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I. Dane identyfikacyjne 

GWwny Urzqd Geodezji i Kartografit', ui. Wspolna 2,00-926 Warszawa. 

Waldemar Izdebski, Giowny Geodeta Kraju^ od 7 czerwca 2018 r. 
W okresie obĵ tym kontrolqfunkcĵ  kierownika jednostki poprzednio petnili: 
Marcin Wojtowicz petnieicy obowî zki Gtownego Geodety Kraju od 17 marca 2018 r. 
do 6 czerwca 2018 r. 
Grazyna Kierznowska, Gtowny Geodeta Kraju od 22 maja 2017 r. do 16 marca 
2018 r, a od 14 stycznia 2017 r. do 21 maja 2017 r, pelni^ca obowiqzki Glownego 
Geodety Kraju. 
Aleksandra JaWonowska petnî ca obowî zki Gtownego Geodety Kraju od 4 sierpnia 
2016 r. do 13 stycznia 2017 r. 
Kazimierz Bujakowski, Gtowny Geodeta Kraju od 18 czerwca 2012 r. do 1 sierpnia 
2016 r. 
Jacek Jarz .̂bek petnî cy obowî zki Gtownego Geodety Kraju od 14 lutego 2012 r. 
do17czenwca 2012 r. 
Jolanta Orlinska, Gtowny Geodeta Kraju od 27 marca 2008 r. do 13 lutego 2012 r, 

Realizacja przez Gtownego Geodel? Kraju zadaii w zakresie tworzenia 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomosciach ,̂ w tym: 

1. Dziatenia GGK na rzecz budowy ZSIN, w tym uzyskania jego pefriej funkcjonainosci. 

2. Realizacja przez GGK projektow w zakresie aktualizacji ewidencji gaintow 
i budynkow^ w starostwach, w celu zapewnienia pizekazania kopii danycti do 
cenBglnego repozytorium. 

3. Podejmowanie dzialan na rzecz skutecznej, bezzaktoceniowej wymiany danych 
pomi^zy rejestrami w ramach Centrainej Integmĵ cej Ratformy Elektronicznej 
iZSIN. 

Lata 2010-2019 (I p6trocze) z wykorzystaniem dowodow sporz^dzanych przed lub 
po tym okresie, ktore majsi. wplyw na olcres obj?ty ocen ,̂. 

Art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r, o Najwyzszej Izbie Kontrolî  

Najwyzsza Izba Kontroli, Deparlament Infrastruktury. 

Konlrolerzy 1. 

2, 

3. 

Ryszard Ostaszewski, doradca techniczny, upowaznienie do kontroli 
nr KIN/51/2019 zdnia 08 lipca 2019 r. 
Andrzej Sykata, doradca tectiniczny, upowaznienie do kontroli nr KIN/50/2019 
zdnia 08 lipca 2019 r. 
Maciej Mierzejewski, doradca techniczny, upowaznienie do kontroli nr 
KIN/56/2019zdnia 18 lipca 2019r. 

{aktakonfrolistr.1-6) 

1 Dalej:.GUGiK", 
2 Dalej; .GGK. 
3 Dalej;,ZSIN". 
* Dalej: .EGiBV 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej:' ustawa o NIK". 
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II. Ocena ogolna^ kontrolowanej dziatalnoscl 
OcENAOGdLNA W ocsnie Najwyzszej Izby Kontroli, dziatania Glownego Geodety Kraju przy 

programowaniu, a nast^pnie budowie Zintegrowanego Systemu Informacji 
0 NieruchomoSciach nie byly w petni prawidtowe, gdyz nie uwzgl̂ dnialy mozliwosci 
technicznyd), organizacyjnych i finansowych starostbw jako organbw 
wspotodpowiedzialnych^ za tworzenie i utrzymanie ZSIN. 

Przede wszystkim przy ustalaniu zasad oraz modelu budowy ZSIN GGK 
niewtasciwie ocenil moiliwo^ci starost6w w zakresie pefnego uj^ia wszystkich 
wymaganych danych w prowadzonej przez nk;h EGiB, co bylo niezb^dne, by 
danymi z EGIB m6c zasilic centralne repozytoriums. 

GGK po stwierdzeniu, co najmnlej od 2015 r„ wyst^powanla znacznych probiemow 
z budowy ZSIN nie podjetl, do czasu zakohczenia kontroli, skutecznych dzlalan na 
rzecz zmtany sposobu i trybu dalszej reallzacji budowy ZSIN oraz urealnienia 
termindw reallzacji poszczegolnych zadah w ramach tworzenia ZSIN, w celu 
wdro^enla pelnej funkcjonalnosci ZSIN. 

Na 380 powiatow, zobowi^nych do wsp6lpracy przy budowie ZSIN, wsparcie na 
ten eel ze r̂odk6w unijnych udzielono zaiedwie 162 powiatom (42,6%), a po 
wykonaniu w 124 powiatach (spo£r6d ww. 162 powiat6w) modemizacji ewidencji 
gruntow i budynkdw tyiko 68 z nich zasilito danymi centralne repozytoiium, w tym 
tyiko 46 powiatow zasilito danymi kompletnymî . 

W konsekwencji, po wydaflwwaniu w ramach projektow budowy ZSIN - Faza I 
1 Faza II 136,8 min zt na przeprowadzenie modernizacji ewklencji grunt6w 
i budynk6w w powiatach, do czasu zakohczenia kontroli NIK w dniu 25 pazdziemika 
2019 r. nie wdrozono pelnej funkcjonalno^ ZSIN. Na 7 hjnkcjonalnosci, 
wymienionych w art. 24b ustawy pgik, umchomiono dotychczas tyIko 3 (i to w nie 
pelnym zakresie) w dnjgiej potowie grudnia 2016 r. (ponad 3 m i e s i ^ po 
terminie)^°, tj. po 9 wrzesnia 2016 r, 

GGK utworzyt system ZSIN, w zakresie jego funkcjonalno^i jedynie poprzez 
uruchomienie pod wzgl̂ dem informatycznym i na poziomie centralnym. 

W ocenie NIK, bez zmiany zasad i sposobu podejscia systemowego do pozyskania 
do centralnego repozytorium kompletu danych z EGiB kontynuacja tworzenia ZSIN 
moze trwa6 jeszcze wiele lat, bez gwarancji sukcesu. GGK jako centralny organ 
odpowiedzialny za nadz6r nad reallzacji polityki paiistwa w zakresie geode^i 
i kartografii powinien wykazac stosown^ innjatyw^ w sprawie of^cowania 
i zrealizowania planu pozyskania wszystkich brakuj^ych danydi geodezyjno-
kartografk:znych niezb^nych do zasilenia centralnego repozytorium ZSIN. 

Najwyisza \7ba Konlroli formuhije ocen^ og6ln^jako ocen§ pozytywn^ ocen^ negatywn^ albo 
ocen^ w formie opisowej. 
Wymienionych wart. 24b ustawy zdnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kaitograficzne Dz. 
U. z 2017 r. poz. 2101 j.!., ze zm. Dai^:, ustawa pgik", 
GI6wna cz^^ Integruj^j Platformy Elektronicznei (komponent centr^ny ZSIN] o pehiej nazwie 
.Centralne Repozytorium Kopii Zbkirdw Danycti EGiB*. Dalej; .centralne repozytorium'. 
t^cznie z powiatami, ktdre nie uczestnkizyty w prajeklacti budowy ZSIN, centralne repozytorium 
zasilito, wg stanu na dziefi 26.08.2019 r, 110 jednostek, wtym 77 petnymi danymi EGiB z c ^ o 
powiatu. 
okreSlonym w zal̂ czniku nr 6 rozpofZe|dzenia Rady Hinistr6w z dnia 17 stycznia 2013 r. 
w sprawie zintegrowanego syslemu infomiaqi o nienjchomo^adi. Dz.U. z 2013 r. poz. 249. 
Dalej: .rozpoiz^zenie w sprawie ZSIN*. 
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Uzasadnienie Zaplanowane przez Rad^ Ministrow'̂  dzialania dotycz^ce usprawnienia 
oceny 096inej funkcjonowania systemu informacyjnego paiistwa dofycz^cego nieruchomoSci nie 

zost^ zrealizowane w pianowanym zakresie i terminie do 9 wrzesnia 2016 r., 
a nawetdo czasu zakohczenia kontroli NIK, ̂ . do dnia 25 patdziemika 2019 r. 

Nieutworzenie ZSIN w wymaganym terminie spowodowafo, GGK nie zapewnif 
mozliwoki korzystania z ZSIN oraz z rozwie^aii zapewniaj^cych uzyskanie 
sp6jno^ci i aktualno^i danych dotycz^cych niemchomo^i zawartych w rejestrach, 
aiitomatyzacj^ proces6w ich aktualizacji, atakze wykorzystanie infbrmacji 
zgormadzonych w tycti rejestrach do celow publicznych. 

Na dzieii 30 czerwca 2019 r. zasilenia danymi z ewidencji gruntiw i budynkdw do 
centralnego repozytorium ZSIN zreallzowato 99^^ sposrod 380 powlat6w. NiskI 
stopieh zasilenia danymi wynikat gfownie z wyst̂ powania tzw. bl§d6w krytycznychi3 
w powiatowych bazach danych EGIB oraz niepodĵ cia pr6by zasilenia centralnego 
repozytorium ZSIN przez inne powiaty. Ponadto dane zgromadzone 
w centralnym repozytorium ZSIN nie byly na biezqco aktualizowane, z powodu 
nieuruchomienia funkcji zasilania rd^nicowego, kt6rego po nieudanych pn^bach 
zanlechano. 

Istotnym czynnikiem wplywaĵ cym na niewieiki odsetek powiat6w przeka^j^icych 
dane z EGiB do centralnego repozytorium ZSIN bylo tez nieprzeprowadzenie przez 
starostwa planowanydi modemizacji ewkJenqi gruntow I budynkdw dia obszarow 
miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., a dIa terenow wiejsklch w terminie do 
dnia 31 grudnia 2016 r.̂ '' 

Najwifksze problemy z modemizacji EGiB wyst̂ powaly na obszarach, ktore b ^ 
obĵ te katastrem au5triackim.(wojew6dztwo n^atopolskie i podkarpackie). Ponadto 
du^ym problemem byly takze slabej jakosci materialy zr6dtowe dotycz^ce EGiB. 
Wocenie GGK jedynq drog î osi^ni^cia pelnej funkcjonalnosci EGIB, o kt6rej 
mowa w § 80 ust. 1 rozporz^zenia w sprawie EGiB jest wykonanie kompleksowej 
modemizacji EGiB. na obszarze catego kraju i utworzenie komputerowej bazy 
danych ewldencyjnych, ktora umo îwi wt^czenie ich do centralnego repozytorium 
w ramach utworzonego w Gtownym Urz^dzie Geodezji 1 Kartografil systemu ZSIN. 

Pomlmo posiadania Infbrmacji o problemach z pozyskaniem danych EGiB 
z powiat6w GGK nie podĵ l istotnych dzialah w celu zmiany akt6w prawnych 
dotyczqcych budowy ZSIN, w tym rozporz^dzeh w sprawie ZSIN 
I w sprawie EGIB oraz zmiany zasad 1 sposobu kontynuacji budowy ZSIN, w celu 
umoi:llwienia jego wykonania w najblizszym realnym czasle. 

GGK stwierdzit (w sierpniu 2019 r.), ze konstrukcja techniczna systemu ZSIN, stan 
EGiB oraz obowî zuĵ ce regulacje prawne zwi^zane z ZSIN nie daj^ szans, aby 
ZSIN w taklej formie zostaf kiedykolwiek zakoiiczony I uzyskat status operacyjno^ci. 

Terminy zawarte w zal^caiiku nr 6 rozporz^dzenia w sprawie ZSIN. 
Na dnefi 30 czerwca 2019 r. dokonaiw jedynie inicjalnych zasileh centralnego repozytorium 
t̂ cznle z 99 powiatdw, w tym z 73 z pokryclem obszanj caiego powiatu. 
Blc(d kiytyczny - b l ^ drtycz^ danych EGiB, ktory jest wykrywany natz^dziem do waWacji 
danych EGiB. W pizypadku wykrycia lakiego bf^u narz^zie to uniemoiliwialo zasilenie 
centralnego repozytorium 2SIN danymi calej jednosHcl ewidencyjnej lub obr̂ bu ewidencyjnego. 
Terminy wynikajcjce z § 80 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regkmalnego i Budownictwa z dnia 
2S marca 2001 r « sprawie ewidencji grunt6w i budynhbw (Dz.U. z 2019 r., poz. 725). Dalej: 
.rozporzctdzenie w sprawie EGIB*. 
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0B5ZAR iii.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cz^stkowe^^ kontrolowanej dzialalnosci 

1. Organizacja i przygotowanie do wdrozenia systemu 
ZSIN 

Opissianu 1.1 Podstawami prawno-organizacyjnymi rozpocz^da przygotowart do budowy 
faktycznego zintegrowanego systemu informacji o niemchomosdach byto: 

- Fozporz^dzenie Rady Mnistrow z dnia 7 gmdnia 2004 r. w sprawie ustanowienia 
Pelnomocnita Rz^u do Spraw Rz^owego Programu Rozwoju Zintegrowanego 
Systeniu infonnacji o Nieruchomosciach.'̂ ; 

- utww^nie &spotu do s^xati Rz^dowego Rt)gramu Rozwoju Zintegrowanego 
Systemu Infomiaqi o Niemchomosciach (zarzqdzenie Nr 97 Prezesa Rady 
Ministrdw z dnia 9 gnjdnia 2009 r. w sprawie utwotzenia Zespolu do spraw 
Rz^dowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systenu Infonnacji 
0 Niemctnmosciach wydane na podstawie art 12 ust 1 pkt 3 i usL 2 ustawy 
z dnia 8 siwpnia 1996 r. o Radzie Ministrow).̂  

Przygotewania do utworzenia ZSIN oparte byly m.in. o do^iadczenia zdobyte 
podczas realizowanych projektow z udziatem przedstawKleli Glownego Urz^u 
Geodezji i Kartografii, w szczegolnosci programu PHARE 2000 ,Budowa 
Zintegrowanego Systemu Katastralnego", ktdrego rezultaty byly wdrazane 
i rozwijane w kolejnych projektach katastralnych wspoHinansowanych ze r̂odk6w 
Unii Europejskiej, tj.: 

- PHARE 2001 întegrowany System Katastralny - Faza 11", 

- PHARE 2003 ^(itegrowany System Katestralny-Faza nr. 

