oparta o wskaźniki obecnej liczby obsługiwanych dokumentów w Powiatach i Województwie Opolskim. 

b. Budowa linii trendu oraz wyznaczenie przewidywanego zapotrzebowania na usługi w latach kolejnych dla dokumentacji papierowej oraz elektronicznej.  

c. Analiza efektywnego realnego wykorzystania e-usług. 

 

2) Analiza prognozowanego popytu 

a. Wariant bez inwestycji 

b. Wariant z inwestycją 

 

D.1.2. Analiza zapotrzebowania na e-usługi 

 

Chcąc odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadają na potrzeby społeczności należy dokonać identyfikacji i ilościowego określenia 

społecznego zapotrzebowania na usługi świadczone przez Ośrodki w województwie opolskim. Zebrane dane reprezentowane są przez liczbę dokumentów procedowanych 

w ramach procesów biznesowych ośrodka, będących obiektem zainteresowań społeczeństwa przynależnego do powiatu lub województwa. Procedowanie każdego 

dokumentu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku/zgłoszenia w Urzędzie, co wiąże się z odpowiednim nakładem ze strony wnioskodawcy, mierzonym poprzez: czas i 

pieniądz – nakładem potrzebnym na dojazd do ośrodka, będący wykładnią odległości lokalizacji ośrodka od miejsca zamieszkania wnioskodawcy.  
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Studium wykonalności dla projektu:  
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Analizowanym aspektem jest zatem zapotrzebowanie społeczeństwa na system umożliwiający zmniejszenie nakładów koniecznych do komunikacji z Urzędem, a tym samym 

pokonywaniem barier społecznych oraz mierzenie tego zapotrzebowania w stosunku do możliwych do uzyskania efektów. 

 

D.1.3. Analiza stanu bieżącego  

 

D.1.3.1. Analiza bieżącego zapotrzebowania oparta o wskaźniki obecnej liczby składanych dokumentów w Województwie Opolskim 

 

W ramach określenia społecznego zapotrzebowania na usługi Województwa Opolskiego przeprowadzono analizę ilościową obsługiwanych wniosków oraz zgłoszeń. Wyniki 

analizy zaprezentowano w załączniku do Studium Wykonalności dotyczącym analizy finansowej. 

 

D.1.3.2. Trend oraz przewidywane zapotrzebowanie na usługi dla dokumentacji papierowej oraz elektronicznej 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w aspekcie całego województwa utrzymuje się rosnące tempo zapotrzebowania społecznego na usługi świadczone przez Ośrodki 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wzrastające tempo szczegółowo zaprezentowano poniżej.  
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Wykres 1. Liczba składanych dokumentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 
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Diagram prezentuje globalne zapotrzebowanie na usługi związane ze składaniem wniosków oraz zgłoszeń w uśrednieniu do ilości dokumentów składanych miesięcznie. W 

obecnym roku 2016 zapotrzebowanie to osiągnęło najwyższy wskaźnik względem ostatnich lat wynosząc 6899 nowych dokumentów (dane za pierwsze 9 miesięcy), co 

stanowi wzrost aż o 29,3% w stosunku do roku poprzedniego (5335 wniosków i zgłoszeń miesięcznie). 

Globalny trend dotyczący składanych dokumentów w skali pojedynczego miesiąca na przestrzeni 3 lat przyjmuje wartość dodatnią, co sugeruje, że zapotrzebowanie za 

usługi w kolejnych latach będzie rosło, osiągając w 2018 roku wg analiz poziom bliski 7,7 tyś. dokumentów składanych każdego miesiąca. 

Uwzględniając składowe zapotrzebowania na usługi ośrodka, tj. wnioski i zgłoszenia, stwierdzić można, że głównym obiektem zainteresowań obywateli są składane wnioski, 

które stanowią 76,5% wszystkich procedowanych dokumentów.  
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Wykres 2 Liczba składanych dokumentów w kontekście poszczególnych składowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 
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D.1.3.3. Efektywne wykorzystanie systemu 

 

Wskaźnik efektywnego wykorzystania systemu oparty został na analizie wykorzystania e-usług w powiatach i w województwie, gdzie usługi te zostały udostępnione dla 

społeczeństwa. Wskaźnik ten obrazuje stosunek dokumentów składanych drogą elektroniczną, do wszystkich dokumentów składanych w postaci elektronicznej i papierowej 

i wyraża bieżące zapotrzebowanie na usługi elektroniczne.  

Poniższe tabele prezentują dane Partnerów, dotyczące liczby obsługiwanych dokumentów w Ośrodku, z uwzględnieniem tych, które wpłynęły drogą elektroniczną (m.in. 

za pośrednictwem e-usług). Dane dla roku 2016 r. obejmują miesiące od stycznia do października. 

Województwo opolskie 

Tabela 26 Średni procent składanych wniosków elektronicznych (e-mail) dla województwa opolskiego 

Lata Ilość wszystkich wniosków 
(analogowe i elektroniczne) 

Wniosek o dane w formie elektronicznej - 
mailowo 

Udostępnianie danych zgromadzonych w 
rejestrze publicznym 

Obsługa wniosku za pośrednictwem 
platformy ePUAP 

szt szt. % -udział w 
stosunku do 
wszystkich 
wniosków 

szt. % udział w stosunku 
do wszystkich 

wniosków 

szt. % -udział w 
stosunku do 
wszystkich 
wniosków 

2014  209 129 61.72 - 0 28 13.39 

2015 171 119 69.59 18 10.52 32 18.71 

2016 136 72 52.94 11 8.09 17 12.50 

Średnia 172 106,6 61,41     
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

Województwo opolskie nie posiada systemu do udostępniania e-usług, jednakże posiada możliwość składania wniosków i zgłoszeń w postaci mailowej. Średni efektywny 

procent składanych dokumentów w takiej formie na przestrzeni 3 lat wyniósł 61,41%. Świadczy to o wysokim zapotrzebowaniu na platformę e-Usług. 
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Na podstawie średniej liczby obsługiwanych dokumentów oszacowano, że średnia liczba petentów na przestrzeni ostatnich lat wynosi 92 osoby / rok. 

Miasto Opole 

Tabela 27 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla miasta Opole 

Lata 

Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 4581 bd - bd 223 - - - 

2014 4683 43 0,92% bd 241 - - - 

2015 4605 40 0,87% bd 82 - - - 

2016 3562 46 1,29% bd 517 - 30 83% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

W mieście Opole obserwowany jest wzrost wykorzystania e-usług, zarówno w zakresie rejestracji wniosków jak i zgłoszeń. 

 

Powiat opolski 

Tabela 28 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu opolskiego 

Lata 

Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 bd bd - - - - - - 

2014 bd bd 1% 5057 0 0,00% - - 

2015 bd bd 1% 4048 672 16,60% - - 

2016 bd bd 1% 3297 2640 80,07% 266 100% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 
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Dla powiatu opolskiego zauważyć można znaczny wzrost świadomości wykorzystania e-usług, dla którego w ostatnim roku (2016) udział zgłoszeń w formie elektronicznej 

wyniósł aż 80,07%. Na przestrzeli 2 lat, od kiedy usługa elektroniczna jest dostępna, udział e-zgłoszeń wyniósł 48,34% 

 

Powiat nyski 

Tabela 29 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu nyskiego 

Lata 

Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
Elektronicznie (GEO-

INFO  i.Kerg) 
% - udział Ogółem 

% - udział aktywnych 
użytkowników 

2013 bd 0 0 2778 1619 58,28% - - 

2014 bd 0 0 2808 1041 37,07% - - 

2015 bd 0 0 2605 Bd Bd - - 

2016 bd 0 0 1889 1275 67,49% - - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

Dla powiatu nyskiego stopień zgłoszeń elektronicznych w stosunku do wszystkich zgłoszeń wyniósł na przestrzeni 4 lat - 54,28%. Jednocześnie zauważyć można wzrost 

zainteresowania usługą elektroniczną – rok 2016 posiada największy odsetek dokumentów złożonych właśnie tą drogą – 67,49% 

 

Powiat oleski 

Tabela 30 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu oleskiego 

Lata 

Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie (i.Kerg) % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 bd 0 0 1331 840 63,11% - - 
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2014 bd 0 0 1389 879 63,28% - - 

2015 bd 0 0 1369 864 63,11% - - 

2016 bd 0 0 bd bd - - - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

Dla powiatu oleskiego stopień zgłoszeń elektronicznych w stosunku do wszystkich zgłoszeń wyniósł na przestrzeni 3 lat - 63,16%. 

 

Powiat głubczycki 

Tabela 31 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu głubczyckiego 

Lata 

Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 3179 0 0 792 0 0 0 0 

2014 2670 0 0 785 0 0 0 0 

2015 2721 0 0 751 0 0 0 0 

2016 2265 0 0 585 0 0 0 0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

Powiat głubczycki nie świadczy usług elektronicznych. 

 

Powiat kluczborski 

Tabela 32 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu kluczborskiego 

Lata Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 
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Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 bd 0 0 1042 0 0 - - 

2014 bd 0 0 1092 0 0 - - 

2015 bd 0 0 993 0 0 - - 

2016 bd 0 0 894 191 21,36% 14 bd 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

 

Powiat prudnicki 

Tabela 33 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu prudnickiego 

Lata 

Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 bd 0 0 881 - - - - 

2014 bd 0 0 967 735 76,01% - - 

2015 bd 0 0 898 681 75,84% - - 

2016 bd 0 0 717 666 92,89% 175 100% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

Powiat prudnicki posiada jeden z najwyższych udziałów dokumentów składanych drogą elektroniczną. Średnia wartość wynosi 82,58%. 

 

Powiat brzeski 

Tabela 34 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu brzeskiego 
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Lata 
Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 bd 0 0 - - - - - 

2014 bd 0 0 5031 1949 38,74% - - 

2015 bd 0 0 - - 

2016 bd 0 0 - - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

Dla powiatu brzeskiego średnia dotycząca dokumentów elektronicznych została oszacowana na 38,74%. 

 

Powiat strzelecki 

Tabela 35 Średni procent składanych dokumentów elektronicznych dla powiatu strzeleckiego 

Lata 

Wnioski Zgłoszenia Użytkownicy 

Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem Elektronicznie % - udział Ogółem 
% - udział aktywnych 

użytkowników 

2013 bd 0 0 bd 0 0 - - 

2014 bd 0 0 bd 0 0 - - 

2015 bd 0 0 bd 0 0 - - 

2016 bd 0 0 bd 0 0 101 67% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

Powiat strzelecki nie świadczy usług elektronicznych. 
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D.1.3.4. Wskaźnik efektywnego wykorzystania e-usług 

 

Uwzględniając powyższą analizę zauważyć należy, że stopień wykorzystania e-usług dla składania wniosków / zgłoszeń posiada tendencję wzrostową na przestrzeni 

ostatnich lat. Stopień wykorzystania e-Usług dla rejestracji zgłoszeń jest zależny od powiatu, dla którego realizowano analizę popytu, sięgając od 21,36% (powiat 

kluczborski), kończąc na poziomie 82,58% (powiat prudnicki).  

