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internetowa wymiana danych z wykonawcą geodezyjnym  
w systemie OŚRODeK

W OKNie 
PRZeGlĄDARKi 
Coraz więcej ośrodków dokumentacji oferuje możliwość interneto-
wej wymiany danych z wykonawcą geodezyjnym. Od strony tech-
nicznej rozwiązanie jest już opanowane. Wciąż jednak pojawiają się 
problemy natury prawnej oraz wynikające ze złożonych relacji po-
między geodetą uprawnionym, firmą go zatrudniającą a ośrodkiem. 

KRZySZTOF BORyS

C hcąc ułatwić wymianę danych 
pomiędzy wykonawcą robót 
geodezyjnych a ośrodkiem do-

kumentacji geodezyjnej i kartograficz-
nej, już w kwietniu 2002 roku wprowa-
dziliśmy na rynek bezpłatny program 
OŚRODEK dla wykonawcy. Można w nim 
było przygotować zgłoszenie pracy geo-
dezyjnej z jej zakresem przestrzennym. 
Ważnym elementem był także słownik 
asortymentów kompatybilny ze słow-

nikiem w systemie OŚRODEK znajdują-
cym się w powiecie. Przygotowane zgło-
szenie można było przesłać za pomocą 
e-maila. Tą samą drogą wykonawca mógł 
otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgło-
szenia.

Następna wersja programu OŚRODEK 
dla wykonawcy umożliwiała także wy-
mianę zasobu – skanów operatów oraz in-
nych danych koniecznych do wykonania 
pracy geodezyjnej. Podstawowym pro-
blemem takiego rozwiązania był e-mail 
– wbrew pozorom zawodny środek komu-
nikacji. Aż do momentu odbioru potwier-

dzenia zgłoszenia geodeta nie był pewien, 
czy ośrodek otrzymał zgłoszenie. 

Kolejna wersja naszego programu wy-
eliminowała ten problem. Uruchomiliś-
my centralną skrzynkę wymiany danych 
(serwis odgik.pl), do której wykonawca 
przesyła dane bezpośrednio z programu 
OŚRODEK dla wykonawcy, a program 
OŚRODEK odczytuje dane po naciśnię-
ciu jednego przycisku. Istotnym ułatwie-
niem procesu zgłaszania jest możliwość 
zaznaczenia zakresu pracy w serwisie 
www.geoportal2.pl, który prezentuje da-
ne dla znacznego obszaru naszego kraju. 
Rozwiązanie oparte na programie OŚRO-
DEK dla wykonawcy jest nadal chętnie 
stosowane, gdyż nie wymaga tworzenia 
własnych geoportali przez ośrodki do-
kumentacji, a co za tym idzie – utrzy-
mywania kosztownego, symetrycznego 
łącza internetowego. 

Obecnie coraz więcej spraw można 
załatwić poprzez sieć (np. internetowe 
aukcje czy obsługa konta bankowego). 
Użytkownicy niechętnie instalują jed-
nak na swoich komputerach aplikacje 
(nawet darmowe), dlatego lepszym roz-
wiązaniem jest obsługa z poziomu okna 
przeglądarki internetowej. Idąc za tym 
trendem, w maju bieżącego roku wdro-
żyliśmy kolejny sposób obsługi wyko-
nawcy robót geodezyjnych, tj. wyłącznie 
w oknie przeglądarki. Serwis oparty jest 
na geoportalu powiatowym opisanym 
w poprzednim numerze GEODETY.

lDOSTęP ON-liNe
Wymianę danych pomiędzy ośrod-

kiem dokumentacji a wykonawcą moż-
na zrealizować na dwa sposoby: 
l poprzez internetowe zgłoszenie 

i przesyłanie plików jako e-mail,
lpoprzez dostęp on-line do bazy da-

nych ośrodka. 
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R e K l A M A