(dow6d: akta kontroli, $tr.167,176) 

Dodatkowo GUGiK zrealizowat projekty pilotaiowe w trzech urz^ach miejskkih, tj. 
Gdyni, Elbl^u i Krakowle. Projekty te byly realizowane w latach 2010-2012 na 
podstawie porozumieii zawartych z urz^ami miast, w kt6rych zostata okre l̂ona 
wspofpraca przy reaiizacji projektu ^Zintegrowany System Informacji 
0 NieruchomoSdach. Etap I Dzialania dorazne - Projekt pilotazowy'. Projek^ te 
miaty na ceiu m.in. wzajemne dostosowanie systemu teteinfomiatycznego ZSIN, 
w szczegolnosci systemu Integruĵ cej Piatformy Elektronicznej w zakresie 
prowadzenia centralnego repozytorium kopii zbior6w danych EGiB oraz systemu 
teteinfomiatycznego wykorzystywanego do prowadzenia EGiB. 

Zrealizowane projekty pilotaze w urz^dach miejskicli wykazaiy mo îiwosc 
elektronicznego przekazywania zawiadomiefi o zmianach pomî dzy EGiB, 
a eiektroniczn^ fdi^g^ Wieczyst^. Efekty przeprowadzonych prac pllotazowych 
zostaly wykorzystene do opracowania opisu przedmiotu zambwienia w projekcie 
ZSIN - Faza 

(dow6d: akta kontroli, str,179-180) 

Oceny cz^stkowe to oceny dzialalnoSci w poszczeg6lnych obszaracti badah kontrolnych, Ocena 
cz^stkowa moie byft sformulowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena 
wformie opisowej, 
Dz.U,z2014poz, 54,zezm, 
Dz,U.z2019r. poz, 1171. 
Realizacja projektu budowy ZSIN Faza I zostata opisana w obszarze 3 wyst^ienia 
pokontrolnego, 
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Gtowny Geodeta Kraju wyjaSnif, ze „(...) nie posiada wiedzy nt. przyczyn dkjgosd 
okresu dotyczqcego przygotowania do budowy ZSIN, jak rdwniet nie ma wiedzy 
w zakresie jego podziakj na etapy". Ponadto GGK stwierdzH, 4e „(...) nie ma wiedzy 
zardwno nt. przyczyn jak i wyst^powania ewantuainycli przerw w okresie 
przygotowawczym'. 

Ustawowy obowi£|zek utworzenia ZSIN powstal w zwf^^u z uchwaleniem ustawy 
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzenneĵ ,̂ ktor^ dodano 
m.in. art 24b w ustawie pgik. Celem przeprowadzonej nowelizacji (obowiEizuj^cej od 
dnia 7 czenvca 2010 r.) byto dostosowanie przepisdw ustawy - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, do nowych uregulowah wprowadzonych ustawy o infrastrnkturze 
informacji przestrzennej oraz zdeiinlowanie ZSIN. Wedhig nowych przepisow dia 
obszaru catego kraju zaktada si^ i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy 
danych, obejmuĵ ce zbiory danych przestrzennych infras^ktury infomiaqi 
przestrzennej. 

W art. 24b ust. 1 postanowbno, is Gtowny Geodeta Kraju, we wsp6l[»acy ze 
starostami, wojewodami i marszalkami wojewddztw oraz Ministrem Sprawiedliwosci, 
ministrem wtasciwym do spraw infdrmatyzacji, ministrem wta^ciwym do spraw 
wewn^trznych, ministrem wtasciwym do spraw finans6w publicznych, ministrem 
wtasciwym do spraw srodowiska, Prezesem Gtownego Urz^du Statystycznego oraz 
Prezesem Agencji Restrukturyzacji 1 Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje 
zintegrowany system informacji o nieruchomo^clach, b^d îcy systemem 
teleinformatycznym, umo l̂iwiaĵ cym w szczegdlnoSci^: 

1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbion̂ w danydi ewidencji gmntow 
i budynkow; 

2) moniforowanie w skali poszczegolnych wojew6dztw oraz calego kraju spojnosci 
i jakosci zbtorow danych ewidencji grunfow i budynk6w; 

3) wymiany danych w formie dokument6w elektronicznych mi^zy ewklenq^gnjntow 
i budynkow a innymi rejestrami publk^ymi; 

4) dokonywanie przez s ^ y p r o w a d z ^ ksi^i wieczyste sprawdzen, 
0 kt6ry(^ mowa w art 626^ § 4 Kodeksu posl̂ powania cywilnego;̂ ' 

5) weryfitacj^ zgodnosd danych ewidencji gruntbw i budynkow z danymi z a w a i ^ 
w: ksi^ach wieczystych, Powszechnym Elektroncznym Systemie Ewklenc| 
Ludnosd, krajowym rejestize urzfdowym podmiofow gospodarki narodowej oraz 
krajowym rejestr^ urz^wym podzialu terytorialnego kraju, 
a takze pozyskiwanie danych zawartych w tych rejesbach na potzeby ewidencji 
gmntdw i budynkow; 

6) udost̂ pnianie organom administracjl publicznej oraz innym podmiotom, 
reallzuĵ cym zadania publiczne na podstawie odr̂ bnych przepis6w albo na skutek 
ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracjl publicznej, danych ewidencji 
gruntow i budynkow niezb^dnych do realizacji przez te podmbty zadah 
publicznych; 

7) przepnswadzanie analiz przestrzennych na zbnrach danych ewidencji gmntow 
1 budynkow obejmuĵ iTch obszary wi^ksze nit jeden powiat. 

Dz. U. Nr76, poz. 489 ze zm. 
Siedem podstawowydi funkcjonainosci ZSIN. 
Mechanizmy zosta^ przygotowane w poitalu ZSIN, ale nie zostaly wdro^one pnsdukcyjnie 
w pebiym ZEAiesie. 
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W powyzszym akcie prawnym ustawodawca wprowadzit istotne wymagania 
w zakresie zapewnienia jako^ci i sp6jnogci danych EGiB, a takze niezb^dne dia 
reallzacji tych celow podstawy wspotpracy mî dzy organami i instytucjami 
gromadzEicymi i wykorzystuĵ cymi dane EGiB, w tym: stuzbq geodezyjn^ 
SEidownictwem (ksi^gi wieczyste), organami podatkowymi (w zakresie podatku 
od nieruchomosci), sluzbami statystyki publicznej (badania statystyczne) 
i inne. 

Aktem wykonawczym do ustawy pgik, wydanym na podstawie art. 24b ust. 4, jest 
rozpofz^dzenie Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nienjchomo&ciach (projekt rozporz^dzenia 
zosta4 przygotowany przez GGK). Okre l̂a ono spos6b, tryb i standardy techniczne 
tworzenia iprowadzenia ZSIN (w tym m.in. funkcjonalnosc ZSIN oraz zakres 
komunikacji pomî dzy systemami wtqczonymi do ZSIN). Rozporz^dzenie normuje 
rowniei tre^6, form^ i sposdb przekazywania zawiadomieh ozmianach danych, 
dokonywanych w poszczegolnych rejestrach publicznych wchodzq,cych wsktad 
ZSIN. 
Zgodnie z tym rozporzqdzeniem ZSIN tworzy si§ przez: 
a) utworzenie 1 wdrozenie infrastruktury technicznej ZSIN; 
b) utworzenie cenfralnego repozytorium kopii danych ewidencji gruntow 

i budynk6w. 
Ponadto infrastruktur? techniczn^ZSIN stanowiq: 
1) Integruĵ ca platfonna elektroniczna^, tworzona i utrzymywana przez Glownego 

Geodety Kraju, zapewniaj^: 

- prowadzenie centralnego repozytorium, 

- komunikacji mi§dzy rejestrami publicznymi (Ksi?ga Wieczysta, Pesel, Regon, 
Teryt, KSEP^^iLokabiesystemyteleinfonnatyczne), 

- tworzenie i udos^pnianie organom adrr̂ nistraqi publkznej oraz SE^om 
prowadz£|cym ksi^i wieczyste danych zawartych w (^ntralnym repo^torium, 
w tym zintegrowanych zt»or6w danych ewkJenqi gmntow 
i budynkow, 

- przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych zavrarty(^ 
w centralnym repozytorium obejmuje^ch obszeu" calego kraju, wybranych 
wojew6dzhw b^z grupy poMabiw; 

2) Interfejsy i odpowiednie mechanizmy sy5tem6w teleinformatycznych, 
stosowanycb do prowadzenia rejestr6w wt^czonych do ZSIN, umozliwiaĵ ce 
korzystanie ze zbior6w danych tych rejestrow przez uzytkownik6w ZSIN. 

Rozporz^zenie w sprawie ZSIN ustalik) takle zasady, ze: 
1) Centralne repozytorium tworzy si^ na podstawie danych ewdencji gruntow 

i budynkow; 
2) Dane zawarte w centralnym repozytorium pod wzgl^em ich tresd Sci kopi^ 

danych ewidencji gruntow i budynkow; 
3) Cenb-alne repozytorium jest na bie^^co aktualizowane w powi^niu 

z procesem aktualizacji bazy danych ewklencji gruntow I budynkow. 

Etapy dotycz^ budowy ZSIN uĵ te zostaly w zal^czniku nr 6 do ww. 
rozporz^dzenia ,Szczegdlowy zakres i hamionogram dzialari maĵ cych na celu 
wdrozenie pelnej funkcjonalnosci ZSIN', w ktorym zostaly wskazane zadania do 
wykonania w okre^bnym terminie przez wlasciwe podmtoty wspottworz^ce ZSIN. 

^ Dalej:.IPEV 
^ Krajowy system ewidenqi producenlow. 



W trakcie realizacji ZSIN nie byly dokonywane zmiany koncepcji budowy tego 
systemu. 
Zgodnle z § 15 ust. 1 rozporz^dzenia w sprawie ZSIN GGK, wraz z innymi organami 
wymienionymi w art. 24b ust. 1 ustawy pgik, mial obowî zek podĵ ii planowe 
dziatania maj^ce na celu wdro^enie petnej funkcjonalnosci ZSIN w terminie nie 
dfuiszym niz do 9 wizeSnia 2016 r. 

Termin ten nie zostal dotizymany, a GGK nie potrafil poda6, w trakcie kontroli, 
nowego realnego tenninu wykonania tego zadania, stwierdzaj^c m.in., te cyt. 
..Rfanowane dotychczas funkcjona^osci ZSIN ze strony GUGiK zostaly 
zapewnbne. Jednakie z powodu brahj umocowafi prawnydi Glcmiego Geodety 
Kraju do dziafaH nadzorczych nad mzystkimi organann wspdHworzi^symi ZSIN jak 
rowniez braku odpowiednich instnimentow prawnyd) egzekwowania 
niewywi^zywania si^ tych organdw z reMzacfi zadafi d(re6lonyd) w za/. nr 6 do 
rozporz^dzenia w sprawie zintegrowanego systemu infbrmacji o nreruc/iomoicfac/i, 
me wszyslkie funkcjonalnosci zostafy wdrozone w systemach produkc^nych 
organdw zewn^frznyc/i wspdHworz^cych ZSIN. ZidentyHkowane i zgtaszane przez 
podmioty wspdHworz^ce ZSIN strategiczne obszary problemdw i zagrozen ZSIN 
i zwiqzane z tym przyczyny I skutki takiego stanu powinny byi analizowane 
i fozwi^zywane przez P^omocnika i Zespdi do spraw RPR ZSIN^*. W chwili 
obecnej Gtowny Urzqd Geodezji I Kartografil nie moie udzielld wlarygodnej 
odpowiedzi, w zakresie terminu wdrozenia przez zewn^trzne resorfy 
przygotowanych przez GUGiK hnkcjonalnoici.' 

(dowdd: akta kontroli, str. 223) 

Zgodnle z § 16 rozporz^zenia w sprawie ZSIN GGK ma obowî zek zamieszczac 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o: 

1) uruchomieniu poszczeg6lnych fijnkcjonalnosci ZSIN, 

2) utworzeniu centralnego repozytorium dIa powiatu lub grupy powiatow, 
a nast^pnie dIa caiego kraju, 

3) rozpocz^ciu aktualizacji centralnego repozytorium w spos6b okre l̂ony w § 7 ust. 
1 i 2, tzn. w powl^nlu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntow 
i budynk6w, 

GGK polnformowal w drugiej polowie grudnia 2015 r. na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej o cz^^ciowym dopetnieniu obowî zku wynikaĵ .cego z powyzszego 
przepisu w zakresie: 
1) uruchomienia 3 z 7 funkcjonalno^i ZSIN, o ktdrych mowa w art. 24b ust. 1 

ustawy pgik, dot. 

- fTOwadzenia centralnego repozytorium kopi zbiorow danych ewidenqi gruntow 
ibudynk6w, 

- monitorowania w skali poszczegolnych wojewodztw oraz caiego kraju ^ jnosd 
i jako^i zbtor6w danych ewidenqi gruntow i budynkdw w zakresie 
odpowiadaĵ ,cym obszarowo powiatom, kt6re zaslfily centralne repozytorium 
ZSIN, 

~ umozliwienia udost̂ pnlanla organom admlnlstracjl publicznej oraz innym 
podmlotom, reallzujEicym zadania publiczne na podstawie odr̂ bnych przepls6w 
albo na skutek ich powieizenia lub zlecenia przez organ admlnlstracjl 

^ Zespdl do spraw Rz^owego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informal̂  
0 NieruchomoSciach. 
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publk^^, danych ewidenqi gruntow i budynkow niezb^nycti do reaiizacji 
przez te podmfoty zadaii fHJbicznych. 