Powiat Średni, procentowy udział dokumentacji elektronicznej 

opolski 48,34% 

nyski 54,28% 

oleski 63,16% 

kluczborski 21,36% 

prudnicki 82,58% 

brzeski 38,74% 

 

Uwzględnić należy, że średnie wykorzystanie e-usług wynosi 51,41% w stosunku do całkowitej liczby obsługiwanych zgłoszeń. Wskazuje to na zainteresowanie e-usługami 

powyżej średniej. 

Wwue = 51,41% 

 

D.1.4. Analiza prognozowanego popytu 

D.1.4.1. Wariant bez inwestycji 

D.1.4.1.1. Liczba unikalnych wejść na geoportal wojewódzki 
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Na podstawie wywiadu określa się, że liczba użytkowników geoportalu wojewódzkiego obecnie uplasowana jest na poziomie 37 253 unikalnych wejść. Szacuje się, że tempo 

wzrostu nowych użytkowników systemu wynosi obecnie 2% w skali roku oraz maleje ze względu na ograniczenia możliwościowe obecnie funkcjonującej infrastruktury. 

Szacuje się, że po przekroczeniu liczby 40 000 unikalnych użytkowników, tempo to zmaleje do 1 %. 

Poniższa tabela przedstawia przewidywany popyt na informacje udostępniane poprzez geoportal w kontekście roku, w jakim ta usługa funkcjonuje. 

 

Tabela 36 Przewidywany popyt na informacje udostępniane na geoportalu w przypadku wariantu bez inwestycji 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - 37253 37998 38758 39533 40324 40727 41134 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Us 41546 41961 42381 42804 43232 43665 44101 44542 44988 

Us – unikalni użytkownicy systemów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

 

D.1.4.1.2. Udział składanych dokumentów poprzez e-usługi 

 

Dla wariantu bez inwestycji założone zostały warunki obecnie występujące w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz obecnie utrzymujący się trend 

wzrostu składanych wniosków / zgłoszeń poprzez platformy elektroniczne.  

Poniżej przedstawiono ogólny trend wykorzystania e-usług na obecnie funkcjonujących w Ośrodkach platformach. 



 
 Załącznik nr 5 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.3 E – usługi publiczne  
w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I 

Wersja nr 1, styczeń 2017 r. 
  

. 
 

174 
 

Studium wykonalności dla projektu:  
„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 

Tabela 37 Udział składanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem e-usług 

  2013 2014 2015 2016* 

p. opolski 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia  0 672 2640* 

m. Opole 

  

e-wnioski 0 43 40 46* 

e-zgłoszenia 223 241 82 517* 

w. opolskie 

  

e-wnioski  0 0 0 

e-zgłoszenia 0 0 0 0 

p. głubczycki 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia 0 0 0 0 

p. oleski 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia 840 879 864 bd 

p. nyski 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia 1619 1041 1620 1275* 

p. kluczborski 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia 47,75 47,75 47,75 47,75** 

p. prudnicki 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia  735 681 666* 

p. brzeski 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia 487,25 487,25 487,25 487,25** 

p. strzelecki 

  

e-wnioski 0 0 0 0 

e-zgłoszenia 0 0 0 0 

p. kędzierzyńsko-kozielski 

  

e-wnioski bd bd bd bd 

e-zgłoszenia bd bd bd bd 

p. namysłowski e-wnioski bd bd bd bd 
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  e-zgłoszenia bd bd bd bd 

p. krapkowicki 

  

e-wnioski bd bd bd bd 

e-zgłoszenia bd bd bd bd 

       
Sumaryczna liczba e-dokumentów  3217 3603 4613 5751* 

       
Sumaryczna liczba składanych dokumentów 

(e-dokumentów oraz tradycyjnych)  60268 66856 65302 63282* 

        
Udział składanych e-dokumentów w 

stosunku do wszystkich dokumentów  5,34% 5,39% 7,06% 9,09%* 

 

* dane dla miesięcy styczeń-październik 2016 

** uśredniona wartość za okres 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

 

Obecne wykorzystanie e-usług jest na stosunkowo niskim poziomie i wynosi około 9,09% udziału dla wszystkich dokumentów składanych w Ośrodku. Tempo wzrostu 

świadomości informatyzacji ograniczane jest przez niski poziom dostępności e-usług w Ośrodkach, gdzie większość z nich nie zapewnia możliwości składania wniosków (7 

ośrodków) .  

Analizując dynamicznie dane, przy obecnej infrastrukturze tempo wzrostu można oszacować na poziomie ok 1,3% rocznie w skali rocznej (analiza za ostatnie 4 lata).  

Poniżej przedstawiono dynamiczną prognozę wykorzystania e-usług dla wariantu bez inwestycji.  
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Tabela 38 Średni procentowy udział dokumentacji elektronicznej w scenariuszu bez projektu 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

uewz 5,34% 5,39% 7,06% 9,09% 10,29% 11,49% 12,69% 13,89% 15,09% 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

uewz 16,29% 17,49% 18,69% 19,89% 21,09% 22,29% 23,49% 24,69% 25,89% 

uewz – udział elektronicznych wniosków i zgłoszeń w stosunku do całości dokumentów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

 

Na podstawie analizy dynamicznej prognozy, w przypadku wariantu bez inwestycji dopiero w 2030 roku e-wnioski będą stanowić około 25% wszystkich składanych 

wniosków.  

Tabela 39 Liczba dokumentów ogółem oraz składanych elektronicznie 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba składanych dokumentów (ogólnie) 
59015 65583 64031 82799 79081 81593 83716 85555 87178 

Liczba składanych dokumentów w formie elektronicznej 
3151 3535 4521 7526 8137 9375 10624 11884 13155 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Liczba składanych dokumentów (ogólnie) 88629 89942 91140 92243 93263 94214 95103 95938 96725 
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Liczba składanych dokumentów w formie elektronicznej 
14438 15731 17034 18347 19669 21000 22340 23687 25042 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

W roku 2017 liczba składanych dokumentów jest niższa niż w roku poprzednim, ze względu na to, że w 2016 r. odnotowano ekstremalnie wysoki popyt, a założono wzrost 

średni – i w związku z tym rok 2017 ma wzrost poniżej tego ekstremum. 

 

D.1.4.1.3. Liczba użytkowników portali powiatowych 

 

Analizując dostępne dane dotyczące obecnie funkcjonujących systemów teleinformatycznych w powiatach, określić można, że występuje duże zapotrzebowanie na usługi 

związane z elektronicznym składaniem dokumentów ( rozdział: Wskaźnik efektywnego wykorzystania e-usług). Na podstawie informacji z powiatów określono również, że 

liczba użytkowników portali jest zróżnicowana i waha się od kilkunastu do kilkuset użytkowników. Szczegółowe dane przedstawiono poniżej. 

Tabela 40 Obecna liczba użytkowników w powiatach 

 Liczba unikalnych użytkowników portalu powiatowego (Stan na rok 2016) 

p. opolski 266 

m. Opole 30 

p. kluczborski 14 

p. prudnicki 175 

p. strzelecki 101 

Średnia 117,2 

Suma 586 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 
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Na podstawie powyższych danych określić można, że szacowana liczba użytkowników powiatowych systemów do składania dokumentów wynosi obecnie 586 unikalnych 

osób.  

Ze względu na ograniczone funkcjonalności oraz fakt, że powiaty oferują obecne usługi na przestrzeni kilku lat, szacuje się, że tendencja wzrostowa będzie utrzymywać się 

na stosunkowo niskim poziomie, w granicy 2% w skali roku. 

 

Tabela 41 Przewidywany popyt na usługi portali powiatowych w przypadku wariantu bez inwestycji 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - - 586 598 610 622 634 647 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Us 660 673 687 700 714 729 743 758 773 

Us – unikalni użytkownicy systemów 

Źródło: Opracowanie własne  
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D.1.4.2. Wariant z inwestycją 

D.1.4.2.1. Liczba unikalnych wejść na geoportal wojewódzki 

 

W okresie realizacji projektu liczba unikalnych wejść na geoportal będzie zgodna z liczbą wejść dla wariantu bezinwestycyjnego. Szacuje się, że ze względu na nowe 

funkcjonalności oraz uruchomienie na nowej, wydajniejszej platformie, tempo obecnego wzrostu wzrośnie do poziomu 3% w skali roku.  

Poniższa tabela przedstawia przewidywaną liczbę odwiedzin geoportalu na przestrzeni okresu eksploatacji systemu. 

 

Tabela 42 Przewidywany popyt na informacje udostępniane na geoportalu w przypadku wariantu z inwestycją 

 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - 37253 37998 38758 39533 40324 40727 41533 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Us 42779 44062 45384 46746 48148 49593 51080 52613 54191 

Us – unikalni użytkownicy systemów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników audytu 

 

Przewidywany początek eksploatacji 

systemu 
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D.1.4.2.2. Udział składanych dokumentów poprzez e-usługi 

 

Dla wariantu z inwestycją przyjąć należy, że docelowa liczba składanych wniosków oraz zgłoszeń poprzez usługę elektroniczną osiągnie udział porównywalny z poziomem 

jaki jest obecnie wykorzystywany w tych ośrodkach, dla których takie usługi są udostępnione już dziś. Na podstawie analizy z rozdziału Efektywne wykorzystanie systemu 

przyjąć należy, że docelowy wskaźnik wykorzystania e-usług w kontekście ogółu wynosić będzie 51,4% i zostanie osiągnięty on na przestrzeni 7 lat od uruchomienia 

platformy. 

Poniżej przedstawiono szacowane tempo wzrostu udziału dokumentacji elektronicznej w stosunku do okresu w jakim ta usługa będzie udostępniona. W roku 2017 liczba 

składanych dokumentów jest niższa niż w roku poprzednim, ze względu na to, że w 2016 r. odnotowano ekstremalnie wysoki popyt, a założono wzrost średni – i w związku 

z tym rok 2017 ma wzrost poniżej tego ekstremum. 