W naszym rozwiązaniu wykorzys-
taliśmy tę drugą metodę. Wykonawca 
z poziomu geoportalu powiatowego roz-
poczyna proces zgłaszania roboty. Wy-
świetlana formatka zawiera podstawowe 
dane o wykonawcy pobrane z systemu 
OŚRODEK i ułatwia wypełnienie pozosta-
łych pól poprzez wykorzystanie słowni-
ków systemu (wybór gminy, obrębu, asor-
tymentu itp.). Dzięki mapie wyświet lanej 
w oknie przeglądarki ułatwione jest wska-
zanie zakresu zgłoszonej pracy oraz dzia-
łek. Brak konieczności wpisywania nu-
merów działek dodatkowo redukuje liczbę 
popełnianych błędów. Po wypełnieniu 
pól i potwierdzeniu chęci zgłoszenia pra-
cy geodezyjnej następuje automatyczne 
uzupełnienie bazy systemu OŚRODEK, 

a wykonawca natychmiast otrzymuje 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz 
z nadanym numerem KERG. 

Pracownik ośrodka dokumentacji jest 
informowany o wpłynięciu zgłoszenia 
i może przystąpić do jego obsługi, która 
sprowadza się do trzech kroków: 
lwygenerowania danych (pliki ASCII, 

DXF, SHP, PDF), 
lwygenerowania zaleceń do wykona-

nia roboty,
lwykonania analizy zasobu. 
Analiza zasobu realizowana jest auto-

matycznie na podstawie zgłoszonego za-
kresu roboty, jednak pracownik ośrodka 
może dodatkowo dołączyć inne dokumen-
ty lub wykluczyć niektóre z automatycz-
nie wybranych. Wygenerowany zasób nie 

jest wysyłany do wykonawcy. 
System OŚRODEK wyłącz-
nie zapamiętuje, do jakich 
danych w ramach konkret-
nej roboty przysługuje wyko-
nawcy prawo dostępu.

Oprócz możliwości zgła-
szania nowych robót geo-
dezyjnych wykonawca ma 
także dostęp on-line do ro-
bót wcześniej przez siebie 
zgłoszonych. Na stronie in-
ternetowej prezentowane są 
wszystkie prace niezakoń-
czone oraz te zakończone 
w ostatnim roku. Wykonaw-
ca otrzymuje informacje o:
lKERG-u,
lstatusie obsługi,
lzaleceniach do wykona-

nia zgłaszanej pracy,
lzakresie zgłoszenia,
lmateriałach do wykonania pracy,
llistach operatów,
lzeskanowanej treści operatów,
linnych robotach wykonywanych na 

tym terenie.
Szczególnie interesująca jest lista 

skanów dokumentacji geodezyjnej. 
Wykonawca może zobaczyć każdy ze-
skanowany dokument, dokonać anali-
zy przydatności otrzymanego zasobu 
i wydrukować tylko niezbędne materia-
ły. Zeskanowane materiały są dostępne 
w pełnej rozdzielczości, dlatego ich dru-
kowana kopia nie odbiega od oryginału. 
Oczywiś cie dostęp on-line do skanów 
dokumentacji jest możliwy tylko w przy-
padku, gdy zasób został przetworzony 
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do postaci cyf rowej. Należy jednak pod-
kreślić, że w przypadku dokumentacji 
geodezyjnej samo zeskanowanie niewie-
le daje – konieczne jest opisanie każde-
go materiału atrybutami lokalizującymi 
go w przestrzeni (zakresem lub działką/
działkami).

lTROCHę KłOPOTóW 
PRAWNyCH 

Zgłoszenie przez wykonawcę roboty 
geodezyjnej zarówno w tradycyjnej, jak 
i internetowej formie pociąga za sobą 
skutki prawne i finansowe. Proponuje-
my, by przed przystąpieniem do interne-
towego zgłaszania prac wykonawca ro-
boty podpisał umowę cywilnoprawną. 
Podobnie jak w przypadku dostępu do 
geoportalu użytkownik jest traktowany 

indywidualnie. Jeśli w firmie pracuje kil-
ku geodetów uprawnionych, każdy z nich 
otrzymuje swój login i hasło, choć skutki 
finansowe ponosi firma zatrudniająca. 