2) utworzenia centralnego repozytorium kopii ^iorow danych EGiB dia: 

- powiatew, ktore dokonaly zasilenia Centralne Repozytorium ZSIN^ danymi 
EGiB obejmujqcymi caly obszar powiatu, 

- powiatow, ktore dokonaly zasilenia CR ZSIN danymi EGiB obejmujeicymi 
otezary poszczegdinych jednostek ewtdencyjnych z danego powiatu. 

GGK stwierdzif, te cyt .Cen^alne repozytorium CR ZSIN. jako element systemu 
zosfato jut uruchomione w ramact} Etapu Zaz^czego nr 5 zakohczonego dnia 
30.11.2015 r. Zasilenie kopiami baz danydi EGiB zaiezne jest od Starostow, 
w gesSi ktdrych natezy dostosowanie zbiorow danych EGiB do obowiqzujqcego 
modelu danych i przygotowanie plikdw Gftfl. nadajqcycfi s/? do s/tirfecznego 
zasilenia Centralnego Repozytorium ZSIN. Gldwny Geodeta Kraju, a w najblitszym 
czasie takze b^zie Pelnomocnik ds. ZSIN. robi wszysOco. co mozliwe, aby 
Centralne Repozytorium zawieralo dane ze wszystkid) powiatow. Podanie 
wi^z^cego terminu za^lenia CR ZSIN przez wszystkie powiaty nie jest w tej chwili 
mozliwe, bo zaiezy to od wielu czynnikow. Niewqtpliwie najwazniejsze czynniki to: 
data kiedy zostanie znowelizowane zostanie ustawa Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, a nast^pnie rozporz^dzer}ie ws. egib. Po tych zmianach dIa 
skutecznego hjnkqonowania CR ZSIN b^dzie jeszcze koniecznosc zmiany 
rozporzqdzenie w sprawie ZSIN, aby wyeliminowac zapisy, ktore sq przyczyn^ 
obecnycti problemdw. Do najwatniejszych zmian nalet^ zaiiczyd: 
- zmiany modelu danych przekazywanych do ZSIN, tak aby by! to model 

adekwatr]y do zadan realizowanych przez ZSIN (model zaiezy od ustawy pgik 
oraz od rozp. ws. Egibj, 

- wyeliminowanie zabtenia aby w CR ZSIN byly wieme kopie baz powiatowydi 
tworzonych on-line przez systemy powiatowe, co jest zabzeniem nierealnym 
technicznie, ale i zb^nym z punktu widzenia zadan jakie ma realizowad ZSIN, 
a ze jest to problem lyyni/ta cbociazby z faldu, ze dotychczas w ZSIN tyiko 
zasilenia inicjalne.' 

GGK stwierdzif takze, iz cyt „Pod wzgl^em technicznym. Gldwny Geodeta Kraju 
dopelnit obowiqzku i zrealizowaf funkcjonainoic ZSiN o Wore/ mowa w§15ww. 
rozporz^dzenia oraz w poz. 3 zaiqcznika nr S do ww. rozpmqdzenia. Wdrozyt 
med)anizmy pozwaiaj^ce na uaWywn/en/e wymaganych usiug i funkcjonalnoid. 
Zadania przypisane do wykonania przez Glownego Geodet^ Kraju zostaiy 
zrealizowane w petni i w terminle. Do peinego wykoaystania ushjg niezb^dne jest 
jeszcze wykonanie odpowiednich prac przez pozostaie podmioty wspdkworz^ce 
ZSIN, w tym starostow w zakresie dostosowanie zbiordw danych EGIB do 
obowiqzujqcego modelu danych i zasilenia nimi CR ZSIN.' 

(dow6d: akte kontroli, str, 258,266) 

1.2 Od 2013 r. do kohca 2018 r. GGK, jako beneficjent srodkow unijnych, realizowat 
budowy ZSIN z wykorzystaniem srodkow Unii Europejskiej w ramach dwoch 
program6w: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, przeznaczaiq.c ok, 80% tych 
srodkow na modernizacje EGiB w powiatach, w ramach dwdch projekt6w: „Budowa 
ZSIN - Faza I" i „Budowa ZSIN - Faza H", Ponadto modernizacje EGiB w powiatach 
realizowano w tym okresie ze srodkow Regionalnych Program6w Operacyjnych, 

» Dale): .Centralne Repozytorium ZSIN" lub ,CR ZSIN'. 
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kl6rych dysponentami byli marszatkowie wojewddztw. Szczeg6lowe informacje 
w tym zakresie opisano w obszarze 3 niniejszego wyst^ienia pokontrolnego. 

(dow6d; akta kontroli, str, 176,197,349-350) 

1.3 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pgik, za prowadzenie ewidencji gruntow 
i budynkdw odpowiedziaini s ^ starostowie. Ewklencja ta prowadzona jest na 
podstawie ustawy pgik, rozporz^zenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grunt6w i budynkow 
oraz rozporzE)dzenia Rady Ministr6w z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania 
w ewidencji grunfow i budynkdw danych odnosz^cych si^ do gruntow, budynkow 
i lokali, znajduj^cych si^ na terenach zamknî tych^ ,̂ ktdre precyzuj^ okrestony 
w ustawie pgik sposob prowadzenia ewkJencji oraz zakres gromadzonydi 
informacji. Dzialania wspieraj^ce prowadzenie ewidencji (m.in. w zakresie tworzenia 
zintegrowanych danych EGIB) realizowane mialy bye przez Gtowny Urz^d Geodezji 
i Kartografii przy wsparciu Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
iKartograficznej{CODGiK). 

W 2013 roku Giowny Urz^d Geodezji i Kartografii przygotowywat projekt 
rozporz^dzenia Ministra Administracjl i Cyfryzacji zmieniajaicego rozporz^̂ dzenie 
w sprawie ewidencji gruntdw i budynkdw, znacz^co zwi^kszaj^cy wymagany 
szczegdtowy zakres informacji obĵ tych ewidencji gruntdw i budynkdw. 
Rozporz^dzenle Minisfra Administracjl 1 Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. 
zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie ewidencji gruntdw i budynkdw^̂  weszto 
w zycle od dnia 31 grudnia 2013 r. Nowellzacja ta dotyczyta m.in. ujednollcenia 
zbiordw danych zawartych w powiatowych bazach danych EGIB 1 stworzenia przez 
to warunkdw do udost̂ pniania danych EGIB zgodnie z zasadami okreslonymi 
w ustawie o infrastrukturze z informacji przestrzennej oraz wykonania obowî zkdw 
dotycz^ch ZSIN. 

W 2015 r. GGK przygofowat projekt a Minister Administracjl i Cyfryzaqi wydal 
kolejne rozporz^zenie z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniaj^ce rozporz^dzenre 
w s|»'awe ewdencji gruntow i budynkow^̂ , rozszerzajqce po raz kolejny zakres 
infomiacji obĵ tych ewidencji gruntow i budynkdw. 

Ostatnia nowellzacja rozporz^dzenia w sprawie EGiB zostala dokonana w okresie 
kor̂ czenia prac modemizacyjnych w powiatach w ramach pretjektu Budowa ZSIN -
Faza I oraz dokonywanych przygotowaii do rozpocz?cia Fazy II budowy ZSIN. 

(dowdd: akta kontroli, str. 245,357) 

1.4 GGK ma status centralnego organu administracjl rz^dowej 
w sprawach geodezji i kartografii. Swoje zadania wykonuje przy pomocy podlegtego 
mu Gtownego Urz?du Geodezji i Kartografii. Nadzdr nad tym organem sprawuje 
wtaSciwy Minister^. 
Organ ten (GGK) wykonuje zadania okreSlone w ustawie pgik, a w szczegdinosci 
nadzoruje realizacja polityki paristwa w zakresie geodezji i kartografii oraz inicjuje 
i koordynuje dzialania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji 

» Dz.U.nr84,poz.911. 
f Dz.U.z2013r.poz.1551. 
a Dz.U.z2015r.poz.2109. 
" Od 1999 r. do dnia zakoftczenia kontroli byll to kolejno ministrowie wlaSdwi do spraw: [1] 

administracji puUlcznej, [2| arcliilektury I tudownidwa, [3] budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i n^eszkanlowej, [4] administracjl publlczn^. [5] budownictwa, planowania 
I zagospodarowania przeslrzennego oraz mieszkalnictwa. W okresie od 1999 r. do 31 
paidziemlka 2019 r. Giowny Geodela Kraju podlegal dziesl^iu kolejnym mlnlslrom, w tym od 
2010 r. siedmiu minislrom. 
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0 nieruchomosciach oraz tworzy i utrzymuje, we wsp6lpracy z innymi organami 
administracji publicznej, infrastruktur? technicznq tego systemu (art. 7a i art, 24b 
ustawy pgik). 
Zgodnie z art. 24b ustawy pgik GGK od 2010 r. odpowiedzialny jest za tworzenie 
1 utrzymanie ZSIN, we wsp6tpracy z organami samorz^dowymi i rzqdowymi, 

W okresie od 1999 r. do 31 pazdziemika 2019 r. dziewî ciokrotnie nast̂ powata 
zmiana na stanowisku GGK, w tym szesciokrotna w okresie reallzacji od 2010 r. 
aktualnej (do dnia zakohczenia kontroli) koncepcji budowy ZSIN.^. 

W budowie ZSIN, w lym w ramach realizowanych projektdw ZSIN - Faza I oraz 
ZSIN Faza - II, braly udzial nast?pujq,CB komdrki organizacyjne GUGIK: 

- Departament Informacji o Nieruchomosciach w okresie 2013-2018; 

- Departament Informatyzacji i Rozwoju PaAstwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego w okresie 2017-2018; 

- byte Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej w okresie od 2016 
do lutego 2018 r., a nast^pnie od lutego 2018 r. do zakoriczenia projektu 
w 2018 r. Departament Stategii Wspolpracy Zagranicznej ora Informacji 
Publicznej 

W latacb 2013-2018 liczba pracownik6w zatrudnionych w GUGiK realizuj^cych 
projekty ZSIN - Faza I oraz ZSIN - Faza II oscylowata od 12 os6b w 2013 r. do 42 
osob w 2016 r, W kolejnych latach, % 2017 wyniosta 39 osob, a w 2018 r. 36 os6b. 

GGK wyjasnit, ze cyl ,Zadania zwiqzane z utrzymaniem rezuttatow projektu ZSIN 
Faza I realizowane byty zarowno przez pracomikow Centralnego O&rodka 
Dokumentacji Geodezypej / Kartograficznej do chwili likwidacji tej jednostki 
budzetowej. tj. do 31.12.2017 r. jak i pracownikow Wydziahj Ewidencji Gruntow 
i Budynkdw Departamentu Informacji o Nieruchomosciach GIdwnego Urz^u 
Geodezji i Kartografii, ktorzy jednocze&nie realizowali zadania zwi^zane z budowy 
systemu w ramach projektu ZSIN Faza II. Nie wpromdzono sztywnego podziahi 
zadah dIa poszczegdinydi pracomikow w podziale na utrzymanie rezuttatow 
zako6czonego projektu i budowanie systemu w ramach projektu uruchomionego 
16.11.2015 r, poniewaz priorytetem byia realizacja zadan wynikaj^ca 
z harmonogramu projektu. W celu sprawnej realizacji zadan wykorzystywano 
zasoby kadrowe posiadaj^e wiedzq i do&wiadczenie do realizaqi powierzonych 
zadah, diatego fez byly one sukcesywnle realizowane przez wszystkich 
pracownikdw Wydzie^." 

{dowod: akta kontroli, str. 226,315-316) 

1.5 W celu koordynowania prac nad wdrazaniem Rz^dowego Programu Rozwoju 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomosciach '̂' oraz monitorowania 
wdraZania tego Programu ustanowrono w okresie od 15 grudnia 2004 r. do 

^ Kazimierz BujakowsKi - od 1 stycznia 1999 r. do 5 grudnia 2001 r., Jetzy Aibin - od 5 grudnia 
20Q1 r. do 25 wfzeSnia 2006 r., Wieslaw Potrapefuk - od 25 wrze r̂tia 2006 r. do 26 marca 2008 
r., Jolanla OriiiSska - od 27 marca 2008 r. do 12 lutego 2012 r., Jacek Jarzqbek - od 14 lutego 
20121. do 18 czerwca 2012 r, Kazimierz Bujakowski - od 18 czerwca 2012 r. do 1 sierpnia 2016 
r., Aleksandra Jabtonowsha - od 4 sieipnia 2016 r, do 13 stycznia 2017 r., Gra^yna Kierznowska 
- od 14 stycznia 2017 r, do 6 marca 2018 r., Mardn Wajtowicz - od 17 marca 2018 r, do 
6 czerwca 2018 r., Waldemar Izdebski - od 7 czerwca 2018 r. do citwili obecnej. 

^ W szczegdinoici: koordynowanie dzialail administraqi rzcidowej w zakresie wdraiania Programu 
i koordynowanie dzialaî  w zakresie przygotowania administracji sarrtorzqdowej do wdroienia 
Programu. 
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19 stycznla 2018 kolejno 6 pelnomocnik6w rz^du do spraw RzE d̂owego Programu 
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o NieruchomoSciach, 

Rozporz^dzenlem Rady Mlnlstr6w z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowlenia 
Pelnomocnika Rz^du do Spraw Rzcidowego Programu Rozwoju Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nieruchomosciach^^ powolano pierwszego Pelnomocnika 
Rz^du ds, ZSIN. Zgodnle z § 5.1 Pelnomocnik przedstawia Radzle twlinistrdw: 
analizy, oceny i wnioski zwi^zane z zakresem jego zadat̂  oraz pdlroczne 
sprawozdania ze swojej dziatalno^ci. Pelnomocnik Rz^du zostal ustanowiony 
Przewodnicz^cym Zespohi do Spraw Realizacji Rz^dowego Programu Rozwoju 
Zintegrowanego Systemu Informacji o NieruchomoSciach, ktbrego podstawowym 
zadaniem byla koordynacja realizacji Rz^dowego Programu Rozwoju ZSIN. GGK 
bylczlonkiemZespotu, 

Z dniem 19 stycznia 2018 r., Sekretarz Stanu w Ministerstwie InfrastrukUiry 
1 Budownictwa przestat petni6 funkcji Pelnomocnika R z ^ u do Spraw Rz^dowego 
Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o NieruchomoSdach. Od tej 
daty nie zostal powolany nowy Pelnomocnik, a z dniem 24 wrze^nia 2019 r. 
zlikwidowano tf fijnkcj^. 