 

Tabela 43 Średni procentowy udział dokumentacji elektronicznej w scenariuszu z projektem 

 

 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

uewz 5,34% 5,39% 7,06% 9,09% 10,29% 11,49% 12,69% 13,89% 21,29% 

Liczba składanych dokumentów (ogólnie) 
59015 65583 64031 82799 79081 81593 83716 85555 87178 

Liczba składanych dokumentów w formie elektronicznej 
3151 3535 4521 7526 8137 9375 10624 11884 18560 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Przewidywany początek 

eksploatacji systemu 
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uewz 26,19% 31,09% 35,99% 40,89% 45,79% 50,69% 55,59% 60,49% 65,39% 

Liczba składanych dokumentów (ogólnie) 
88629 89942 91140 92243 93263 94214 95103 95938 96725 

Liczba składanych dokumentów w formie elektronicznej 
23212 27963 32801 37718 42705 47757 52868 58033 63248 

uewz – udział elektronicznych wniosków i zgłoszeń w stosunku do całości dokumentów 

Źródło: Opracowanie własne  

 

D.1.4.2.3. Udział użytkowników części wojewódzkiej portalu e-usług 

 

W obecnym stanie, dokumenty dla części wojewódzkiej obsługiwane są wyłącznie w sposób tradycyjny (dokumenty papierowe, dokumenty przekazywane poprzez e-mail), 

co wskazuje, że dla tej części początkowa liczba użytkowników wyniesie 0.  

Posiadając informację o średniej liczbie wnioskodawców oraz informację o procencie dokumentów składanych drogą elektroniczną (inną niż e-Usługi), określić można, że 

na przestrzeni 7 lat od uruchomienia platformy wszystkie osoby korzystające z dróg elektronicznych przeniosą się na platformę e-Usług wojewódzkich. Jednocześnie, w 

związku z postępującym dostępem do Internetu oraz wchodzeniem na rynek pracy młodego społeczeństwa, tempo wzrostu zapotrzebowania na e-Usługi będzie wzrastać 

z szacowanej granicy 2% w skali roku. 

Poniżej przedstawiono szacowane tempo wzrostu liczby użytkowników wdrażanych e-usług geoportalu wojewódzkiego w stosunku do okresu w jakim ta usługa będzie 

udostępniona. 
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Tabela 44 Przewidywany popyt na e-usługi WODGiK na geoportalu w przypadku wariantu z inwestycją 

 

 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - 0 0 0 0 0 0 8 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Us 16 25 34 42 51 61 70 80 89 

Us – unikalni użytkownicy geoportalu 

Źródło: Opracowanie własne  

 

D.1.4.2.4. Udział użytkowników części powiatowej portalu e-usług 

 

W przypadku wariantu z inwestycją, przewidywana pula użytkowników portali powiatowych na rok 2016 będzie stanowić wkład dla użytkowników Centrum Usług 

wspólnych, będącego przedmiotem projektu. Określa się, że w związku z uruchomieniem platformy o zwiększonej funkcjonalności, około 45% użytkowników wszystkich 

portali powiatowych w pierwszym roku użytkowania przeniesie swoje konto na platformę wojewódzką. Szacując, łączna liczba użytkowników dotychczasowych portali 

powiatowych i nowego Centrum Usług Wspólnych, w pierwszym roku eksploatacji wyniesie 1324.  

Liczba ta odzwierciedla przewidywania dotyczące zapotrzebowania z poprzednich rozdziałów i uwzględnia: 

Przewidywany początek eksploatacji 

systemu 
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• 323 osoby – stanowiące 45% wszystkich osób korzystających z obecnych e-Usług portali powiatowych (rozdział Liczba użytkowników portali powiatowych – 5 

powiatów * średnia wartość użytkowników dla pojedynczego powiatu), 

• 657 osoby – stanowiące 80% wszystkich potencjalnych osób, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem e-Usług, a które w przypadku z inwestycją będą 

posiadały możliwość składania dokumentów tylko przez CUW. (7 powiatów * średnia wartość użytkowników dla pojedynczego powiatu), 

• 311 osób – stanowiące 55% osób, które obecnie korzystają z usług portali powiatowych i na nich pozostaną, 

• 33 osoby – pozostałe (migracja osób potencjalnie korzystających do tej pory z dokumentacji papierowej, osoby wynikające z zmian makroekonomicznych i 

społecznych – zmiany demograficzne, zwiększenie dostępu do usług internetowych). 

Zakłada się, że po zakończeniu inwestycji, tempo wzrostu użytkowników wyniesie minimum 4% w skali roku. Jednocześnie, zauważalna będzie stopniowa migracja osób ze 

starych rozwiązań na nowe, uruchomione w trakcie realizacji projektu – zakłada się, że w kontekście 10 lat, całość użytkowników z dotychczasowych systemów powiatowych 

przeniesie swoje konta do Centrum Usług Wspólnych. 

Tabela 45 Przewidywany sumaryczny popyt na usługi portali powiatowych oraz Centrum Usług Wspólnych – części powiatowej 

 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - - 586 598 610 622 634 1324 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Us 1377 1432 1490 1549 1611 1676 1743 1813 1885 

Us – unikalni użytkownicy systemów 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Przewidywany początek eksploatacji 

systemu 
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Tabela 46 Przewidywany popyt na usługi Centrum Usług Wspólnych – części powiatowej 

 

 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - - 0 0 0 0 0 1013 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Us 1222 1354 1451 1530 1601 1671 1741 1812 1884 

Us – unikalni użytkownicy systemów 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Tabela 47 Przewidywany spadający popyt na usługi udostępnione na starych platformach powiatowych 

 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - - 598 610 622 634 311 155 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Przewidywany początek eksploatacji 

systemu 

Przewidywany początek eksploatacji 

systemu 
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Us 78 39 19 10 5 2 1 1 0 

Us – unikalni aktywni użytkownicy systemów 

Źródło: Opracowanie własne  

 

D.1.4.2.5. Udział użytkowników Centrum Usług Wspólnych (część powiatowa i wojewódzka) 

 

Poniższa tabela przedstawia przewidywaną sumaryczną liczbę użytkowników Centrum Usług Wspólnych – korzystających z usług wojewódzkich i powiatowych. 

Tabela 48 Przewidywany sumaryczny popyt na e-usługi Centrum Usług Wspólnych (część powiatowa oraz wojewódzka) 

 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Us - - - 0 0 0 0 0 1021 

          

Lata 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Us 1238 1379 1485 1572 1652 1732 1811 1892 1973 

Us – unikalni użytkownicy systemów 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Przewidywany początek eksploatacji 

systemu 
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D.1.4.2.6. Kształtowanie się uśrednionych w skali roku kosztów utrzymania usług objętych projektem, przypadających na pojedyncze wykonanie usług w zależności od 

różnych poziomów wykorzystania usług przez usługobiorców 

 

W obliczeniach popyt na e-usługi został utożsamiony z liczbą składanych dokumentów w konkretnych latach. Średni koszt utrzymania usług objętych projektem, 

przypadających na pojedyncze wykonanie usług w zależności od różnych poziomów wykorzystania usług przez usługobiorców, został obliczony jako iloraz kosztów 

eksploatacyjnych projektu i popytu na e-usługi. 

 

D.2 Analiza opcji 

Przedmiotową analizę należy przeprowadzić w dwóch etapach: 
 
1. etap pierwszy - analiza strategiczna - koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. odpowiada na pytanie, czy bardziej korzystna 
będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa nowej).  Co do zasady etap ten przyjmuje formę analizy wielokryterialnej  
i opiera się na kryteriach jakościowych. 

 

D.2.1. Analiza strategiczna 

 

Wariant 1 (bezinwestycyjny) 

Wariant bezinwestycyjny nie podlega porównaniu i ocenie w ramach analizy opcji. 

 

 

Wariant 2 (partnerski) 
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Wariant zakłada budowę portalu e-usług, w tym: 

• Umożliwienie publikacji usług sieciowych z poziomu powiatowego; 

• Utrzymanie baz danych u każdego z Partnerów; 

• Budowę portalu e-usług województwa opolskiego stanowiącego bramkę dostępu do e-usług poszczególnych Partnerów; 

• Integrację portalu e-usług województwa opolskiego z systemami PZGiK poszczególnych Partnerów, systemem WZGiK, systemem ePUAP, systemem umożliwiającym 

realizację e-płatności, systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;  

• Integrację systemów PZGiK poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego z systemami finansowo – księgowymi, z systemami Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentacją, systemem ePUAP; 

• Budowę kompleksowego systemu WZGiK; 

• Uzupełnienie Geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej; 

• Uzupełnienie infrastruktury technicznej o niezbędne urządzenia; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych oraz ciągłość działania. 

 

Wariant 3 (wojewódzki) 

Wariant zakłada budowę portalu e-usług, w tym: 

• Publikację usług sieciowych wyłącznie z poziomu wojewódzkiego; 

• Utrzymanie jednej Centralnej Bazy Danych; 

• Wytworzenie mechanizmu pracy przy wykorzystaniu Centralnej Bazy Danych; 

• Budowę portalu e-usług województwa opolskiego stanowiącego bramkę dostępu do e-usług poszczególnych Partnerów; 

• Integrację portalu e-usług województwa opolskiego z systemami PZGiK poszczególnych Partnerów, systemem WZGiK, systemem ePUAP, systemem umożliwiającym 

realizację e-płatności, systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją; 
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• Integrację systemów PZGiK poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego z systemami finansowo – księgowym, z systemami Elektronicznego Zarządzania 

Dokumentacją, systemem ePUAP, Geoportalem (GUGiK); 

• Budowę kompleksowego systemu WZGiK; 

• Uzupełnienie Geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej; 

• Rozbudowę infrastruktury technicznej na poziomie wojewódzkim; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych. 

 

Tabela 49. Analiza wielokryterialna – porównanie wariantów: 2 (partnerski), 3(wojewódzki) 

L.p. Kryterium Analiza rozwiązań 

1 
Czy zasadne jest wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury IT? 

Wariant 2: 

Niniejszy wariant zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz zasobów poszczególnych Partnerów i 

uzupełnienie ich o oprogramowanie i sprzęt niezbędny do ich prowadzenia, a także taki który zapewni funkcjonowanie 

nowopowstałych rozwiązań. 

 

Wariant 3: 

Niniejszy wariant zakłada centralizację infrastruktury i odpowiedzialności na poziomie wojewódzkim, zaś minimalizację na 

poziomie powiatowym, co wiąże się ze znaczną inwestycją w infrastrukturę IT na poziomie wojewódzkim. 

 

Uzasadnienie: 

Z powyższej analizy wynika, że korzystniejszym rozwiązaniem jest maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów i ich 

uzupełnienie u poszczególnych Partnerów, bardziej niż duża inwestycja w rozbudowę wojewódzkich rozwiązań. 

 

Rekomendowany do realizacji: Wariant nr 2 
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2 
Czy zasadne jest tworzenie zdolności do 
publikacji usług danych przestrzennych u 
każdego z Partnerów? 