Zaproponowana przez nas forma to 
umowa trójstronna pomiędzy wykonaw-
cą (geodetą uprawnionym), zgłaszającym 
(podmiotem gospodarczym) a ośrodkiem 
dokumentacji. Powinna być ona dosto-
sowana do potrzeb każdego powiatu. 
Obecnie stanęliśmy przed problemem 
przyjęcia operatów w postaci elektro-
nicznej do systemu OŚRODEK. Ze wzglę-
du na przepisy operat musi być oddany 
w formie papierowej. Jednak można by 
zezwolić na wcześniejsze przygotowanie 
do przyjęcia operatu przesłanego drogą 
elektroniczną (skanu). Powstaje jednak 
problem po wpłynięciu papierowej wer-

sji operatu – czy oba dokumenty są iden-
tyczne? Udzielenie odpowiedzi na to py-
tanie zajmuje zwykle więcej czasu niż 
ponowne zeskanowanie otrzymanego do-
kumentu. Dodatkowym problemem jest 
obawa przed nadużywaniem elektronicz-
nego przekazu operatu. Wykonawca mo-
że przesyłać nierzetelnie przygotowaną 
dokumentację, licząc, że ośrodek wskaże 
błędy. Należy przyjąć, że dopóki operat 
nie będzie mógł być przyjęty wyłącznie 
w wersji elektronicznej, podpisanej elek-
tronicznie, przesyłanie zeskanowanego 
operatu niewiele zmieni.

lBANK OSNóW
Do wykonania większości prac geo-

dezyjnych potrzebne są punkty osnowy. 
W przypadku naszego rozwiązania geo-
deta ma dostęp do osnów bezpośrednio 
z poziomu przeglądarki internetowej. Nie 
ma zatem koniecznoś ci przesyłania tych 
informacji. W zależności od uprawnień, 
po wskazaniu punktu osnowy na ma-
pie, wyświet lana jest informacja w for-
mie tabelarycznej oraz opis topograficz-
ny punktu. Dane te można wydrukować. 
Przygotowując geoportal, starano się, aby 
początkowy transfer (załadowanie strony 
i skryptów) był minimalny. Umożliwia 
to wykorzystanie bezpośrednio w tere-
nie notebooka z dostępem do internetu 
poprzez sieć GSM. Ma to szczególne zna-
czenie po stwierdzeniu na miejscu braku 
wcześniej wybranych punktów osnowy. 

lCO DAleJ?
Dostęp on-line do systemu OŚRODEK 

wprowadziliśmy niedawno. Zaintere-
sowanie tym rozwiązaniem jest bardzo 
duże. Otrzymujemy jednak wiele suge-
stii dotyczących dostosowania modułu 
do lokalnych uwarunkowań. Wynikają 
one głównie ze złożonych zależności po-
między geodetą uprawnionym, firmą go 
zatrudniającą a ośrodkiem dokumenta-
cji. Zdarza się, że kilku geodetów wspól-
nie wykonuje roboty firmy (chcą wspólnie 
przeglądać wszystkie zgłoszone prace). 
Bywa i odwrotnie – geodeta pracuje dla 
kilku firm i absolutnie nie chce, aby 
wszystkie jego roboty były przeglądane 
w każdej z nich. Obecnie prowadzimy 
prace nad uelastycznieniem modułów, tak 
aby rozwiązać podobne problemy. W od-
powiedzi na zapotrzebowania ośrodków 
dokumentacji będziemy starali się o dal-
szą automatyzację procesu obsługi wyko-
nawców robót geodezyjnych.

KRZySZTOF BORyS 
(GeOBiD)