Stwierdzone GGK na etapie wykonywania prac zwi^zanych z przygotowaniem budowy ZSIN nie 
ni^rawidiowosci przeprowadzll analiz stanu EGiB w powiatach i przyj^l zbyt op^mistyczne zato^enia, 

ktore ostatecznie okazaty si^ niemoiliwe do zrealizowania w zaktadanym zakresie 
i ustatenych terminach. Przede wszystkim GGK przygotowujcic w 2013 r. projekt 
rozporzcidzenia w sprawie ZSIN, w ktorym zaproponowal m.in. okre^lon^ 
architektur^ ZSIN i terminy realizaqi poszczegolnych zadah oraz przygotowuĵ c 
projekt rozporz^dzenia w sprawie EGiB, kt6rym znacznie poszerzono zakres 
infbrmacji koniecznych do uj^cia w EGiB. 

(dowod: akta kontroli, str. 361) 

Powyzsze spowodowalo, ie nawet do czasu zakohczenia kontroli NIK nie wdroiono 
pelnej funkcjonalno^i ZSIN, ktbrej temiin osi^ni^cia min^ 9 wrzeSnia 2016 r., 
a nowego terminu jeszcze nie ustatono. Z 7 funkqonalnokl zapisanych w art. 24b 
ustawy pgik dotychczas uruchomnno tyiko 3. 

OcENACzA,STKOWA vtf ocenle Najwyzszej Izby Kontroli dziatania GGK, prowadzone w celu 
zaprogramowania prac zwi^zanych z budow£i,ZSIN byly niewystarczaj^ce, gdyz nie 
zostaly poprzedzone analizy mozllwo^ technicznych, organizacyjnych 
i finansowych starostow jako organdw wspdlodpowiedaalnych^ za tworzenle 
i utrzymanie ZSIN co skutkowalo nie osi^ni^ciem w wy^aczonych terminach 
zaktadanych cel6w, w tym celu glownego, tj. wdrozenia pelnej Rinkcjonalnosci ZSIN. 

Zdaniem NIK, szes6 zmian na stanowisku GI6wnego Geodety Kraju (od 2010 r. do 
dnia zakohczenia kontroli) niekorzystnie wplyn^ na post̂ p prac w zakresie 
realizacji zadania, jakim bylo utworzenie ZSIN. 

Dz. U. z 2014 poz. 54, ze zm. - utradi moc z dniem 24 wrzeSnia 2019 r. na podstawie 
rozporzê dzenia Rady Uinislrdw z dnia 12 wrze£nia 2019 r. w sprawie zr)iesienia Pelnomocnika 
Rzqdii do spraw Rẑ d̂owego Prcigramu Rozvwju Zintegrowanego Systemu Informacji 
0 NienchomoSciach {Dz. U z 2019 r. poz, 1803). 
Wymienionych w art, 24b ustawy pgik, 
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°BszAR 2. Budowa integruj^icej platformy elektronicznej w ramach 
ZSIN 

Opisstanu 2.1 Podstaw^ utworzenia integruĵ cej platformy elektronicznej*' byto 
faktycznego rozpoTz^dzenie w sprawie ZSIN, w ktdrym m.in, zdefinlowano ogdine zato^enla oraz 

koncepcj? budowy systemu ZSIN, zatoiono utworzenie i wdroiienie infrastruktury 
technicznej oraz utworzenie centralnego repozytorium kopii zbordw danych 
ewidencji gruntdw, a takze ustalono podstawowe elementy technicznej architektury 
ZSIN. 
Model architektury ZSIN podzieiony zostat na trzy podstawowe cz^^ci: 

- komponent cenfiatny, w ktorego skted wchodzi Integmĵ ca Platforma Elektroniczna 
(^ker Usiug i Centralne Repozytorium Kopii Zbiordw Danych EGiB) oraz Szyna 
usiug ZSIN (tworzEica sied poî czeh infrastruktuiy sieciowej), 

- Lokalne systemy Ewidencji Gmntow i Budynkdw (tnfrastruktura Powiatowa), 

- Zevm t̂fzne systemy dziedzinowe (rejestry: NKW, PESEL, REGON, TERYT, 
System Geoportal, System Pahstwowego Rejeslnj Gr^ic, System Ewidencji 
F^ucentow Gospodarstw Rolnych i e-PUAP). 

Budowa infi-asb-uktury technicznej ZSIN okre l̂ona w § 4 ust. 1, pkt 1 12 ww. 
nszporzqdzenia byta realizowana w ramach projektu ZSIN - Faza I i rozwijana 
w ramach ZSIN-Faza II. 
W dniu 13 sierpnia 2013 r. GGK zawart umow^ z firm^ Intrergraf Polska Sp. z o.o. 
na zaprojektowanie, budowy i wdro2enie zintegrowanego sytemu infomiacji 
0 nienjchomosciach oraz wsparcia procesu ujawnienia w ksi^gach wieczystych 
wtasnosci nieruchomo^ Skarbu Par̂ stwa oraz jednostek samorzEidu 
terytorialnego^s. 
Utworzenie IPE byto realizowane w ramach projektow: 
- ,ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o NierudiomoSciach -

Faza T; Ostafrit odbidr Etapu Zarz^dczego nr 7 oraz Etapu Techntoznego nr 
14: Administracja techniczna umowy nast^K w dniu 11.08.2017 r, a odbidr 
kohcowy w dniu 16.08.2017 r.; 

- ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomo^ciach -
Faza II, b^d^cego kontynuacj^ poprzedniego projektu. Ostatni odbidr Etapu 
Zarz^dczego nr 3, Modyfikacji ZSIN.06 i ZSIN.09 nast^if w dniu 30.10.2018 r., 
a odbtor przedmtotu umowy w dniu 6.11.2018 r. 

Koszty wykonania IPE, w ramach powy2szych umdw, w trakcle realizacji budowy 
ZSIN - Faza I wyntosfy 6.203,8 tys. zl.^^ Ponadto zawarte zostaly dwie umowy 
uzupelniaĵ ce na ̂ wiadczenie usiug asysty technicznej o warto^i 1.878,8 tys. zl. 
Koszty rozbudowy IPE, w ramach budowy ZSIN - Faza II, wyniosly ogdiem 
7.005,9 tys. zl. 

(dowdd: akte kontroli str. 170-171,208) 

2.2 W ramach budowy ZSIN, GGK realizowal zadania maĵ ce na celu wdrolenie 
pelnej funkcjonalno^l ZSIN, poprzez m.in. utworzenie i wdro2enie infrastruktury 
technlcsiej ZSIN, a w tym w porozumieniu ze sterostami tworzenia rozwi^i^ 
umozliwtaĵ ^cych korzystanie z ustug dotycz^cych zbiordw danych EGIB. 

3* Dalej:.IPE', 
3i Umowy: ZP-8O-4-2500-64/KN-2500-t6/12 z dnia 13 sierpnia 2013 r. wraz z aneksami; KN-

EGB.4042,45.2015 z dnia 27 lipca 2015 r. ( umowa uzupdniaj^ca); KN-EGB.4042.62.2015 z dnia 
6 paidziemika 2015 r. (umowa uzupelnlaĵ ca II); IZ-BRSIG.041.2.2017 z dnia 8 czenwca 2017 r. 
(umowa na e-Ustugl); IZ-USIG.043.6.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. (umowa na infrastmktur̂ ). 

^ Umowy zostaly wykonane terminowo i rozliczone, 
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Funkcjonalnosc w zakresie informatycznym na szczeblu centralnym ZSIN zostata 
zrealizowana w oparciu o trzy podstawowe moduly: 

- broker usIug; 

- centralne repozytorium kopii zbrarow danych ewidencji gruntow i budynkow {CR 
ZSIN); 

- portal ZSIN. 

Broker usiug systemu ZSIN integruje rejestry wî czone do ZSIN, zapewniaj^c 
w szczegolnosci komunikacj? mî dzy tymi rejestrami publicznymi, w tym wymian? 
danych oraz zawiadomieh o zmianach danych w tych rejestrach. Integracja oparta 
jest 0 interfejsy i odpowiednie mechanizmy system6w teleinforma^cznych, 
stosowane do prowadzenia rejestrow wl̂ czonych do ZSIN i umozliwiajqce 
korzystanie ze zbiorow danych tych rejestrow przez uzytkownikow ZSIN w zakresie 
niezb^dnym do wykonywania operacji okreSlonych przepisami. 
W sklad rejestr6w wleiczonych do ZSIN wchodz^: 

- EGiB - powiatowe systemy do prowadzenia Emdencji Gnjnt6w i Budynkow, 

- KSEP - system ARiMR do prowadzenia ewidenqi producentow rolnych 
i obstugi ptatnosci, 

- EKW/NKW - system do prowadzenia ksisig wieczystych, 

- TERYT - paiistwowy rejestr danych o podziale terytoriafnym kraju 
i punktach adresowych, 

- REGON - pahstwowy rejestr podmiotow gospodarczych, 

- ePUAP - system etektronicznej piatformy usIug administracji publicznej, 

- SRP - system ewidencji ludnosci, 

- G2,PRG-systemyGUGIK, 

- IPE (broker uslug), - platfomia integmĵ ca dane ewidencji gruntow 
1 budynkow, stenovfl̂ ca integraln£icz?s6 systemu ZSIN. 

Elementami ZSIN, ktore umoziiwiaj^ komunikacj? rejestrow zewn^trznych: EGiB, 
NKW, PESEL, REGON, TERYT oraz LPtS z IPE s ^ odpowiednie interfejsy, 
tworzone przez organy odpowiedzialne za prowadzenie tych rejestrow na 
podstawie, opracowanego przez GGK we wspolpracy z odpowiednimi organami, 
projektu techniczno-implementacyjnego ZSIN, 

Centralne repozytorium ZSIN zapelniane jest danymi z EGIB, przekazywanymi 
przez starostow/prezydentfiw miast, przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. 
Dane przekazywane s^w postaci plikow GML^' zgodnych ze schematem zawartym 
w zaieiczniku nr 4a do rozporz^dzenia w sprawie EGiB, Dane zgromadzone 
w centralnym repozytorium to kopie danych ewidencji gruntow i budynkow. 
Centralne repozytorium prowadzono si^ w postaci bazy danych za pomoc^ systemu 
teleinformatycznego umozliwiaĵ cego w szczegolnosci zapisywanie, aktuallzacj^ 
i bezpieczne utrzymywanie zbior6w danych. 

ang. Geography Markup Language - j^zyk oparty na XML j^zyk do transfem danych 
geograficznycti. Format danycii okreslony w Zat^cznlku nr 2 - Fomiaty danych oraz standaniy 
zapewniaj^ce dost̂ p do zssob6w informacji udost^pnianych za pomoc^ system6w 
teleinformatycznych uiywanycti do reaiizacji zadart publicznych do Rozporz^dzenia Rady 
Minislriw z dnia 12 kwietnia 2012 r, w sprawie Krajowycli Ram InteroperacyjnoSci, minimalnycli 
wymagaii dIa rejestrfiw publicznydi i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagaii dIa systemow teleinformatycznych {Dz.U, z2017 poz.2247 j.t.). 
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Architekbjra techniczna systemu ma umo2liwia6 komunikacji pomî dzy systemami 
wchodz^cymi w sklad ZSIN oraz udost̂ pnianie ustug systemu za pomocei szyny 
ushjg, a takze wiciczania usiug dost̂ pu do danych rejestrow wlqczonych do ZSIN. 
Takie rozwieizanie ma gwarantowac elastycznoSc w wymianie danych pomî dzy 
systemami oraz umozliwia dalszy rozw6j ZSIN. 
W modelu ZSIN wymtniono nast^puj^ce warstwy: 

- tokalnych systemow do prowadzenia EGiB, 

- modulu centralnego systemu (pierwotnie zaktadano system IPE po migraqi 
i rozbudowie, zamtennie stosuj£|c nazw^ .broker usIug ZSIN*^, 

- zewn?trznych system6w dziedzinowych. 

GGK stwierdzil m.in. ze cyf. „Funkcjonalnosc w zakresie systemu ZSIN zostata 
osi^ni^ta zgodnie z zapisami zai^cznika nr 6 do Rozporz^dzenie z dnia 17 stycznia 
2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nienJchomo&ciach.(...) 
W ramach budowy ZSIN nie zrezygnowano z zadnej funkcjonalnosci, tj. nie byly 
dokonywane zmiany koncepcji systemu. Natomiast w ramach umowy nr ZP-BO-4-
2500-64/KN-2500-16/12 ,Utworzenie ZSIN oraz wsparcie piocesu ujawniania 
w ksi^ach iweczysfyc/i prawa wlasnosci nieru(^omosci Skarbu Pahstwa oraz 
jednostek samorz^u teiykmalnego' realizowanej w prq/efcae ZSIN - Faza / 
zrezygnowano z zadania prqektowego dotycz^xgo Etapu Zarz^czego nr 10, 
ob^muy^cego; Etap Tediniczny nr 17: tesfowanie Zinte^wanego Sy^emu 
Danyd] Georeferenc^nyt^ i Mapy ZasadnKZ^ oraz Etap Tediniczny nr 18: 
dostosow&yie Zintegrowanego Syst&nu Danydi Georeferencyjnych i Mapy 
Zasadniczej do wymagah ZSIN. Rezygnaqa z tego zadania nie m/ato jednak 
wpfywu na budowy zatotonych funkcjonalnoSd. (...). Wg, stanu na dzieh 30 
czerwca 20)9 r. w systemie ZSIN zapewniono wszystkie mechanizmy opisane 
w WW. rozporzqdzeniu, a Centralne Repozytorium ZSIN zostato zasilone danymi 
z 99 powiatow". 