Wariant 2: 

Niniejszy wariant ma na celu równomierne wytworzenie zdolności do publikacji e-usług wśród wszystkich Partnerów Projektu. U 

każdego z Partnerów ulokowane zostaną również serwery usług danych przestrzennych publikujące dane przestrzenne z 

poszczególnych zbiorów danych, które zasilą geoportal zlokalizowany na poziomie województwa i będą służyły do aktualizacji 

zbiorów danych poziomu wojewódzkiego. 

 

Wariant 3: 

Niniejszy wariant ma za zadanie utworzenie pełnego Centrum Usług Wspólnych w celu maksymalnej redukcji redundancji funkcji 

wśród Partnerów Projektu. Publikacja poszczególnych zbiorów danych będzie odbywała się przy wykorzystaniu wojewódzkiego 

serwera usług danych przestrzennych. 

 

Uzasadnienie: 

Na podstawie powyższej analizy korzystniejszym rozwiązaniem jest wytworzenie zdolności publikacji usług danych przestrzennych 

u każdego z Partnerów 

 

Rekomendowany do realizacji: Wariant nr 2 
 

3 
Czy zasadne jest utworzenie jednej 
Centralnej Bazy Danych i łączenie się z nią 
zdalne? 

Wariant 2: 

Każdy z Partnerów będzie prowadził własną bazę danych. 

 

Wariant 3: 

Zbiory danych poziomu powiatowego prowadzone są przy wykorzystaniu aktualnie posiadanego przez Powiaty oprogramowania, 

przy wykorzystaniu ciągłego połączenia z centralną bazą danych zlokalizowaną na poziomie wojewódzkim. Wszystkie zbiory 

danych poziomu powiatowego oraz poziomu wojewódzkiego zlokalizowane będą w centralnej bazie danych, ulokowanej na 

serwerach dedykowanych każdemu powiatowi w siedzibie Marszałka Województwa Opolskiego. 

 

Uzasadnienie: 
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Mając na uwadze fakt, że zbiory danych prowadzone na poziomie powiatowym są bardzo duże, często modyfikowane i nie może 

być przerwy w dostępie do nich, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zlokalizowanie baz danych u każdego z Partnerów. Zdalne 

połączenie z centralną bazą danych może nie być wystarczająco stabilne aby obsłużyć wysokie potrzeby podmiotów poziomu 

powiatowego. Prowadzenie poszczególnych baz na poziomie poszczególnych powiatów powoduje ich niezależność względem 

województwa, większą kontrolę nad własnym zasobem oraz bezpieczeństwo w zakresie dostępności. 

 

Rekomendowany do realizacji: Wariant nr 2 
 

4 Złożoność, wykonalność rozwiązania 

Wariant 2 

„W zakresie oprogramowania na poziomie powiatowym należy wytworzyć podstawowe funkcjonalności” 

 

Wariant 3 

„W zakresie oprogramowania należy wytworzyć złożone mechanizmy pracy na Centralnej Bazie Danych” 

 

Uzasadnienie: 

Mając na uwadze dużą liczbę użytkowników, którzy jednocześnie pracowaliby na jednej centralnej bazie danych, wytworzenie 

odpowiednich mechanizmów będzie przedsięwzięciem złożonym, a co za tym idzie niesie za sobą ryzyko niepowodzenia. 

Realizacja rozwiązań wg wariantu nr 2 jest rozwiązaniem bezpiecznym i pewnym. 

 

Rekomendowany do realizacji: Wariant nr 2 
 

5 
Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz 
właściwymi zasadami unijnymi 

Wariant 2 

„Niniejsza koncepcja zakłada (…) przede wszystkim zgodnie z ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennych musi być 

zorientowane na wykorzystanie usług OGC” 

Wariant 3 

„Publikacja usług sieciowych wyłącznie z poziomu wojewódzkiego” 

 

Uzasadnienie: 
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Rozwiązaniem zgodnym z prawodawstwem unijnym jest wariant nr 2. 

 

Rekomendowany do realizacji: Wariant nr 2 
 

6 
Czy rozwiązanie jest komplementarne z innymi 
projektami realizowanymi na poziomie 
regionalnym i centralnym 

Wariant 2 

„W zakresie oprogramowania na poziomie powiatowym należy wytworzyć podstawowe funkcjonalności w zakresie publikacji e-

usług, co umożliwi zasilenie danymi bazy wojewódzkiej, umożliwi ich publikację na Portalu Regionalnej Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej, umożliwi integrację z Geoportalem (GUGiK) oraz umożliwi publikację dowolnych danych przestrzennych wg 

pojawiających się w przyszłości potrzeb.” 

 

Wariant 3 

„Wyłącznie na poziomie wojewódzkim będzie istniała możliwość publikacji usług danych przestrzennych, za co będzie 

odpowiedzialny operator na poziomie wojewódzkim.” 

 

Uzasadnienie: 

Wariant nr 2 spełnia to kryterium 

 

Rekomendowany do realizacji: Wariant nr 2 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
Podsumowanie – porównanie wariantów 

 

W wariancie drugim z uwagi na stan zastany, należy dokonać modernizacji części infrastruktury technicznej w poszczególnych jednostkach. W zakresie oprogramowania na 

poziomie powiatowym należy wytworzyć podstawowe funkcjonalności w zakresie publikacji e-usług co umożliwi zasilenie danymi bazy wojewódzkiej, umożliwi ich 

publikację na Portalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, integrację z Geoportalem (GUGiK) oraz publikację dowolnych danych przestrzennych wg 
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pojawiających się w przyszłości potrzeb. Prowadzenie poszczególnych baz na poziomie poszczególnych powiatów powoduje ich niezależność względem województwa, 

większą kontrolę nad własnym zasobem oraz bezpieczeństwo w zakresie dostępności. 

 

W wariancie trzecim ze względu na konieczność przeniesienia dużej części infrastruktury na poziom wojewódzki należy dokonać jej rozbudowy tak aby obsłużyła również 

potrzeby jednostek poziomu powiatowego. W zakresie oprogramowania należy wytworzyć złożone mechanizmy pracy na Centralnej Bazie Danych, które w wyniku 

ewentualnej utraty połączenia nie spowodują utraty wytworzonych zmian, a także należy mieć na uwadze, że w przypadku dłuższej utraty połączenia internetowego z 

Centralną Bazą Danych może nastąpić paraliż w danej jednostce poziomu powiatowego gdyż wszystkie bazy danych będą przechowywane na poziome wojewódzkim. 

Wyłącznie na poziomie wojewódzkim będzie istniała możliwość publikacji usług danych przestrzennych, za co będzie odpowiedzialny operator na poziomie wojewódzkim. 

Pomimo przeniesienia baz danych poziomu powiatowego na poziom wojewódzki nadal będzie istniała konieczność integracji każdej z nich z Geoportalem (GUGiK). 

 

Wybór wariantu docelowego 

 

Wariant nr 2 jest rekomendowany do realizacji na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej. Szczegółowy opis wariantu znajduje się w rozdziale D.3. 

 
       

2. etap drugi - analiza rozwiązań technologicznych - na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym.  
Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych. 
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D.2.2. Analiza rozwiązań technologicznych 

 

Wariant 1 (bezinwestycyjny) 

Wariant bezinwestycyjny nie podlega porównaniu i ocenie w ramach analizy opcji. 

Wariant 2 (partnerski) 

Pod względem technologicznym realizacja wariantu nr 2 będzie wiązała się przede wszystkim z rozbudową infrastruktury poszczególnych partnerów. Każdy z partnerów 

powiatowych zostanie wyposażony w Serwer RACK, UPS do urządzeń RACK, a szafa RACK zostanie dostarczona do sześciu partnerów. Dodatkowo dostarczony zostanie 

sprzęt zabezpieczający usługi oraz podpisy elektroniczne. Jeżeli chodzi o województwo opolskie, na potrzeby jego części w Centrum Usług Wspólnych zostanie zakupiony 

sprzęt który jest rozbudową obecnego środowiska serwerowego. Rozbudowana zostanie posiadana macierz dyskowa o kolejne zasoby dyskowe (półki macierzy). W 

niniejszym rozwiązaniu każdy z Partnerów samodzielnie będzie publikował odpowiednie usługi, w celu zaprezentowania ich na wspólnym portalu. 

Wariant 3 (wojewódzki) 

Budowa wariantu nr 3 będzie opierała się głównie na znacznej rozbudowie infrastruktury technicznej partnera poziomu wojewódzkiego przede wszystkich w zakresie 

wyposażenia w wydajne serwery oraz macierze dyskowe. Całe niniejsze rozwiązanie będzie oparte na złożonym mechanizmie umożliwiającym współbieżną pracę wielu 

użytkowników na jednej Centralnej Bazie Danych. Ponadto, każdy z Partnerów będzie musiał zostać wyposażony w wydajne stanowiska komputerowe oraz systemy 

bazodanowe, które umożliwią lokalną replikację w celu zabezpieczenia się przed utratą danych.  

 

 

Wybór wariantu docelowego 

 

Z analizy pod względem technologicznym wynika, że realizacja obu wariantów w zakresie kosztów wytworzenia aplikacji, zakupu sprzętu oraz oprogramowania 

standardowego jest na podobnym poziomie. W wariancie nr 2 większy poziom inwestycji wymagany jest na poziomie powiatowym, zaś w wariancie nr 3 na poziomie 

wojewódzkim. W związku z powyższym przy wyborze odpowiedniego do realizacji wariantu należy kierować się następującymi aspektami:   
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• Bezpieczeństwem – wariant nr 2 jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, nie ma ryzyka braku dostępu do danych np. w przypadku utraty połączenia internetowego; 

• Złożonością rozwiązań – wariant nr 2 charakteryzuje się mniejszą złożonością, zaś wariant 3 niesie za sobą ryzyko braku powodzenia ze względu na konieczność 

zastosowania złożonych mechanizmów; 

• Wydajnością produktów – wariant nr 2 zakłada łączenie się z lokalną bazą danych, zaś wariant nr 3 poprzez zdalne połączenie z centralną bazą danych; 

• Sumą korzyści, które niesie za sobą przyjęte rozwiązanie – wariant nr 2 niesie za sobą dodatkową korzyść, którą jest możliwość publikacji e-usług przez 

poszczególnych Partnerów. 

 

    

D.3 Przyjęte rozwiązanie 

Jako podsumowanie analizy wykonalności (pkt C.2), popytu oraz opcji należy przedstawić dokonany wybór przyjętego do zastosowania rozwiązania wraz ze stosownym 
uzasadnieniem.   