W ramach rozbudowy ZSIN - Faza II, zrealizowano pi?6 e-uslug: 

1) Ushjga hamionizacji rajestr6w publicznych maĵ cych znaczenie dIa rejestrbw 
v^onychdo ZSIN, 

2) Usiuga publikaqi infbmnaqi o Srednk̂ h cenadi transakcyjnydi. 

3) Usiuga oc^y integralnoki i sp6jnoSci danych ewklencji gmnt6w t budynkow. 

4) Usiuga przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorow danych z Centralnego 
Repozytorium w pol̂ czeniu z danymi rejestrow maĵ cych znaczenie dIa innych 
rejestrow publcznych wtcipzonych do ZSIN. 

5) Usiuga przekazywania wybranych infomnacji pochodzc|cych z akt6w notarialnych za 
posrednkitwem zestandaryzowanych dokunfientow eleklronicznych do rejestrbw 
vrfq̂ czonych do ZSIN 
W ramach nowych funkcjonalnosci przygotowano: przekazywanie wybranych 
informacji z akt6w notarialnych do starostwa i urz^du skarbowego. 
Usiuga zostata zrealizowana w formie pilotazu w czterech jednostkach: 
Dolnosl̂ skim Urz^dzie Skarbowym we Wroctawiu Drugim Urz^dzie 
SkariDowym w Cz?stochowie, Urz^dzie Skarbowym w Miliczu i Starostwie 
Powiatowym w Milk^u. W ramach pilotazu wdrozono przekazywanie 
wybranych informaqi pochodz^i^h z al^ow notarialnych za poSrednictwem 
zestandaryzowanych dokument6w elektronicznych, jako komponent Webowej 
Aplikacji Klienta Brokera ZSIN. 
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Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomosciach wyjasnil, ze: cyt. „Gf6wny 
Geodeta Kraju, zgodnie z zapisami rozporzqdzenia z dnia 17 siycznia 2013 r. 
w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach, w ramach 
budowy ZSIN zapewnif odpowiednie interfejsy i mechanizmy ZSIN w zakresie 
niezb^dnym do wykonywania operacji okre^lonych art. 24b ust. 1 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, w tym moiliwosc przekazywania przez starostdw 
zawiadomlefi o zmianach danych EGiB, ktore jednak z uwagi na niewdroienie 
mechanizmtw wymiany zawiadomien po stronie innych rejestrow publicznych 
wl^czonych do ZSIN, do dnia dzisiejszego nie s^ realizowane." 

(dow6d: akta kontroli 2007-2015,2022-2119,2121,4069-4119) 

2.3 Na dzieh 16 wrze^nia 2019 r. w ramach ZSIN hjnkcjonowaly: 

- Aplikaqa dziedzinowa ZSIN (Oprogramowanie ZSIN) w wersji 2018il5.0, 

- Webowa Aplikacja Klienta Brokera (WAKB) w wersji 1.0.0.1 - Na 12 
przygotowanych fypow zawiadonwii 2 s ^ w d ^ m uzytluiwaniu (EGiB2ZSIN, 
ZSINZEGiB). Pozostale ^ zawiadon^h byly przetestowane produkcyjnie 1 s ^ 
przygotowane mechanizmy do zasilania rbznknwego, 

- Aplikaqa do walklaqi plikow XML i GML w wersji 3.0.143, 

- Aplikaqa Klient Broker (desktopowa) - ZSIN Fl w wers| 2018.90.0.0. 

W ramach Webowej Aplikacji Klienta Brokera ZSIN zostato zaimplementowanych 
12 ustug slu^^cych do przekazywania danych w formie zawiadomien: 

- z EGiB do ZSIN, NKW, OP (organow podaftowych); 

- RCiWN (Rejestm Cen I WartoSd Nlemdiomosci) do ZSIN; 

- do EGIB z ZSIN, NKW, WYPIS (Aplikacja dIa uzytkownika w celu uzyskania 
wypisu z EGiB z innego povnatu), NOT (dia notariuszy do przekazywania informacji 
0 zmlanle w EGIB), EMUiA (Ewidencji MiejscowoSci Ulic 1 Adresow), CRFOP, 
CBDoZ; 

- z NOT (od notariuszy) do US (uiz^dow skarbowych). 

Tym samym zbudowano planowan^ ftjnkcjonalnosc sytemu Infomiatycznego ZSIN, 
w zakresie informatycznym, na szczeblu centralnym - zgodnle z zaioienlami 
dotycz^cymi archltektury ZSIN, uĵ tymi w zalE^czniku nr 1 rozporzqdzenia w sprawie 
ZSIN, 

Jak wyjasnil Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomosciach: 
FunkcjonalnoSd w zakresie systemu ZSIN zo^ata osiqgniqta zgodnie z zapisami 
zai^znika nr 6 do RozpoRqdzenie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu mformacji o nienjchomoiciach. [...] osiqgnlqto pein^ 
funkcjonalnoSd [...]. 
W ramach budowy ZSIN nie zrezygnowano z iadnej tinkcjonalnota, tj. nie byty 
dokonywane zmiany koncepcji systemu. Natomiast w ramach umowy nr ZP-80-4-
2500-64A(N-25 00-16/12 ,Utworzenie ZSIN oraz wsparde procesu ujawniania 
w ksi^ach meczystych prawa wlasnosci nierucftomosc/ SkartM Panstwa oraz 
jednostek samorz^u terytorialnego' realizowane} w prqekcie ZSIN - faza / 
zrezygnowano z zadania prc^ktowego oWyczgcego Efapu Zarz^dczego nr 10^^. 

^ Obejmujqcego; Etap Techniczny nr 17: testowanie Zintegrowanego Systemu Danych 
Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej, Efap Techniczny nr 18: dostosowanie 
Zinlegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej do wymagan ZSIN. 
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Rezygnacja z tego zadania me miata jednak wp^u na budow^ zatoionych 
Mcjonalno^ci." 

Ponadto Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomosciach wyjasnil, ze; „Za 
^forzysfan/e z danych zgromadzonych w centralnym repozytorium ZSIN oraz innych 
rejestrach publicznych odpowiedzialna jest szyna uskig ZSIN. Zakres wykorzystania 
danych zgromadzonych w CR ZSIN jest przedstawiony w zatqcznlku nr 1 do 
Rozporzqdzenie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zlntegrowanego systemu 
informacji o nienichomoiciach. Mozliwe jest korzystanie z danych ewidencji gmtdw 
i budynkdw z powiatdw, ktdre przekazafy dane do centralnego repozytorium. 
Moiliwe jest rdwniez skorzystanie z intormacji dost^nycti z zem^trznych rejestrow 
publicznych, taklch jak: Elektronicznaj Ksi^gi Wieczystej, PESEL, REGON czy 
TERYT, Iddre reallzowane jest za pomoc^ specjalnie przygotowanych ushig. 
W zwiqzku z tym, ze me doszto do produkcyjnej wym/any elektronicznych 
zawiadomleh o zmianadi danych EGIB po stronie rejestrdw podmlotow 
zewn^trznycb ti^czonyc/) do ZSIN, nie jest mozliwa ocma id) bezawaryjno^d. 
W dosfgpnoid do Noire; Ksl^gi Wieczystej ((Aecnie: EleMronicznej Ksi^i 
Wieczystej), Systemu Rejestrdw Pafistwowyc^ w zakresie PESEL i REGON nie 
stwierdzono problemdw.' 

{dow6d; akta kontroli 2007-2097,2099-2118,2121-2041,41064119) 

2.4 Zgodnie z § 7 us l i 2 rozporz^zenia w sprawie ZSIN centralne repozytorium 
powinno byt na bieicico aktualizowane w powjc|zaniu z procesem aktualizacji bazy 
danych EGiB, a nowe lub zmodyfikowane dane EGiB powrnny byt przekazywane do 
centralnego repozytorium z chwil^i Kh wprowadzenia do bazy danych EGiB. 
Ze wzgl^u na trudno^i w przygotowaniu prawidtowych danych EGiB w postaci 
plik6w GM, do zasilenia ink^alnego centralnego repozytorium, starostwa (poza 
nielicznymi przypadkami) nie dokonywaly aktualizacji danych EGiB w C R . 

W z w i ^ u z powyzszym GGK w 2016 i 2017 r. dokonat prob zaiadowania CR ZSIN 
danymi r6^kx)wymi z 14 powiatow, z czego w dwoch: tamobrzeskim^ I ropczycko-
s^ziszowskinn^Q zadanie to s i^ powkxlto. Ponadto w 2018 r. dokonano proby 
zasilenia r6znrcowego m. Szczecin^^ - proba zakonczyta s i ^ niepowodzeniem, 
z powodu b l^6w geometrii. 
Jak wyja^nit GGK „Przyczynq niepowodzenia podczas przekazyweoiia 
zawladonmnia (identyfikator 1000000931) byl bi^t^ie przygolowany plik GM.. 
Miastu Szczecin po vmlakjctiych prd6ac/? importu. w koficu udalo si^ fvzygotowac 
prawidhwy pISt. G A l , ktixym dnia 8 lutego 2019 r. zosfafo zasitone Centralne 
Repozytorium ZSIN". 

W zakresie ww. zasileh r6znk»wych GGK wyjaSnit, 2e .zasilenie rdinicowe byh 
zreaiizowane na bazie specjalnie przygotowanydi danych tuz po zasilenlu 
inicj^nym i w bardzo w^skim zafcresie. Me dbfconano tego bezposrednb z systemu 
tokalnego. lecz przez zewngtany plik wydany z sy^emu tokabiego, ktdry zostaf 
przekazany do Brofcera ZSIN i przy pomocy BroAera zsanyxjrtowany' 

W zakresie wsparcia starastw powiatowych we wdrozeniu skutecznych 
mechanizmdw przekazywania danych r62nk»wych w EGiB, w tormie dokumentow 
elektronicznych, GI6wny Geodeta Kraju wyja^nil, ze .GUGfK pody^ prdb^ 
wytwwzenia wzorcowydi plikim rdinkx>wy(^ reprezenftj/^ycfr standwdowe zmiany 
dokonyvi/ane w ramad) aldualizai^ danyc/i EGiB, sluz^ydi do zasSania 
centra/nego repozytorium ZSIN. W wyniku prowadzonych przez ekspertdw GUGiK 

» 182014_51282003 2. 
« 181503_4i181504_4. 
« 326201J. 
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uzgodnieh w tym zakresie z dostawcami oprogramowania EGiB dia pomatew, 
okazalo s/? jednak, ii wdrozenie mechanizmow przekazywania ptikow roznicowych 
uwzgl^dniaj^cych wszystkie mozliwe zmiany dokonywane w trakcie prac 
aktualizacyjnych BGiB jest niemozliwe. Tak wi^c dziatania GUGiK w tym zakresie 
zostafy zakonczone'. 

Ponadto GGK wyja&nil, te ,Zahzenie przekazywania plikdw rdtnicowych zapisane 
w § 7 ust. 1 i 2 ;es( zabzeniem o charakterze zyczeniowym i niestety 
niezweryHkowanym w praktyce przed procesem legislacji rozporzqdzenia. 
Potwierdza to diociazby fakt, ze oprocz prostych testow, na specjalnie 
spreparowanych do tego celu danych, z zadnego powiatu nie dokonano zasilen 
roznicowych. W chwili obecnej koncentnijemy si^ na doprowadzeniu do kofica 
zasilen inicjabych i analizujemy jakicli zapisow w rozporzqdzeniu ws. ZSIN nalezy 
dokonac, aby byly to zapisy mozliwe do realizacji dawaly szans^ systemowi ZSIN na 
osi^ni^cie statusu operacyjnosci.' 

{dowod: akta kontroli 2099-2118,2142-2182,41064119) 

2.5 Na dzieh 24 wrzeSnia 2019 r., w ZSIN ze starostw powiafowych, zostato 
zarejestrowanych: 

- 1.869 uzytkownikow, w tym: 1.797 uzytkownikow aktywnych i 72 
zabbkowanych, 

- 1.021 uizytkownikow klienta brokera, w tym: 930 uzytkownikow aktywnych 
i 91 zablokowanych, 

- 128 u^ownikow wykonawcow prac, dotycz^ych EGiB w powiatach, 

- 115 uzytkownik6w instytucji uprawnionych (m.in. ARiMR, Wody Polskie). 

Na dzieh 24 wrzesnia 2019 r. do Centralnego Repozytorium ZSIN zostaty 
zaimportowane dane ze 114 powiatow, w tym; kompletne dane z 78 powiat6w oraz 
dane cz^sciowe z 36 powiat6w 

Niepfzekazanie przez powiaty do CR ZSIN chociazby inicjalnych kopii baz danych 
EGiB, spowodowalo niedotrzymanie terminu ustanowionego w § 15 rozporzqdzenia 
Rady Ministr6w z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ZSIN. 
Jak wyjasnil GGK, na powyzsze ztozylo si? wiele czynnik6w: [...} z ktdrych 
najwazniejsze to: 

- zmiana przepisow rozporzEidzenia w sprawie ewidencji gmntow i budynkow, 
zmieniajqcego model danych EGiB w trakcie obowiqzywania \ut rozpoizg_dz6nla 
w sprawie ZSIN i rozpocz^da projektu ZSIN - Faza I; 

- nadmiarowosc inforrracji gromadzonej w rejestrze ewidencji gruntow 
i budynkow; 

- wprawadzenie nowego formatu GUI wymiany danych i brak odpowedniej liczby 
speqalistow w tym zakresie zarowno po stronie powiatow jak i GUGiK; 

- brak odgomych rozwlEizafi prawnych w zakresie dotyczqcym spraw 
wlasnosciowych na obszarach bylego katastm austriacklego i pmskiego 
(nakladajqce si? stany prawne w nienjchomo^iach); 

- braki kadrowe i brak specjalistycznej wiedzy w powiatach niezb^dnej do realizacji 
zadaii wynikajqcych z przepis6w ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz rozporzqdzenia w spra\TO zintegrowanego sytemu informacji 
0 nieruchomosdach w zakresie wspdltworzenia ZSIN; 

- rotacje pracownikow - speqalistow ds. EGiB zar6wno w powiatech jak i GUGiK; 
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- brak spdjno^i i ciEiglogcj dzialan w zakresie twofzenia ZSIN; 

- nieadekwatny termin utworzenia dia poszczegblnych powiat6w iniqalnej bazy 
danych zawartych w centralnym repozytorium wyn ika j ^ z za^cznika nr 
6 rozporz^nia w sprawie ZSIN do stanu rzeczywistego EGiB 
wposzczegdinych powiatach." 

(dow6d: akta kontroli 2007-2021,2099-2118,41064119) 

2.6 GGK przygotowuj^c projekty rozporzqdzert w sprawie ZSIN oraz w sprawie 
EGiB zaproponowal okre^lony model budowy ZSIN oraz nlezb^ny zakres 
informacyjny dotycz^cy modemizowanej ewidencji gnintow i budynk6w, nie bior^c 
pod uwag^ tego, te w tym okresie (lata 2011-2013} posiadano \ui informacje 
0 niskiej jakoki material6w zr<^dtowych oraz o niskim stopniu zaawansowania 
modemizacji EGiB w powiatach, kt6re gwiadczyty na etapie przygotowah, ie 
planowane zadania b^^trudne do wykonania w wyznaczonych terminach. 

W czemcu 2011 r. GGK zorganizowal narad^ z wojewddzklmi inspektorami nadzoru 
geodezyjnego i kartografil na temat „Modemlzacja ewidencji gruntow 
1 budynkdwstan na rok 2010", Podyskusjl wskazano, iegtbwn^przyczyn^wolnego 
tempa prac modernizacyjnych jest brak §rodk6w finansowych, Innym mniej istotnym 
w tej chwili problemem trudno^cl prawno- technlczne. Najwi^ksze nasilenie tych 
problembw wyst^puje na tych obszarach Polski, kt6re obj^te sa^ dokumentacj^ po 
bylym katastrze austriackim (woj. matopolski, podkarpackle) oraz cz^^iowo po 
bylym katas^e pruskim (woj. zachodniopomorskte, kujawsko-pomorskie, 
pomorskie). Duzym problemem sq takze ztej jakoSci, nie odpowiadaj^ obecnym 
standardom tedinicznym materialy zrddtowe, dotyczEice ewidencji gruntow 
i budynk6w, kt6re wystf puj^ w r6inydi rejonach kraju. 

(dow6d: akta kontroli str. 3034-3035) 

W ,Sprawozdaniu z oceny realizacji zadah dotycz^cych modemizacji ewidencji 
gruntdw i budynk6w w roku 2011 wskazano, ie stopieh zaawansowania 
modemizacji EGiB na terenach miejskich w zakresie informacji o gruntach, 
budynkach i nieruchomoiciach lokatowych dIa kraju wyni6sl 84%, a na terenach 
wiejskich 39%. W sprawozdanlu tym GGK stwierdzit m.in., 2e maj^c na uwadze stan 
ewklencji grunUw 1 budynk6w oraz zdaj^c sobie spraw^ z wagi dokohczenia 
modemizacji ewidencji gruntow 1 budynk6w na obszarze calego kraju pozwalaj£|cej 
na zbudowanie numerycznych baz danych ewklencji grunbaw i budynkow, gdyz tyiko 
postac cyfrowa mapy ewidencyjnej mo2e byt wykorzystywana np. do utworzenia 
zbior6w danych infrastruktury Informacji przestrzennej w zakresie dziaiek 
ewklencyjnych 1 budynk6w, widac ogrom prac modernizacyjnych niezb^dnych 
jeszcze do wykonania na obszarze calego kraju. Z uwagi na niewystarczaj^ce srodki 
finansowe, jakimi dysponuj^ samorz^dy powiatowe oraz wielkosc zadania, jakie 
przed nimi jeszcze stoi do wykonania, bez wsparcia fnansowego ze strony 
Paiistwa, czy tez wsparcia np. z program6w finansowych ze ^rodkow europejskk:h 
termin zakohczenia procesu modemizacji ewkiencji gruntow i budynkow na 
obszarze calego kraju moze s i^ nadal wydhj2a£, co b^z ie mlalo negatywny wplyw 
na dziedziny gospodarki narodowej, wykorzystuj^ice dane z bazy danych ewidencji 
gruntow 1 budynkow'. 

Zdanlem GGK stan EGiB prowadzony przez starost6w jest i byt powszechnie ^ a n y 
w irodowisku geodezyjnym. EGiB jest prowadzony na przestrzeni lat zaczynajEic od 
lat 60-tych XX wieku. W tym czasie wietokrotnie zmienialy si$ r6wniez przepisy 
zwiEizane z prowadzeniem ewklencji. Zmiany przepis6w prawa nigdy nie oznaczaly, 
ie automatycznie z motnentem jego uchwalenia, dane obj^te EGiB od razu osi^aly 

19 



zakres informacyjny w nim przewidywany. Zawsze byt to proces, ktory wymagal 
czasu. Dzieje s i^ tak diatego, ze w EGiB musimy zachowac rowniez informacje 
historyczne, a aktualizaq^ przeprowadza s i^ na podstawie dokumentow, kt6re 
stanowi^ podstaw^ tej zmiany, 

GGK, mimo braku ustalenia prawidlowych granic dziatek uj^tych w EGIB w starostwach, 
zaproponowaf wdrozenie pelnej funkcjonalnosci ZSIN w terminie 42 miesi^cy od dnia 
wejscia w zycie roqx)izE(dzenia Rady Ministrow z dnia 17,01.2013 r. w sprawie 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach. 

GGK stwierdzit, w trakcie kontroli, ie cyt. j)rzesfanki jakimi kierowat si? GGK 
peini^cy funkcj^ w czasie prowadzenia prac legislacyjnych nie mi znane. Nie 
mam rowniez wiedzy na temat istnienia dokumentow w przedmiotowej sprawie\ 

{dowod: akta kontroli str. 245-246,357,360-361,414-430) 

2.7 W dniu 13 wrzesnia 2017 r. GGK przekazat l\^inistrowi Inwestycji i Rozwoju 
informacje na temat funkcjonowania wymiany danych mi^dzy bazami danych 
ewidencji gruntow i budynkbw oraz udost^pniania danych z tej ewidencji innym 
systemom informatycznym i teleinformatycznym stwierdzaj^c, ze cyt. „Z ankiety 
przeprowadzonej przy udziale Wojewddzkich Inspektorow Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego wsrdd powiatowych osrodkow dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej wynikaj^ nast^pujqce informacje: 

1) 54 % ankietowanych deklaruje mozliwosc przeprowadzania wymiany mi^dzy 
bazami danych ewidencji oraz udost^pnianie tych danyct) innym systemom 
informatycznym iub teleinformatycznym w posted elekfronicznej w formacie GML 
zgodnie ze schemafem 6M/., zawartym w zat^czniku nr 4a do rozporzqdzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow {Dz. U. 2016 r. poz. 1034). Gidwnym 
jednak problemem w tej kwestii jest brak zainteresowania po stronie 
Wykonawcdw prac geodezyjnycti udostqpnianiem danych w takim formacie. 

2) 46 % ankietowanych powiatdw deklaruje brak moiSiwosci przeprowadzania 
wymiany Iub udost^pnienia danych EGiB w formacie GML Podstawowym 
powodem jest brak dostosowania hazy danych EGiB do obowi^zuj^cych 
przepiSQw. Do najcz^stszyoh przyczyn takiego stanu aeczy, wedlug wskazafi 
powiatow nalez^: 

- irudnosci z pozyskaniem informacji z innych rejestrow publicznych. Wore 
zrodfem informacji dia EGiB; 

- problemy z pozyskaniem dIa obiektow ewidencyjnych wariosci nowych 
atrybutow, szczegolnie tyct). nie wynikaj^cych wprostzdokum&itow; 

- brak zainteresowania Wykonawcdw zakupem specjalistycznego 
oprogramowania umozliwiajqcego import i eksport danych w formacie GML; 

- ziy stan sieci teleinformatycznej; 
- problemy z wymianq^ danych pomi^zy roznymi systemami, problemy 

techniczne (cz^ste awarie); 
- nowe definicje gmp i podgrup rejestrowych w schemacie EGiB. 

uniemozliwiaj^ce konwersj^ dotychczasowych informacji o gnipach 
i podgmpach na waito&ci zgodne z modeiem danycti EGiB; 

- brak mozliwo&ci skfadania drogq elek^onicznq wnioskdw o wydanle danych 
oraz zgbszen prac geodez^nych. 

Niezaleznie od ww. utmdniefi, starostowie podnoszq inne zagadnienia takie jak: 
- c i ^ i permanentna modyfikacja przepisdw prawa i niepeiny Iub 

niewyst&-czaj^cy zakres informacji w bazach, w stosunku do zmieniajqcych 
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s/g przepisow; 
- brak sy^emowego rozwiqzania w zakresie Unansowania modemizacji EGiB; 
- niedobor specjalistyczriej kadry. 

Po ana/iz/e przedstawionych powytej utrudniefi w zakresie wymiany darjych za 
poiredn/cfwem formafu GML, podstawowym dziaiartiem zaradczym wydaje si§ bye 
przeprowadzenie kampieksowej rriodemizacji ewidencji gruntdw i budynkow 
w powiatacli, Wore do dnia dzisiejszego nie poradzify sobie z przejsdem (konwersj^ 
danych EGiB do obowi^zuj^cego modelu danycf] wynikajqcego z przepisow 
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow. Tyiko takie dziaianie zapewni 
osiqgni^cie pehej interoperacyjnosci w zakresie wymiany danych za pomocq 
formatu GML, a takze dodatkowo podniesie jakosc danych EGiB znajduj^cych s/? 
wpowiatowych bazach danych EGiB. 

Kolejnymi dziataniami Siuzby Geodezyjnej i Kartograficznej przepmwadzonymi 
w najbtizszym czasie. w ceiu rozwiqzania tub zniwelowania problemdw zgiaszanych 
przez organy prowadzqce ewidoncj^ gruntbw i budynkdw, powinny by6: 
- utworzenie systemowego rozwiqzania w zakresie finansowania prac 

zwiqzanych z modernizacjq ewidencji gruntdw i budynkdw; 
- wprowadzenie certy^kacji hjnkcjonujqcycb na rynku sysfemow 

teleinformatycznych wykorzystywanych przez starostow do prowadzenia baz 
danych EGiB; 

opracowanie bezptatnego narz^dzia dia wykonawcdw prac geodezyjnych, 
umozliwiajqcego import/eksport danych w formacie GML oraz ich edycj^. ° 

{dow6d: akta kontroli str. 647-648) 

2.8 Podstawowymi kryteriami wyboru powiatow do uczestnictwa w projektach 
ZSiN - Faza / oraz ZSIN - Faza // - jak stwierdzit GGK w pi&mie z dnia 15 lutego 
2017 r., skierowanym do DABIG'^ - byta zgloszona gotowosc do wspofpracy przy 
dostosowywaniu baz danych EGiB do wymagah zintegrowanego systemu informacji 
0 niemchomo^ciach. Dokonuj^c wyboru obszarow, kt6re mialy zostac obj^te 
projektami ZSIN- Faza I oraz ZSIN-Faza li, pod uwag§ w pierwszej kolejnosci wzi^to 
takie wojew6dztwa, z kt6rymi zawarte zostaly stosowne listy intencyjne. Ponadto, 
podczas wyboru obszarow, kt6re miaty zosta6 obj^te projektami ZSIN-Faza I oraz 
ZSIN-Faza II brano r6wniez pod uwag?, jak stwierdzit GGK cyt. „problemy, z jakimi 
borykajq s/? poszczegoine powiaty. W szczegdinosci dotyczyh to powiatdw, 
w Itidrych do 2017 r. zaszio&ci historyczne zwiqzane z bylym katastrem austriackim 
odcisn^ swoje p/?fno na sposobie prowadzenia ewidencji gruntow i budynkdw 
(glownie woj. matopoiskie). Istotnym byh w tym przypadku zapewnienie 
komplementamosci rozwi^zafi wdrazanych na poziomie krajowym i regionalnym, 
w szczegdinosci w projektach POPC i RPO". 

JednoczeSnie, jednym z kryteridw wyboru bylo istotne z punktu widzenia wspotpracy 
przy realizacji projektu z jednostkami samorzqdu terytorialnego, z uwagi na 
ekonomik^ 1 efektywnosc prac, wyst^powanie powiatow w ramach zwlEizku 
celowego lub porozumienia z wyraznle wskazanym liderem. 
Wyboru poszczeg6lnych powiatow z wybranych wojewodztw dokonywali 
przedstawiciele wojew6dztw w oparciu o zglaszane przez te powiaty problemy i ich 
ch^c uczestnictwa w projektach. Zakres prac prowadzonych w ramach projektow 
w tych powiatach, w zwi^ku z ich wsp6tfinansowaniem (w przypadku projekhj 
ZSIN-Faza I) oraz finansowaniem {w przypadku ZSIN-Faza II) ze Srodkow funduszy 

" Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a od 
22 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Inwestyqi i Rozwoju. 
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europejskich zostat dostosowany do mozliwosci finansowych Beneficjenta 
wynikaj^cych z harmonogramu rzeczowo - finansowego tych projekt6w. 

Podczas uzgodnieh z wojew6dztwami i powiatami brano pod uwag? okreilone 
w Studiach WykonalnoSci wskazniki, ktore muszq zostac osi^ni^te w zwie^zku 
z realizacji projekt6w, tj.: 
1) W ramach projektu ZSIN-Faza I: 

a) mkazniki produktu 

- liczba powiatow, dIa ktorych wykonane zostaly prace zwiqzane 
z modemlzacjq EGiB - 58 powiatow; 

2) w ramach projektu ZSIN-Faza II: 

a) wskazniki rezultatu 

- liczba jednostek sektora publicznego koizysta j^ch z utworzonych 
aplikacji tub usiug teleinformatycznych -102 starostwa powiatowe. 