 

D.3.1. Opis wybranego wariantu 

 

Wybór wariantu 

Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują na wybór wariantu nr 2, czyli partnerskiego. Analiza strategiczna wykazała, że wariantem odpowiednim do realizacji jest 

wariant nr 2 ze względu na to, iż opiera się na maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów, wytwarza nowe zdolności u poszczególnych partnerów, jest rozwiązaniem 

bezpiecznym, stabilnym, wykonalnym oraz zgodnym z prawodawstwem. Analiza rozwiązań technologicznych wykazała, że wariant nr 2 jest tańszym rozwiązaniem od 

wariantu nr 3. Poniżej przedstawiony został opis przyjętego rozwiązania. 

Opis wariantu 
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W myśl głównej idei niniejszego projektu, związanej z e-usługami cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego, które mają zostać 

udostępnione na poziomach powiatowym i wojewódzkim oraz w związku z koniecznością zapewnienia interoperacyjności danych i usług przestrzennych wybrano wariant 

2, który zakłada oparcie rozwiązania o usługi danych przestrzennych.  

Niniejsza koncepcja zakłada maksymalne wykorzystanie obecnie używanego oprogramowania, które umożliwia prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i które przede wszystkim zgodnie z ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennych musi być zorientowane 

na wykorzystanie usług OGC „Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, 

wprowadzają, w zakresie swojej właściwości, rozwiązania techniczne zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych 

zbiorów.5”  

Wynik przeprowadzonego audytu wykazał konieczność dostosowania struktury prowadzonych zbiorów danych przestrzennych do obowiązujących przepisów prawa, aby 

możliwe było świadczenie poprawnych i spójnych usług w obszarze całego województwa co jest fundamentalnym elementem niniejszego projektu. Niniejsza koncepcja 

zakłada, że w każdym z powiatów dla wszystkich prowadzonych rejestrów EGiB, GESUT, BDOT500, SOG oraz BDMZ zostaną opublikowane usługi WFS, które umożliwią 

aktualizację BDOT10k. Niniejszy projekt nie zakłada budowy nowych portali na poziomie powiatowym ze względu na racjonalność wykorzystania środków. W związku z 

powyższym dane poziomu powiatowego zostaną opublikowane na platformie Geoportalu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – w zależności od potrzeb np. 

w postaci usług WMS. Dzięki możliwości generowania usług danych przestrzennych na poziomie powiatowym dokonana zostanie integracja z Geoportalem (GUGiK) w 

zakresie danych ewidencyjnych (usługa WMS).  

W ramach projektu w oparciu o infrastrukturę techniczną województwa opolskiego uruchomiony zostanie dedykowany system (portal) wspólny dla wszystkich Partnerów 

Projektu. Niniejszy portal będzie stanowił interfejs dostępowy do e-usług udostępnionych przez poszczególnych Partnerów. Wszystkie usługi będą typu A2B/A2C. W ramach 

projektu zakłada się wytworzenie usług na 4 poziomie dojrzałości. Szczegółowy wykaz usług, które zostaną wytworzone w niniejszym projekcie znajduje się w rozdziale 

A.1.1.4.5. Dostarczenie centrum usług wspólnych. Interesant (wnioskodawca, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, projektant, komornik sądowy) po dokonaniu rejestracji 

w systemie przy pomocy własnego konta będzie miał możliwość pełnego załatwienia sprawy w dowolnej jednostce poziomu powiatowego województwa opolskiego. Po 

                                                           
5 Rozdział 3 Art. 7. Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
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złożeniu dokumentu (wniosku, zgłoszenia) dokument zostanie przesłany do systemu odpowiedniego Partnera, w którym sprawa zostanie obsłużona, a odpowiedź w sprawie 

zostanie przesłana i udostępniona Interesantowi Partnera.  

Każdy z rejestrowanych dokumentów elektronicznych (dot. wyłącznie użytkowników zewnętrznych) będzie wymagał opatrzenia go podpisem elektronicznym lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po dokonaniu poprawnego sygnowaniu dokumentu nastąpi przesłanie 

go do odpowiedniego Partnera gdzie zostanie zarejestrowany w systemie służącym do zarządzania ośrodkiem (PZGiK). 

W ramach portalu stanowiącego bramkę dla interesantów uruchomiona zostanie usługa e-płatności, która umożliwi dokonanie bezgotówkowej płatności w ramach 

zarejestrowanej sprawy.  

Funkcjonalność portalu umożliwi również przeglądanie danych obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w dotychczasowym wyłącznym posiadaniu 

poszczególnych Partnerów. Dzięki temu zwiększona zostanie dostępność informacji dla urzędników i mieszkańców, przez co posiadane zasoby danych będą szerzej 

wykorzystywane także przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API - ang. Application Programming Interface). 

Systemy PZGiK poszczególnych Partnerów służące do zarządzania Ośrodkiem  zostaną zintegrowane z: 

• Systemami finansowo księgowymi – jeżeli system finansowo-księgowy danego Partnera nie umożliwia integracji, wykorzystywany system PZGiK powinien 

udostępnić własne interfejsy wymiany danych aby po dokonaniu modernizacji systemu finansowo-księgowego lub jego zastąpieniu możliwa była integracja; 

• Systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) – jeżeli system EZD danego Partnera nie umożliwia integracji, wykorzystywany system PZGiK powinien 

udostępnić własne interfejsy wymiany danych zgodnie z instrukcją kancelaryjną tak aby po dokonaniu modernizacji systemu EZD lub jego zastąpieniu możliwa była 

integracja; 

a także z portalem utworzonym w ramach niniejszego projektu stanowiącym bramkę do usług poszczególnych Partnerów, jak również z platformą ePUAP w zakresie: 

• rejestracji wniosków i zgłoszeń zarejestrowanych na platformie ePUAP; 

• uwierzytelnienia podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP materiałów zasobu udostępnianych w postaci dokumentów elektronicznych. 
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Materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych mogą być również uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu certyfikatu 

cyfrowego systemu PZGiK w postaci danych potwierdzających autentyczność dokumentów pobieranych za pomocą usług sieciowych z sytemu PZGiK. 

Wszelkie metody uwierzytelniania w odniesieniu do danych i usług publikowanych i udostępnianych w ramach wytworzonych rozwiązań zostaną zastosowane na poziomie 

adekwatnym do celów i zakresu niniejszego Projektu. 

Na poziomie wojewódzkim w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę techniczną uruchomione zostaną następujące komponenty: 

• Portal e-usług województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu stanowiący Centrum Usług Wspólnych, który stanowił będzie bramkę 

dostępową do e-usług poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego, a także stanowił będzie bramkę do e- usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu WZGiK; 

• System WZGiK – System Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, który  stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-

usługi  w szczególności służył będzie do: 

o Prowadzenia rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu; 

o Gromadzenia materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych oraz metadanych; 

o Świadczenia e-usług w zakresie rejestracji wniosków i zgłoszeń przez Interesantów w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych podpisem 

elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

o Świadczenia e-usług w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń przez Pracowników WODGiK; 

o Świadczenia e-usług udostępniania materiałów zasobu (drogą elektroniczną) – w szczególności w postaci usług sieciowych; 

o Świadczenia e-usług przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnienie materiałów zasobu; 

o Świadczenia e-usługi uwierzytelniania udostępnianych materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK; 

o Przechowywania i udostępniania klauzul materiałów zasobu i ich kopii; 

o Wyłączania materiałów z zasobu. 

Ponadto system WZGiK zostanie zintegrowany z systemem EZD (w zakresie wymaganym przez instrukcję kancelaryjną). 
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W ramach niniejszego Projektu Geoportal Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zapewni jednorodność technologiczną i aplikacyjną komponentów poziomu 

wojewódzkiego, zrealizuje jego intuicyjne działanie i polegał będzie m.in. na: 

• Budowie zaplecza administracyjnego geoportalu aby stanowiło ono centrum administracyjne dla wszystkich komponentów wytworzonych w ramach niniejszego 

projektu; 

• Utworzeniu komponentu integrującego usługi numeracji porządkowej nieruchomości w skali województwa; 

• Zapewnieniu intuicyjności wyszukiwania przede wszystkim w zakresie obiektów istotnych dla służb ratowniczych; 

• Zapewnieniu sprawnej aktualizacji danych przez departamenty UMWO z możliwością tworzenia własnych cashflow; 

• Dostosowaniu geoportalu do WCAG2.0; 

• Dostosowaniu usług sieciowych do standardów OCG; 

• Zapewnieniu jego pełnej dostępności i funkcjonalności w co najmniej 3 najpopularniejszych przeglądarkach internetowych; 

Geoportal Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej będzie stanowił również bramkę dostępu do danych pochodzących z poziomu powiatowego, co zostało 
przedstawione w opisie powyżej.  
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I. Odniesienie do kryteriów oceny projektu 

I.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe 

Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu przedstawionych w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.  

Wszystkie typy projektów 

Nr Nazwa kryterium Uzasadnienie spełnienia 

1. 

Zakupywany w ramach projektu sprzęt, 
wyposażenie warunkuje realizację celów 
projektu, a przeprowadzona analiza wykazuje 
niedostępność zasobów w ramach 
administracji publicznej (jeżeli dotyczy) 

Rozdziały:  

C.2 Analiza wykonalności projektu 
A.1.6. Analiza w kontekście całego układu infrastruktury, tj. funkcjonalne  i rzeczowe powiązania między danym 
projektem a istniejącą infrastrukturą 

Uzasadnienie: 

Zakup w ramach projektu sprzętu warunkuje realizację celów projektu. Przeprowadzona analiza wykazuje 
niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej. Wyniki przeprowadzonego audytu w zakresie 
infrastruktury wskazują na konieczność zakupu niezbędnego dodatkowego sprzętu. 

2. 
Założenia projektu są zgodne ze 
zdiagnozowanymi potrzebami interesariuszy 
usług 

Rozdziały:  

A.1.1. Zarys i ogólny charakter projektu  
C.1.3. Analiza problemów i potrzeb beneficjentów 
D.1 Analiza popytu 

Uzasadnienie: 
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Została przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług oraz potrzeb 
interesariuszy. W wyniku analizy wyspecyfikowano problemy dotyczące obszaru systemów przeznaczonych do 
obsługi Wojewódzkiego, Miejskiego i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 
obszaru danych gromadzonych w tych Ośrodkach. Zidentyfikowano niewystarczającą automatyzację procesu 
obsługi Wykonawców i Interesantów w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, brak integracji 
rejestrów z systemami zewnętrznymi: Geoportal, ePUAP, EZD, niedostateczną jakość zbiorów danych i utrudniony 
dostęp do zbiorów danych dla niektórych grup podmiotów. Zachodzi również potrzeba udostępniania danych 
powiatowych dla WODGiK celem realizacji zadań własnych. Projekt adresuje właśnie te potrzeby. Projekt 
uwzględnienia także wytyczne WCAG 2.0 na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

3. 