Z uwagi na ww. wskazniki, ostatecznie w ramach projektu ZSIN-Faza I podjfto 
wspdiprac? z 58 powiatami wojewddztw: zachodnbpomorskiego, pomorskiego, 
podkarpackiego, matopolsklego oraz dolnoslq.skiego. Projektem ZSIN-Faza II obj^to 
natomlast 102 powiaty oraz 3 miasta, kt6re na mocy odr?bnych porozumieh 
prowadzq osobnq baz? danych EGiB z wojewddztw: podlaskiego, podkarpackiego, 
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, dolnosl^skiego, malopolskiego, 
zachodnbpomorskiego, warmihsko-mazurskiego, wlelkopolskiego, ^wiftokrzyskiego 
oraz sl^skiego. 

(dowod: akta kontroli, sir. 3007-3008) 

2.9 W dniu 16 marca 2017 r. GI6wny Geodeta Kraju powolal Zespdt roboczy do 
spraw oceny efektywnosci procesu cyfryzacji i modemizacji zasobu geodezyjnego 
i kartogralicznego, zwany dalej .Zespolem". Do zadaii Zespotu nalezalo m.in: 
1) dokonanie analizy funkcjonuj^cego obecnie [X'ocesu cyfryzacji i modemizacji 

zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, ze szczeg6lnym uwzgl?dnieniem 
zadah na poziomie sb'uktur powiatowych; 

2) dokonanie oceny efektow projektu pod nazwq Zintegrowany System Informacji 
0 NieruchomoSciach - Faza I oraz potencjahj projektu pod nazwq Zintegnswany 
System Informacji o Nieruchomosdach - Faza II. 

W raporcie kohcowym Zespotu stwierdzono np.: 
1/ fstnieje bardzo duza potrzeba na uregulowanie zasad zwi^anych 

z prowadzeniem baz danych EGIB od strony system6w do przetwarzania danych 
numerycznych. W kontekscie jakosci i aktualnosci baz powiatowych jest ona 
kluczowa, gdyz niezaleznie jak dobre i kompletne dane zostan^i dostarczone do 
PODGiK, jesli oprogramowania nie b^dzie w stanie automatycznie przyj^c 
wynikow prac, nie b?dzie potrafih) k:h sprawd^c lub nie b^z ie posiadalo 
mozliwosd wprowadzenia wszystkbh danych, nie ma mowy o poprawnej 
1 aktualnej bazie wynikowej. 

21 Wymagania i rekomendacje dIa systemow powinny zosta£ wypracowane 
w GUGiK, przy tym nie ma potrzeby aby przybieraly one postal prawa 
powszechnie obowlqzujqcego (swoistej certyfikacji systemdw). Wystarczy jezeli 
zesp6t funkcjonalnoici, w opardu o obecnie obowiqzujq,ce przepisy, przybierze 
form? wytycznych (soft law), kt6re poszczegolne powiaty b?d£i mogly w latwy 
sposob Implementowafi do waoinkow stawianych wykonawcom, przy 
organizowaniu zam6wleh publicznych na systemy do obstugi PODGiK. 

3/ Poszczeg6lne powiaty mogq znacznie roznic si? w zakresie jakoSci danych 
EGiB, CO wynika z uwanjnkowaii demografcznych, historycznych, 
uksztaltowania terenu, jak rowniez efektywnosci zarzadzania w obszarze 
geodezji i kartografii. Generalnie najtrudniejsza sytuaqa jest na terenie 
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pohjdniowej Polski, np. w powiecie nowotarskim szacuje s i^ , ie modemizaqa 
danych EGIB, przy aktualnym finansowaniu 1 zasobach kadrowych, zakohczy si$ 
w roku 2049. 

4/ Pewnych zmian wymaga rowniez poj^cbwy model danych EGiB, kt6ry powinien 
zostac dostosowany do tektycznego stanu I sposobu prowadzenia baz danych 
EGiB, aby umozliwic zasilenie tymi danymi Centralnego Repozytorium ZSIN. 

5/ Kluczow^ wydaje si^ bye rowniez zmiana rozpotz^dzenia w sprawie ZSIN, 
kt6rego obecne zapisy nieaktualne jak np. tre^c zafEicznika nr 6 do tego 
rozporzEidzenia (np. tenniny zasilenia Centralnego Repozytorium ZSIN). 

GGK, do czasu zakoiiczenia kontroli, nie podjeil 2adnych skutecznych dzialah 
w powyiszym zakresie. 

(dowod: akta kontroli str. 497-498,534- 535) 

2.10 GUGiK popularyzowat wsrod starostw 1 innych podmiot6w wykorzystywanie 
interfejs6w i mechanizmow ZSIN zbudowanych na potrzeby zadart okreStonych 
w art, 24 ust, 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednak znacz^ca cz$§6 
prac w zakresie koo^ynacji zadai^ zwi^zanych z ZSIN naletala, zdaniem GGK, do 
obowiqzk6w Pelnomocnika Rzqdu do Spraw Rz^dowego Programu Rozwoju 
Zntegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomoiciadi. 

W 2015 r, i 2016 r. przeprowadzono s^olenia stacjoname dIa slu^by geodezyjnej 
i kartografK^ej. Zakres szkoler^ obejmowal obszary zwi^ane z systemem ZSIN. 
Szkoienie miato unxi^iwic samodzieln^ prac^ z udos^pnnnymi systemowymi 
narz^ziami (aplikacjami), funkcjonalnosciami i ushjgami systemu ZSIN. 
W 2018 roku stwor^no warunki do skorzystania ze szkoleii w lormie e-leamingowej 
poprzez udos^pnienie on-line materiahj edukacyjno-szkolenk)wego. Szkoienie 
dotyczylo wprowadzonych nowosci i zmian systemowych obj^tych projektem ZSIN -
Faza II. 

Ponadto w 2015 r. zorganizowano s ^ l e n i e dIa administracji wojew6dzkiej 
i powiatowej z zakresu wytworzmyc^ apltkacji, podstawowych mechanizmdw ZSIN 
i funkcjonalnosci zaimplementowanych w ZSIN, a w 2016 r. szkoienie dIa 
pracownikow Powiatowych Osrodkow Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej. 

Dyrektor Departamentu Informacji o NiemchomoSciach wyjaSnil, ^e: ,Po 
zakohczeniu wdrozeh mechanizmdw i Mkcjonalno&d zartwno w ramach ZSIN • 
Faza I jak i ZSIN - Faza II, GUGiK przeprowadza cyki szkoleh stacjonarnych 
i w formie e-learningowej zardwno dIa pracownikow administracji publicznej w tym 
dIa stuiby geodezyjno-kartograficznejjak i instytucji ministerialnych. Gidwnym celem 
szkolah byto nabycie przez uczestnikow umiej^tno&ci wykoaystywania 
funkcjonalnosci ZSIN, prakfycznego korzystania z dost^pnych uskig i danych i ich 
sposobdw zastosowania i przetwarzania. Szkolenia. konferencje jak i spotkania 
merytoryczne i robocze z udziatem podmiotow wyszczegdinionych w ustawie, miafy 
na celu rdwniet rozpropagowanie informacji o dostqpnyt^ rozwieizaniach 
zaimplementowanyd} wZSIN°. 

Jak wyjaSnif GGK: „ W ramadi (A}owiqzujqcego systemu prawno-(^ganizac0ego, 
GUGIK nie jest wfasciwym podnwt&n w egzekwowaniu zadafi natoionych na 
podmioty wspdlpracuj^ p/zy ZSIN, w tym, w zakresie wykorzystania rozwi^zafi 
fec/?n/cznyc/i umozfhw^^cyc/i odbior zawiadomien o zmianacb w danydj EGiB od 
Staro^dw przez Wydzi^owe Sqdy Rejonowe, ARIMR czy organy podafftowe. Prace 
koord^ac^ne zwi^ane z wdrazaniem ZSIN byty payfnsane P^orrmcnkom 
Rz^u do Spraw Rz^iowego Programu Rozwoju Snte^owanego Systemu 
Informacji o Wienichomosdac/j bo zgodnie z rozpoas^zeniem Rady Mnistrdw 
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z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pelnomocnika Rz^u do Spraw 
Rz^owego Programu Rozmju ZSIN to do zadafi Petnonmaiika natezafo m.in.: 
- koordynowanie dzrafan adnms^aqi rz^dowe/ w zafcresie w&azania Pro^amu, 
- koordynowanie dz/aten w zafcresie przygofowania administraqi samorzgdbwe/ do 

wdrot&)ia Programu, 
- nmitorowanie wdrazan/a Pro^amu." 

Zdaniem NIK, powyzsze dzialania byly niewystarczaj^ce w stosunku do 
faktycznych potrzeb starostow, w zakresie wyposazenia pracownik6w w wiedz? 
I oprzyrz^dowanie informatyczne do prawidtowego przygotowania EGiB w celu 
zasilenia ^mi danymi centralnego repozytorium. 

{dowod: akta kontroli 345-347,2007-2097,2099-2118,4106-4119) 

2.11 GGK w dniu 11 sierpnia 2017 r. przedstawit Centrum Projektiw Polska 
Cyfrowa aktualny stan prac w zakresie budowy ZSIN, Z informacji tej wynika, m.in.: 

,Zgodnie z harmonogramem stanowi^cym zat^cznik nr 6 do rozporz^dzenia 
w sprawie ZSIN, zwanym dalej „harmonogramem", dzialania organdw admlnlstracjl 
publicznej wsp6ttworz^cych ZSIN w koticowym efekcle miaty doprowadzl6 do 
utworzenia cenb-alnego repozytorium kopil zbion^w danych ewidencji grunt6w 
i budynkdw (Centralnego Repozytorium) - zadanie 2.1 I 2.2 harmonogramu, oraz 
wdrozenia pelnej funkcjonalnosci ZSIN - zadanie 3 hamionogramu. Wobec braku 
zasileh Centralnego Repozytorium danymi EGiB w skali calego kraju nie udato s i ^ 
dotrzyma6 ustawowych terminow utworzenia ZSIN. Brak wywi^zania s i ^ wla^iwych 
podmiot6w z zadah w tym zakresie, w szczegdlno^ niedochowanle terminom 
wynikaj^cym z hamionogramu, nie jest tozsame z uchybieniem zadaniom 
projektowym, w kontekscie dostarczenia odpowiednnh produktow i o s i ^ n i ^ i a 
okreSlonych wskaznikow projektowych. 
Wramach projektu ZSIN - Faza I, zadania: 1.1,1.2,1,4,1.5,1,6,1.7,1.8 okreSlone 
w harmonogramie, zrealizowano w catosci, w tym zostala przygotowana I wdrozona 
infrastruktura technk^a wraz z oprogramowaniem, kt6ra zapewnia dost^p do 
Centralnego Repozytorium i Portalu ZSIN z wytworzonymi funkcjonalno^ciami 
maj^cymi przebzenie na wskazniki projektowe, ktorych stan warto^ci i osi£|gnlfcia 
byl sukcesywnie przekazywany we wnioskach o platnosd oraz w dodatkowo 
utworzonych ^estawieniach osi^ni^ia ustalonych warto&d wskaznikdw rezuHatu 
iproduktu". 
W otiecnej sytuacji, peine wdrozenie ZSIN w kontekscie wymagaii ustawowych 
uzaleinione jest w gtfiwnej mierze od wykonania odpowiednich zadart przez 
jednostki samorz^du terytorialnego stopnia powiatowego, dotyczq,cych 
w szczegdinosci dostosowania do obowi^zuj^cego modelu poj^clowego zbloniiw 
danych ewidencji gmntow i budynkow oraz dostosowania do wymagah ZSIN 
systemow teleinformatycznych wykorzystywanych do prowadzenia baz danych 
EGIB. Niewystarczajeica aktywnosc ze strony powiat6w w zakresie zadah, o ktdrych 
mowa powyzej, ma przetozenie na niezadawalajqc^ efektywnoSd korzystania 
z wdrozonego ZSIN, co z kolei znajduje swoje negatywne odzwiercledlenle 
w postrzeganiu ZSIN przez rozne podmioty zaintoresowane systemem." 

(dowdd: akta kontroli, str, 632-636) 

2.12 Komitet Rady Ministrow do spraw Cyfryzacji na posiedzeniu w dniu 9 lutego 
2018 r, zobowi^zat GUGiK i organ nadzorujcicy (Ministerstwo Inwestyqi 
i Rozwoju^^ do opracowania programu, w kt6rym zostalby przedstawiony plan 

« Daleq;,MinislerstwoliR'lub,MliFr, 
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faktycznego pozyskania wszystkich brakujqcych danych geodezyjno-
kartograflcznych" 
GUGiK, realizujqc powyisze zobowiqzanie, opracowal w dniu 3 kwietnia 2019 r. 
dokument pn. Analiza stanu informatyzacji podstawowych danych Pahstwowego 
Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego" wraz z planem pozyskania brakujqcych 
danych 5tanowii.cym zali.cznik do Analizy pn. „Fiszka projektu pozakonkursowego 
w ramach II osl priorytetowej POPC". 

W powyzszej Analizie zapisano m.in.: 

Oobrze funkcjonuj^ce powiaty posiadajq \ui od dawana zas6b geodezyjny 
i kartograflczny w postad zinformatyzowanej. W powiatach tych funkcjonuj^i takze 
stosowne usiugi sieclowe stuiqce do publikacji i udost?pniania danych w Intemecle. 
Funkcjonuj^ce ustugi powiatowe mog^ by6 tatwo intsgrowane na poziomie 
centralnym i s\uiyt do realizacji zadah o zasi?gu krajowym. Rol? koordynatora tych 
usIug od 7 czerwca 2018 r. intensywnte sprawuje Gh^wny Geodeta Kraju. Wcze^niej 
sprawy koordynacji nie mialy zbyt wysoklego prtorytetu, a przez to, nie do kohca byt 
znany takie rzeczywisty stan danych I ushig w poszczegdinych powiatach. 