Projektowanie i budowa usług będą 
realizowane w oparciu o metody 
projektowania zorientowanego na 
użytkownika 

Rozdziały:  

C.2 Analiza wykonalności projektu  
D.2 Analiza opcji  

Uzasadnienie: 

Projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika. 
Korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, 
niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. Poziom dostępności usług proponowany w 
ramach projektu jest zgodny z wynikami badań potrzeb usługobiorców. Zaplanowano działania polegające na 
monitorowaniu usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, 
ciągłości działania i powszechności wykorzystania. 
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4. 

 

W projekcie będą realizowane potrzeby 

wskazane w dokumencie strategicznym dla 

danego obszaru tematycznego 

 

Rozdziały:  

H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora  

Uzasadnienie: 

Inwestycja realizuje cele wskazane w dokumentach strategicznych poziomu lokalnego, regionalnego, krajowego i 
unijnego. Wskazane w Agendzie „EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU” działania kluczowe zostaną spełnione przez realizację 
projektu dla województwa opolskiego. Cele projektu wpisują się także w filary strategii „JEDNOLITY RYNEK 
CYFROWY (DIGITAL SINGLE MARKET, DSM)” takie jak: lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i 
usług cyfrowych, stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych, rozwój europejskiej 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu. 

Projekt wpisuje się też w założenia strategiczne dokumentu: „STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020” w szczególności 
odpowiadając następującym zagadnieniom: Kierunek I.1.2. Zwiększenie efektywności instytucji publicznych, 
Kierunek I.1.3. Wprowadzenie jednolitych zasad e-gov w administracji (e-administracja), Kierunek II.3.4. 
Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, Kierunek II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, Kierunek 
II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych, Kierunek II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Kierunek III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

Ponadto zgodnie z zawartą w dokumencie „KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010 - 2020: 
REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE” wizją rozwoju regionalnego Polski, jedną z czterech cech charakteryzujących 
polskie regiony w roku 2020 będzie konkurencyjność i innowacyjność. W zakresie tej wizji zdefiniowano cel, do 
którego realizacji przyczyni się wdrożenie rozwiązań projektu. 

Projekt jest także zgodny z PROGRAMEM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA i pokrywa się ze wszystkimi 
planowanymi do realizacji działaniami wyspecyfikowanymi w strategii: otwarty rząd i wspieranie rozwoju 
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społeczeństwa obywatelskiego, wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-
administracji; świadczenie e-usług publicznych, informatyzacja urzędów. 

Kolejną strategią, w której cele wpisuje się niniejszy projekt, jest STRATEGIA ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020. 
Są to: Wzrost konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim przez efektywne wykorzystanie 
potencjałów makroregionu – cel pośredni: Budowa oferty gospodarczej makroregionu, którego przedsięwzięciami 
są wspieranie wypracowywania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w wiodących branżach gospodarczych 
makroregionu oraz tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych. 

Projekt realizuje także cele zawarte w „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020 R.”: 2.3. 
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji, 3.3. Wspieranie powiązań kooperacyjnych 
w gospodarce, 5.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Projekt wpisuje się też w strategiczne cele poszczególnych powiatów określone w dokumentach: Strategia Rozwoju 
Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025, Strategia 
Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r., Strategia Rozwoju Powiatu Krapkowickiego do roku 2020, Strategia 
Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022, Strategia Rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i plan 
rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2016-2020.  

Projekt realizuje też w pełni założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. Wpisuje się ona w oś priorytetową X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w działanie 10.3, którego 
celem szczegółowym jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych. Cel ten ma być spełniony poprzez realizację 
przedsięwzięć, które odpowiadają zadaniom przewidzianym dla niniejszego projektu. 

5. 
W ramach projektu zostaną udostępnione 
usługi o wysokim poziomie e-dojrzałości 

Rozdziały:  

A.1.1.4.5. Dostarczenie centrum usług wspólnych 
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Uzasadnienie: 

W ramach projektu zostały przeanalizowane warianty, z których wybrany został docelowy obejmujący wytworzenie 
kompleksowego komponentu wspólnego, wykorzystanie istniejących zasobów. Wytworzony zostanie jeden 
wspólny portal, który umożliwi pełne obsłużenie sprawy w ramach interakcji z Interesantem.  Wdrożone w ramach 
projektu nowe usługi będą zapewniały pełną obsługę spraw w formie elektronicznej na wszystkich etapach 
procedowania, w sposób spójny dla wszystkich Partnerów biorących udział w projekcie (z wykorzystaniem Centrum 
Usług Wspólnych). Realizacja projektu zakłada przy tym, że wszystkie wytworzone w ramach projektu usługi będą 
na czwartym poziomie dojrzałości. 

6. 
Projekt jest realizowany zgodnie z 
wymaganiami w zakresie interoperacyjności 

Rozdziały:  

D.3.1. Opis wybranego wariantu 

Uzasadnienie: 

Wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
interoperacyjności, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

7. 

 

Systemy teleinformatyczne wdrożone w 

ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo 

przetwarzania i przechowywania  danych oraz 

ciągłość działania. 

Rozdziały:  

D.3.1. Opis wybranego wariantu 
D.2 Analiza opcji 

Uzasadnienie: 
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 Na poziomie wojewódzkim w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę techniczną zapewniającą bezpieczeństwo 
przetwarzania i przechowywania danych uruchomione zostaną następujące komponenty: Portal e-usług 
województwa opolskiego wspólny dla wszystkich Partnerów Projektu  oraz System WZGiK – System Wojewódzkiego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, który stanowił będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący 
e-usługi. Każdy z rejestrowanych dokumentów elektronicznych (dot. wyłącznie użytkowników zewnętrznych) będzie 
wymagał opatrzenia go podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych mogą być 
również uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu 
PZGiK w postaci danych potwierdzających autentyczność dokumentów pobieranych za pomocą usług sieciowych z 
sytemu PZGiK.  

Prowadzenie baz na poziomie poszczególnych powiatów powoduje ich niezależność względem województwa, 
większą kontrolę nad własnym zasobem oraz bezpieczeństwo w zakresie dostępności. 

Ponadto bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych oraz ciągłość działania zostaną zapewnione 
poprzez: 

• Cyklicznie wykonywanie kopii zapasowych przetwarzanych danych; 

• Wykorzystywane będzie oprogramowanie, które zapewni odpowiednie standardy jakościowe, przez 
co zagwarantowany zostanie odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywanych i 
przetwarzanych informacji; 

• Przeprowadzone zostaną szkolenia, które zapewnią prawidłowe użytkowanie sprzętem, 
oprogramowaniem oraz wskazane zostanie odpowiednie postępowanie w sytuacjach wyjątkowych 
typu awaria; 

• Zapewnione zostaną odpowiednie rezerwy w zakresie miejsca na dane, rezerwy w zakresie sprzętu 
oraz zasilania; 

• Zapewniona zostanie kontrola dostępu do zasobów – wprowadzone zostaną różne poziomy 
uprawnień; 
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• Opracowana zostanie dokumentacja wskazująca na procedury postępowania w sytuacjach 
awaryjnych, procedury eksploatacyjne, dokumentacja techniczna oraz użytkownika.  

8. 
Komplementarność projektu z innymi 
projektami realizowanymi na poziomie 
regionalnym i centralnym 

Rozdziały:  

C.2.3. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie regionalnym i centralnym 
C.1.9. Doświadczenie w zarządzaniu oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 

Uzasadnienie: 

Budowa Systemu w ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa 
opolskiego” zakłada szerokie wykorzystanie platformy ePUAP w zakresie podpisu profilem zaufanym ePUAP, 
uwierzytelniania dokumentów podpisem elektronicznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz 
podpisem profilem zaufanym ePUAP, integracji systemów PZGiK poszczególnych Partnerów z systemem ePUAP w 
zakresie pobierania dokumentów z ePUAP oraz uwierzytelniania dokumentów elektronicznych podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Projekt „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” jest 
komplementarny z projektem realizowanym w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii finansowanym z funduszy 
europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Geoportal 2. Budowa Systemu zakłada powiązanie z 
systemami tworzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w zakresie integracji systemów PZGiK 
poszczególnych partnerów poziomu powiatowego z Geoportalem w obszarze publikacji rejestru Ewidencji Gruntów 
i Budynków. 

Projekt również wykazuje komplementarność poprzez integrację z systemem utworzonym przez Województwo 
Opolskie w ramach Projektu „Opolskie w Internecie” (OWI) a mianowicie z Geoportalem Regionalnego Systemu 
Informacji Przestrzennej www.mapy.opolskie.pl. Geoportal OWI zostanie zintegrowany z rozwiązaniami niniejszego 
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Projektu przede wszystkim w zakresie publikacji zasobów wszystkich Partnerów poziomu powiatowego w postaci 
usług i będzie stanowił jedno wspólne okno do danych całego województwa dla wszystkich zainteresowanych 
informacją przestrzenną. 

Z kolei projekty, które są komplementarne z niniejszym projektem pod względem wykorzystania efektów projektów 
zrealizowanych przez poszczególnych Partnerów poziomu powiatowego to m.in.:  

• Projekt zrealizowany przez Powiat Nyski pn. „Interaktywny Powi@t Nyski – informatyzacja i integracja baz 

danych”, 

• Projekt zrealizowany przez Powiat Prudnicki pn. „Budowa użytecznych usług e-PUAP oraz kreowanie 

świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”,  

• Projekt zrealizowany przez Powiat Strzelecki pn. „Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urząd – 

system usług elektronicznych w administracji samorządowej dla mieszkańców powiatu”. 

W rozdziale C.1.9. Doświadczenie w zarządzaniu oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się lista 
zrealizowanych projektów przez wszystkich Partnerów projektu, których tematyka dotyczy e-usług oraz systemów 
informatycznych. Wszystkie te projekty są komplementarne z niniejszym projektem.  

Produkty specjalistyczne Projektu nie powielają produktów wytworzonych lub eksploatowanych w ramach innych 
Projektów, zarówno realizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym. 

9. 
Projekt jest realizowany zgodnie z metodyką 
zarządzania projektami 

Rozdziały:  

C.1.8.1. Metodyka zarządzania projektem 

Uzasadnienie: 
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W ramach porozumienia pomiędzy Partnerami projektu został określony Lider projektu i zostały wyszczególnione 
obowiązki Lidera i wszystkich partnerów projektu. Powołany został Zespół Merytoryczny w celu zapewnienia 
partnerskiego podejścia w realizacji projektu oraz stworzenia warunków do Zarządzania projektem, wspólnego 
uzgadniania i opiniowania wszystkich spraw o znaczeniu strategicznym dla realizacji projektu. Określone zostały: 
skład i zasady funkcjonowania Zespołu Merytorycznego.  

Działania związane z procedowaniem projektu wymagać będą utworzenia hierarchii zarządczej, odpowiedzialnej za 
monitorowanie przebiegu. Hierarchia ta uwzględniać będzie trzy poziomy – poziom sterowania centralnego 
(Komitet Sterujący), kierownictwo operacyjne oraz zespoły wykonawcze. Określone zostały relacje i zasady 
działania na poszczególnych poziomach projektu. 

Zdefiniowana została odpowiedzialność za projekt i podmioty, których udział w projekcie jako Partnerów jest 
niezbędny, określono także metodykę PRINCE2, która zostanie wykorzystana do zarządzania realizacją projektu 
(zgodną z dobrymi praktykami i uwzględniającą wszystkie konieczne aspekty zarządzania projektem oraz regularny 
monitoring ryzyk, zmian oraz postępu w realizacji projektu). Wybrana metodyka stosowana jest w projektach 
informatycznych, w których powstaje konkretny produkt (stworzenie dedykowanego lub wdrożenie istniejącego 
oprogramowania). Dzięki swojemu ustandaryzowaniu bardzo dobrze sprawdza się w projektach, które wymagają 
formalności i dokładnej dokumentacji (np. projekty finansowane z dotacji unijnych). 

W załącznikach do studium przedstawiono dokument opisujący plan działań antykorupcyjnych dla projektu, 
strategię zarządzania ryzykiem oraz rejestr ryzyk. 

10. 
Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy 

kosztów i korzyści 

Rozdziały:  

D.1.4.2.6. Kształtowanie się uśrednionych w skali roku kosztów utrzymania usług objętych projektem, 
przypadających na pojedyncze wykonanie usług w zależności od różnych poziomów wykorzystania usług przez 
usługobiorców 
F.1.10. Obliczenie wskaźników efektywności inwestycji  
G.1 Analiza ekonomiczna 
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G.1.1. Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu 

Uzasadnienie: 

Dokonano analizy kosztów i korzyści pod kątem metodycznego i rzetelnego oszacowania kosztów i korzyści dla 
wnioskodawcy i interesariuszy, zastosowania wymaganego okresu referencyjnego i stopy dyskontowej, wyliczenia 
wskaźników efektywności ekonomicznej: ENPV (ekonomiczna wartość bieżąca netto), ERR (ekonomiczna stopa 
zwrotu), B/C (relacja zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów).  

Wartość bieżąca netto projektu ENPV wynosi ponad 4 mln zł. Uwzględniając wysoki zysk społeczno - gospodarczy 
wynikający z działań w zakresie technologii informatycznych i e-usług na potrzeby administracji publicznej szczebla 
powiatowego i wojewódzkiego implementacja inwestycji jest w pełni uzasadniona i rekomendowana.  

Ekonomiczna stopa zwrotu wynosi ponad 8 % - jest wyższa od oczekiwanej stopy zwrotu równej 5,5 %. Inwestycja 
jest opłacalna z socjoekonomicznego punktu widzenia, gdyż w okresie gospodarczego życia projektu generuje 
istotną nadwyżkę wpływów nad wydatkami wywołanymi jego realizacją.  

Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C) jest większy od 1, co oznacza, że bieżąca wartość korzyści przekracza bieżącą 
wartość kosztów inwestycji z ogólnospołecznego punktu widzenia. B/C stanowi stosunek zdyskontowanych korzyści 
do sumy zdyskontowanych kosztów generowanych w całym horyzoncie czasowym. Wskaźnik B/C wynosi 1,46. 

Dodatkowo przeprowadzono ocenę wielokryterialną efektów społecznych inwestycji, wynikiem której był 84,70% 
liczby punktów ważonych (gdzie wynik powyżej 75% oznacza duży wpływ społeczno-ekonomiczny na region), co 
oznacza, że projekt będzie miał zdecydowany wpływ na wykorzystanie technologii informatycznych i e-usług na 
potrzeby administracji publicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, co w konsekwencji wpłynie korzystnie na 
otoczenie społeczno-gospodarcze województwa opolskiego. 

Oceniono również wartość korzyści z realizacji projektu. Projekt nie generuje kosztów społecznych i gospodarczych. 
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W analizie popytu zamieszczono obliczenia dotyczące uśrednionych w skali roku kosztów utrzymania usług objętych 
projektem, przypadających na pojedyncze wykonanie usług w zależności od różnych poziomów wykorzystania usług 
przez usługobiorców. 

11. 
Metody uwierzytelniania są adekwatne do 

celów i zakresu projektu 

Rozdziały:  

B. Definicja celów projektu  
D.2 Analiza opcji  

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia autentyczności oraz skutków prawnych przesyłanych dokumentów elektronicznych, do 
komunikacji wprowadzona zostanie funkcjonalność podpisu elektronicznego oraz integracja z e-PUAP. 

Każdy z rejestrowanych dokumentów elektronicznych (dot. wyłącznie użytkowników zewnętrznych) będzie 
wymagał opatrzenia go podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po dokonaniu poprawnego sygnowania dokumentu nastąpi przesłanie 
go do odpowiedniego Partnera gdzie zostanie zarejestrowany w systemie służącym do zarządzania ośrodkiem 
(PZGiK). 

Materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych mogą być również uwierzytelniane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK w postaci danych potwierdzających 
autentyczność dokumentów pobieranych za pomocą usług sieciowych z sytemu PZGiK. 

Wszelkie metody uwierzytelniania w odniesieniu do danych i usług publikowanych i udostępnianych w ramach 
wytworzonych rozwiązań zostaną zastosowane na poziomie adekwatnym do celów i zakresu niniejszego Projektu. 
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12. 
W ramach projektu zostaną udostępnione 

informacje sektora publicznego (jeżeli dotyczy) 

Rozdziały:  

B. Definicja celów projektu  
D.2 Analiza opcji  
D.3.1. Opis wybranego wariantu 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zapewniony zostanie portal, który stanowił będzie punkt dostępowy do wszystkich Ośrodków 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Funkcjonalność portalu umożliwi podmiotom skorzystanie z usług 
elektronicznych, jak również przeglądanie danych obejmujących zakresem informacyjnym dane znajdujące się w 
dotychczasowym wyłącznym posiadaniu poszczególnych Partnerów. Dzięki temu zwiększona zostanie dostępność 
informacji dla urzędników i mieszkańców, przez co posiadane zasoby danych będą szerzej wykorzystywane także 
przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API - ang. Application Programming 
Interface). 
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I.2 Kryteria merytoryczne punktowane 

Należy dokonać odniesienia do kryteriów oceny projektu przedstawionych w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. 

Dla wszystkich typów projektów 

Nr Nazwa kryterium Uzasadnienie/obliczenia wraz z metodologią 

1. 
Rodzaj wdrażanych w ramach projektu e-usług 
na 4 lub 5 poziomie e-dojrzałości 

Rozdziały:  

A.1.1.4.5. Dostarczenie centrum usług wspólnych 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu zakłada, że wszystkie wytworzone w ramach projektu usługi będą na czwartym poziomie 
dojrzałości. Zakłada się realizację 15 usług co najmniej na 4 poziomie dojrzałości, które będą wykorzystywane przez 
wszystkich Partnerów projektu.  

14 z wdrażanych e-usług będzie typu A2B/A2C (z których jedna dodatkowo będzie mogła być wykorzystana jako 
A2A), 1 będzie typu A2A. 

Spośród 15 e-usług znajdujących się w Centrum Usług Wspólnych, 13 będzie wykorzystywanych w 12 powiatach, a 
5 w województwie. 

3. 

 

Integracja projektu z innymi projektami 

realizowanymi  na poziomie regionalnym i 

centralnym 

Rozdziały:  

D.3.1. Opis wybranego wariantu 

Uzasadnienie: 

Projekt integruje się z dwiema inwestycjami na poziomie centralnym:  
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• platformą ePUAP  

• Geoportalem - systemem tworzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, w zakresie publikacji rejestru 
Ewidencji Gruntów i Budynków. 

I z jedną na poziomie regionalnym: 

• Geoportalem wojewódzkim RIIP 

4. Wkład własny wyższy od minimalnego 

Rozdziały:  

F.1.1. Założenia do analizy finansowej  

Uzasadnienie: 

Wkład własny jest wyższy od minimalnego o 6 punktów procentowych i wynosi 21% kosztów kwalifikowanych. 

 

I.3 Kryteria merytoryczne uniwersalne 

Nr Nazwa kryterium Uzasadnienie spełnienia 

1. 
Założenia projektu zgodne z celami działania/ 
poddziałania/ typem projektu 

Rozdziały:  

B.1.4. Proszę wykazać logiczne powiązanie projektu z ogólnymi celami realizacji osi priorytetowej RPO WO 2014-
2020, w ramach której jest realizowany przedmiotowy projekt 

Uzasadnienie: 

Inwestycja  realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
Wpisuje się ona w oś priorytetową X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w działanie 10.3, którego celem 
szczegółowym jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych. Projekt całkowicie wpisuje się w realizację tego 
celu. Założenia projektu są zgodne ze wszystkimi typami przedsięwzięć wskazanymi w RPO WO dla działania 10.3. 
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Projekt dotyczy zwiększenia kompleksowości oraz stopnia wykorzystania e-usług publicznych, poprzez podniesienie 
jakości i zapewnienie interoperacyjności baz danych będących  w posiadaniu Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, integrację wewnętrzną jednostek Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poziomu powiatowego i 
wojewódzkiego w sposób umożliwiający dostęp do zasobów oraz elektroniczną obsługę wspólnych zadań przez nie 
wykonywanych a także zapewnienie narzędzi i mechanizmów pozwalających na szybką i sprawną wymianę 
informacji i danych oraz rozwój teleinformatycznych systemów komunikacji (podpisu elektronicznego oraz innych 
elektronicznych form uwierzytelniania). 

2. Wykonalność i efektywność projektu 

Rozdziały:  

C.2 Analiza wykonalności projektu  
D.2 Analiza opcji 
G.1.1. Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu 

Uzasadnienie: 

W ramach studium wykonalności przeanalizowano różne warianty realizacji projektu uwzględniając również 
wariant bezinwestycyjny, wybrano wariant mający największe uzasadnienie wyrażone stosunkiem korzyści do 
kosztów. Ustalono, na podstawie przeprowadzonych analiz, że projekt w wybranym wariancie jest wykonalny i 
wariant ten jest najbardziej efektywnym z analizowanych. 

Obliczono także ekonomiczne wskaźniki efektywności: ENPV, ERR i B/C. Ich wartości wskazują na to, że 
implementacja inwestycji jest w pełni uzasadniona i rekomendowana. 

3. Kwalifikowalność wydatków 

Rozdziały:  

F.1 Analiza finansowa 

Uzasadnienie: 
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Wydatki zaplanowane w ramach projektu są racjonalne i efektywne zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wszystkie wydatki ujęte w 
budżecie projektu wynikają z faktycznych potrzeb i mieszczą się w podręczniku kwalifikowania wydatków. Wydatki 
nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych, przyjęte do analizy finansowej założenia zostały oparte na 
odniesieniu do faktycznych kosztów występujących w kontekście tego typu projektów na rynku. Stawki 
jednostkowe i kwoty kosztów zostały obliczone w oparciu o dane rynkowe. Wydatki uwzględnione w analizie 
finansowej są niezbędne do realizacji projektu. 

4. 
Projekt spełnia zasady udzielania pomocy 
publicznej  

Rozdziały:  

C.3 Zgodność z polityką konkurencji (pomoc publiczna) 

Uzasadnienie: 

Przeprowadzono analizę pod kątem występowania pomocy publicznej w projekcie. Beneficjent nie prowadzi 
działalności gospodarczej, wykonuje zadania określone ustawą i takich zadań dotyczy wniosek. Z mocy ustawy 
zadania te są przypisane do konkretnego podmiotu – co powoduje brak możliwości ich realizowania w warunkach 
konkurencyjnych (żaden inny podmiot nie może uzyskać uprawnień do udostępniania zasobów i świadczenia tych 
usług – chyba, że w drodze zmiany przepisów prawa) jak również rachunku ekonomicznego – stawki opłat nie są 
ustalane ani w drodze rynkowej, ani przez usługodawcę – a przez ustawodawcę. 

Dodatkowo warunki określające test pomocy publicznej nie zostały spełnione ponieważ nie zaistniały łącznie tak 
więc w niniejszym projekcie nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. 

5. Trwałość projektu 
Rozdziały:  

C.1.8. Trwałość instytucjonalna i organizacyjna  
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F.1.11. Trwałość finansowa 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu trwałości projektu, rozumianego według zapisów art. 57 ust. 1 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 osiągnięte rezultaty i produkty zostaną utrzymane w stanie 
niezmienionym przez minimum 5 lat. Trwałość zagwarantowana będzie przez gwarancję producenta na zakupiony 
sprzęt oraz komponenty oprogramowania, profesjonalny serwis pogwarancyjny oraz załogę wykwalifikowanych 
informatyków, będących pracownikami oddziałów. Wnioskodawca gwarantuje trwałość struktury organizacyjnej w 
zakresie instytucjonalnym oraz zapewnia o niezmienności o dodatkowe modyfikacje rezultatów i produktów 
projektu. 

6. 

Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz 
właściwymi zasadami unijnymi w tym: zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnoprawnościami 
oraz zasadą zrównoważonego rozwoju 

Rozdziały:  

C.2.2.2. Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE 

Uzasadnienie: 

W zakresie polityki zrównoważonego rozwoju projektowane rozwiązanie oddziałuje pozytywnie na ochronę 
środowiska oraz tworzenie i upowszechnianie nowych, przyjaznych dla środowiska technologii. Projekt spełnia 
zasadę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska, ponieważ tradycyjne formy gromadzenia 
i udostępniania danych zastąpione zostaną formą elektroniczną, zdecydowanie ograniczającą czas analizowania i 
przepływu informacji, zużycia paliwa środków transportu oraz materiałów biurowych. Wdrożenie portalu e-usług 
znacząco zmniejszy zużycie papieru w jednostkach województwa opolskiego oraz w znaczący sposób zredukuje 
liczbę osobistych wizyt Interesantów w jednostkach, co ma wpływ m.in. na koszty (w tym transportu, energii) oraz 
emisję spalin. Realizacja projektu będzie prowadziła do zmniejszania różnic społecznych bez naruszenia dobra 
środowiska naturalnego, poprzez zwiększanie dostępności do danych przestrzennych z zasobów powiatowych oraz 
województwa.  
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Projekt zapobiega wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, światopogląd i 
orientację seksualną, gdyż gromadzone dane w rejestrach w żadnym kontekście nie przechowują danych z 
wymienionych obszarów. Projekt nie dyskryminuje żadnej z płci, jest skierowany do mieszkańców regionu - w takim 
samym stopniu do kobiet jak i do mężczyzn.  Nie występuje dyskryminacja ze względu na wiek czy zdolności fizyczne 
– wręcz przeciwnie, ma na uwadze osoby niepełnosprawne. Rozwiązanie realizuje politykę społeczeństwa 
informacyjnego polegającą na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym 
obywateli. E-usługi będą wykonane zgodnie ze regułami tworzenia stron www dostępnych dla jak największej liczby 
użytkowników. Przyczynią się do poprawy jakości życia szczególnie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych dla 
których osobiste stawienie się w urzędzie sprawia trudności i wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i koniecznością 
angażowania rodziny. 

Projekt zakłada równe traktowanie obu płci. Z rezultatów projektu w taki sam sposób będą mogli korzystać wszyscy 
mieszkańcy województwa opolskiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni – będą mieli zapewniony równy dostęp do 
zasobów. Urzędnicy zajmujący się elektroniczną obsługą spraw załatwianych za pośrednictwem wdrażanych e-
usług, traktować będą wszystkich Interesantów w jednakowy sposób, to znaczy płeć nie będzie miała wpływu na 
jakość obsługi. 

7. 

 

Wkład w realizację celu szczegółowego 

Priorytetu Inwestycyjnego 

 

Rozdziały:  

B.1.4. Proszę wykazać logiczne powiązanie projektu z ogólnymi celami realizacji osi priorytetowej RPO WO 2014-
2020, w ramach której jest realizowany przedmiotowy projekt 

Uzasadnienie: 

Planowana inwestycja zrealizuje cele szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 2C „Wzmocnienie zastosowań TIK 
dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”, poprzez stworzenie 
kompleksowych usług elektronicznych umożliwiających użytkownikom pełną interakcję z urzędami za 
pośrednictwem Internetu. Usługi będą umożliwiały dostęp do licznych zasobów, które dotychczas były dostępne 
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jedynie w postaci analogowej, poprzez ich digitalizację. W efekcie projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. 

Projekt jest zgodny z celem określonym dla działania 10.3 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, tj. „większa dostępność e-usług publicznych”. Realizacja projektu przyczyni się do  
zwiększenia dostępności do elektronicznych usług publicznych. 

8. 
Wybrane wskaźniki są adekwatne do 
określonego na poziomie projektu celu/typu 
projektu 

Rozdziały:  

B.1.3. Skwantyfikowanie realizowanych celów (określenie wartości bazowych i docelowych wraz z metodą pomiaru 
poziomu ich osiągnięcia) 

Uzasadnienie: 

Wybrane wskaźniki są zgodne z listą wskaźników produktu i rezultatu dla działania 10.3 RPO WO 2014-2020 oraz 
horyzontalnych i w sposób kompleksowy opisują zakres rzeczowy i charakter projektu, a także mierzą założone w 
nim cele. 

9. 
Założone wartości docelowe wskaźników 
większe od zera są realne do osiągnięcia 

Rozdziały:  

B.1.3. Skwantyfikowanie realizowanych celów (określenie wartości bazowych i docelowych wraz z metodą pomiaru 
poziomu ich osiągnięcia) 

Uzasadnienie: 

Założone wartości docelowe wskaźników są realnie możliwe do osiągnięcia. Zostały one starannie wyliczone na 
podstawie dogłębnej analizy, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń partnerów projektu, przy 
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uwzględnieniu zakładanych przepływów finansowych w projekcie i przy uwzględnieniu dostępnych na rynku 
zasobów technologicznych i merytorycznych. 

 

J. Promocja projektu 
J.1 Promocja projektu 

Proszę przedstawić formę działań promocyjnych i opisać promocję projektu zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie informacji i 
promocji (dokument dostępny na stronie www.mr.gov.pl).  

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania, mające na celu promocję produktów i usług Projektu wśród potencjalnych odbiorców oraz 

poinformowanie opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: 

• Wydanie stosownych ogłoszeń w lokalnej prasie i w Internecie 

Promocja w prasie i na branżowych stronach Internetowych, informujące odbiorców o efektach realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem udostępnianych 

usług i sposobu korzystania, oznakowane zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji. 

• Umieszczenie tablic informacyjnych przy lokalizacjach beneficjentów Projektu  

Tablice informacyjne promujące projekt wykonane zostaną dla wszystkich lokalizacji w których realizowane będą prace infrastrukturalne, zgodnie z zasadami 

zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Po zakończeniu projektu, zostaną 

przekształcone w tablice pamiątkowe. 

• Oznakowanie nabytych środków trwałych 
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Nabyte środki trwałe zostaną oznakowane plakietkami informacyjnymi. 

• Oznakowanie dokumentacji stosowanej w toku realizacji projektu  

Powstała w czasie realizacji projektu dokumentacja zostanie oznakowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

• Wykonanie druku ulotek informacyjnych dla mieszkańców i ich dystrybucja 

Ulotki promujące korzystanie z e-usług, rozdawane będą nieodpłatnie mieszkańcom województwa opolskiego w Urzędzie Miejskim w Opolu, Urzędzie 

Marszałkowskim w Opolu oraz wszystkich starostwach powiatowych w województwie. Rozpowszechniane będą także podczas co najmniej trzynastu imprez i 

przedsięwzięć organizowanych przez jednostki samorządowe, w trakcie trwania projektu (po jednej imprezie organizowanej przez każdego Partnera). 

• Powiadamianie mieszkańców o udostępnianych usługach za pośrednictwem strony www będącej produktem projektu – bezkosztowo. 

• Promocja projektu na funkcjonujących stronach www jednostek samorządowych – bezkosztowo, umieszczenie opisu projektu na stronach internetowych zgodnie 

z wytycznymi Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

• Zorganizowanie konferencji promującej efekty projektu 

Konferencja zostanie zorganizowana po zakończeniu realizacji projektu, z udziałem wszystkich Partnerów. 
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Oświadczenie Wnioskodawcy  
Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione  
w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą Wnioskodawcy oraz perspektyw  
i możliwości jego rozwoju. 

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do występowania w imieniu Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko  

Funkcja  

Data  

Podpis  

Imię i Nazwisko  

Funkcja  

Data  

Podpis  

* w razie konieczności należy powielić 
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