W wielu powiatach gdzie zas6b jeszcze nie byt zinformatyzowany, byty prowadzone 
dziatania w ramach zakohczonych 15 llstopada 2018r. projektdw ZSIN I K-GESUT, 
a sq c i ^ l e jeszcze w toku prace realizowane w ramach Regionalnych Program6w 
Operacyjnych (RPO). Po zinfbrmatyzowaniu danych, sq udost?pniane niezb?dne 
ustugi siecnwe zapewniajqce publlkacje danych w Intemecie i ich udos^pnianie 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 
Zanim zaplanowano konkretne dzialania zwi^zane ze wspomaganiem powiatdw 
w pozyskiwaniu danych dokonano inwentaryzacji wszystkich trwaj^cych 
i zaplanowanych dzialah modemizacyjnych pahstwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w poszczegdinych powiatach. W wyniku inwentaryzacji 
stwierdzono, ie w [voces modemizacji realizowany jest obecnie z najwifkszq 
intensywnoSciq w ramach Regionalnych Program6w Operacyjnych. Obecnie 
w ramach RPO realizowane sq projeMy na ogolnf^ kwot? ponad 1.350 min zt. 
W projekty zaangaiowane sa^ wszystkie powiaty z wojewddztw, albo tyiko 
pojedyncze powiaty, ktdre samodzielnie lub w grupach wyst?powaly 
0 dofinansowania z RPO. 
Zaktadaj^c realizacj? plan6w pozyskania danych w ramach RPO, to na chwtl? 
obecnEipozostaje do wspomagania pozyskania danych w ok. 60 powiatach. Wedtug 
posiadanego doSwiadczenia w ramach zrealizowanych prac w projektach ZSIN i K-
GESUT, takie dane b?dzie mozna pozyska6 do koiica roku 2021, za kwot? ok. 180 
milionow ziotych. 
W kontek^e aktualnego stanu rzeczy realnym sposobem pozyskania brakujqcych 
danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest podj?cie si? 
realizacji projektu, w ktorym z jednej strony pozyskane zostan^ potrzebne dane 
w powiatach, a dodatkowo uruchomione b?dq niezb?dne usiugi w s p l e r a j ^ 
wykorzystanie danych z powiatow na szczeblu centralnym i u ta tw ia j^ dost^p do 
danych dIa obywateli. 
Istotq projektu o roboczej nazwie 'Integracja dariych i uskjg PZGiK' (Integraqa 
PZGiK) bytoby utworzenie jednolitych i zintegrowanych narz?dzi, kt6re umoiliwi^ 
udost?pnianie obywatelom i przedsi?bk)rcom zaawansowanych usIug bazujqcych 
na rozproszonej Informacji p r zes^nne j gromadzonej w jednostkach 
samorz£idowych szczebia powiatowego. Projekt przyczynHby si? do zwi?kszenia 
dos^pno^ci usfug oraz zbiordw danych t>?d£icych w dyspozycjl administracji 
publicznej, a takie do poprawienia jakoSci i wzrostu interoperacyjnoSd usIug 
publicznych oraz umoiliwienia wsp6ldziatania system6w infbrmatycznych pahstwa 
oraz JST. 
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Uwzgl̂ dniajEic wymienione juz 180 milion6w ztotych na pozyskanie danych oraz 
30 milionow ztotych na elementy infrastruktury informatycznej i niezb^dne systemy 
zarz^dzania danymi i ustugami catosc takiego projektu szacuje na kwot? 
210 milionow ztotych. 

(dowod: akta kontroli 363-383) 

2.13 Minister Inwestycji 1 Rozwoju zwrocit si? w dniu 30 sierpnia 2018 r. do GGK 
0 okreslenie terminu wdrozenia petnej ftinkcjonalnosci ZSIN, stwierdzaj^c m.in., ze 
zgodnie z przepisem § 15 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r, 
w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach Gt6wny Geodeta 
Kraju oraz inne organy wspottworz^ce Zinfegrowany System Informacji 
0 NiemchomoSciach (ZSIN) wymientone w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne byfy zobowi^zane do podj^cia dziatai^ 
maj^cych na celu wdrozenie petnej funkcjonalnosci tego systemu w terminie nie 
dtuiiszym ni^ 42 miesieice od dnia wejscia w zycie rozporz^dzenia w sprawie ZSIN. 
Szczegotowy zakres i harmonogram poszczegolnych dziataii maj^cych w efekcie ich 
zrealizowania doprowadzic do osi^ni?cia petnej funkcjonalnosci ZSIN zostat 
okrestony w zat^czniku nr 6 do przed miotowego rozporzEidzenia. W zwiq^zku z tym, 
ze pomimo uptywu terminu okreSlonego w rozporzqdzeniu na wdnazenie ZSIN, 
tj. 9 wrzesnia 2016 r. zadanie to nie zostato zrealizowane, zachodzi koniecznosc 
nowelizacji rozporzE^dzenia w tym zakresie, 
Odpowiedzi starostow na pismo z lutego 2017 r. skierowane do nich przez 
Petnomocnika RzE^du do spraw Rz^dowego Programu Rozwoju Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nieruchomosciach, nie daj^ podstaw do przyj^cia tak 
optymistycznego wariantu zakonczenia budowy komponentu geodezyjnego ZSIN, 
jakim jest grudziert 2020 r. Pomimo znacznych r6^nic w deklarowanych przez 
poszczegoine organy terminach, niepokoj^cy jest istotny odsetek organow, ktore nie 
zadeklarowaly zadnego terminu a nawet nie wskazaty, czy zamierzajq podj^c jakies 
dziatania w celu realizacji obowi^ku dostosowania posiadanych zbiorow danych 
1 systemow do wymogbw ZSIN. 

GGK powota) Zespol doradczy, kt6ry w dokumencie z czerwca 2017 r. pt. Raport 
koi^cowy Zespotu roboczego do spraw oceny efektywnosci procesu cyftTzacji 
i modemizacji ewidencji gruntbw i budynkow wskazat w konkluzji, ze „w celu 
przedstawienia realnych dat na zasilenie inicjalne z obszaru catego kraju konieczne 
jest petoe harmonogramowanie pos^pu poprawy jakosci baz danych w powiatach 
oraz ciqgty monitoring oceny zgodnosci oprogramowania do prowadzenia EGiB 
z obowiq^zuĵ cymi przepisami. 

W zat^cznikach do ww. raportu znalazty si? jednak proponowane terminy 
wydtuzaj^ce realizacj? zadah okreslonych w zatEiczniku nr 6 do rozporz^dzenia 
w sprawie ZSIN. Jako realnq^ dat? petnego wdrozenia funkcjonalnosci ZSIN 
wskazuje si? 31 grudnia 2020 r. 

W piSmie GGK z mania 2018 r. wskazujqcym na potrzeb? licznych zmian 
legislacyjnych w obowi^zuj^cych aktach prawnych z zakresu geodezji i kartografii, 
poza zasygnalizowaniem zasadnoSci aktualizacji ww. terminow, o ktdrych mowa 
w zat^czniku nr 6 do rozporz^dzenia w sprawie ZSIN nie wskazano dat, ktore 
okresfi^by realne ramy czasowe na wykonanie obowiEizkow przez organy 
administracji geodezyjnej i kartograficznej." 

GGK, w piSmie z dnia 10 wrzeiinia 2018 r. skierowanym do sekretarza stanu w MliR 
stwierdzit m.in,, ze „Obecnie w ZSIN zaimportowane s ^ dane z 51 petnych 
powiatow, ale dane te nie s ^ w zaden sposob aktualizowane, Dziatania GUGIK 
w ramach podj?tego projektu POPC o nazwie "ZSIN Faza II" 1 pnajekty RPO 
w wojewodztwach zwi?kszq^ w najbiizszym czasie liczb? powiatow przekazujq.cych 

26 



dane do ZSIN, ale nie rozwi^ze to pnsblemu biez^^cej aktualizacji bazy ZSIN, a baza 
nieaktualna znacznie zmniejsza mozliwosci wykorzystania ZSIN. 
Aby oiaetWt realny termin pelnego wdro2enia funkcjonalnosd ZSIN nalezy 
koniecznie zmienid zakres informacyjny ZSIN ograniczaj^ go do podstawowych 
obiektow ewklencyjnych z minlmalnym zakresem ataVbutowym, ktory b^dzie 
wystorczaj^cy do wykorzystania ZSIN na poziomie centralnym. 
D ^ c do operacyjno^ci ZSIN, od czerwca 2018 r. (niezaleinie od standardowych 
dziatai^ zwlEizanych z tworzeniem repozytorium) z inicjatywy Gtownego Geodety 
Kraju rozpocz^to wprowadzanie w ZSIN dodatkowych mechanizm6w pozwalaj^cych 
w sposbb alternatywny zreallzowa^ najprostsze i najpilniejsze funkcjonalnosci ZSIN, 
ale bez konieczno^ci posiadania replik baz powiatowych, a jedynie na podstawie 
dostfpnych powiatowych ustug sieciowych WMS/WFS** gwarantuj^cych dost^p do 
aktualnych danych w powiatach. Do chwili obecnej zintegrowano w ten sposob juz 
330 powiatiw." 

(dowod: akta kontroli 2167-2172) 

2.14 GGK, w pi6mie sklerowanym w dniu 10 wrzeSnia 2018 r. do sekretarza stanu 
w MliR przyznal, ze wykorzystywany w ZSIN model danych z rozporzq,dzenia z dnia 
29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Reglonalnego I Budownictwa w sprawie 
ewidencji grunt6w I budynkdw jest bardzo obszerny i wyidealizowany, 
a w przypadku ZSIN jest traktowany bardzo restrykcyjnie pod wzgl^dem wymagania 
kompletu danych, bez wzgl^du na fakt czy pozyskanle wiarygodnych ich wartosci 
jest moiliwe czy nie. W wielu wypadkach brak danych w jednym tyiko rekordzle 
powoduje, ze do ZSIN nie motna zaimportowa6 danych calej gminy. Systemy do 
prowadzenia ewidencji gruntow i budynkow w powiatach nie maj^z tym problemu, 
bo stusznie zatoiono w nich, ze braki taklch czy innych matoznacz^cych 
I pojedynczych danych nie mog% przekre^lad operacyjnoSci calej ewidencji gruntow 
i budynkdw. W szczegdInoSci naleiy zauwazyd, i e ewidencja gruntow, a pdzniej 
eundencja i budynkdw prowadzona jest juz od kilkudzlesi^ciu lat (najpierw 
papierowo, a potem z wykorzystaniem systemdw intorma^cznydi) 
w zmieniaj^cym si§ otoczeniu prawnym i dzisiai nie sposdb uzupe^ic danych czy 
spefnic warunkdw. ktdrych przepisv wcze^niei nie wymaaalv. a ZSIN wymaga 
idealnych zapisdw rdwnie2 dia danych historycznych". 

GGK, w trakde kontroli, wyjaSnif, ze cyt ,Nie sposdb stwierdzic, w ktdrydi 
powiatadi modemizaqa ewidenqi gmntdw i budynkdw zostata zakoriczona. W^ika 
to z faldu, it od lat dziewi^ziesisfyd} modemizaqa EGiB wykmywana byfa 
w roznym zakresie informac^nym, zgodnym z przepisami prawa dxiwi^ujqcymi na 
czade wykonywania tych prac. Zmiany przep/sdw prawa skuti(ujq czgsfo 
konieczmkciq ponomego wykonania prac modemizacyjnyd} dia zmienhnego 
p/zepisam/ prawa zafcresu inf<amacyjnego.". 

(dowdd: akte kontroli str. 245-246,360-361) 

2.15 PrzyczynEi wystf powania podstawowych barier informatycznych (zwi£|zanych 
z budowy ZSIN oraz stosowanych rozwiEizah), skutkuj^cych niskim poziomem 
zasilenia CR ZSIN danymi z EGiB przez starostwa powiatowe jest - co potwierdzit 
GGK - ,w gtowne/ mierze jakoid danych ewidenqi grurrtow i budynkow 

WUS - Web Map Service, to mî dzynarodowy standard udostfpnlania danydi przestrzennych 
w Inlemecie w postaci rastrowej. 
WFS • Usiuga pc^erania danycti przestrzennych Web Feature Service umoiliwia pobranie 
z PaAstwowego Zasobo Geodezyjnego i Kalograficznego (PZGiK) cz§Sd lub catosd 
poszczegblnych zbior6w danych przeslrzennych przechowywanych w PZGiK zgixliie z zadanytni 
kryteriami, 
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gromadzmych w powiatowych bazach danych oraz ich nadmiarowy zakres 
mformacyjny paemdzieaiy do pfzechowywama w bazie danych ZSIN. 
Wykorzj^tywany w ZSIN modef danydt z rozporz^zenia z dnia 29 marca 2001 
Mnisfra Rozwoju Regionalnego i Budownidwa w sprawie ewidencji gruntow 
i bud^kow (DzV. 2016 poz 1034) jest bardzo otiszemy, a w przypadku ZSIN jest 
traktowany bardzo restrykc^nie pod wzgl^em wymagania fcomp/eta danych, bez 
wzgl^u na fakt czy pozyskanie wiarygodnych id) wariosci jest mozOwe czy nie. 
W wielu wypadkach brak danych w jednym fyfto rekordzie powoduje, ze do ZSIN 
nie mozna zaimportowad danych calejgmlny." 

Zadanie przekazywania zawiadomieh o zmianach danych ewidencji gruntow 
i budynkow jest przypisane, zgodnie z art, 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy pgik, 
wtasciwemu miejscowo staro&cie. Takie dziatania - zdaniem GGK - obecnie 
reaiizowane w formie tradycyjnej, Gtdwny Geodeta Kraju, zgodnie z zapisami 
rozporz^dzenia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 
informaqi o niemchomosciach, w ramach budowy ZSIN zapewnit odpowiednie 
interfejsy i mechanizmy ZSIN w zakresie niezb^nym do wykonywania operacji 
okreSkinych art 24b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kaitograHczne, w tym 
mo^iwosc pr^kazywania przez starost6w zawadomien o zmianach danych EGiB, 
More jednak z uwagi na niewdrozenie mechanizmow wymiany zawadomieh po 
sfronie innych rejestnsw publicznych wlqczonych do ZSIN, do dnia dzisiejszego nie 
s ^ reaiizowane. 

GGK wyjasnD, ze cyt. ,ZSIN zapewnia dost^p do danych: ewidenqi gnintdw 
i budynkow przekazanych do CR ZSIN, Centralnej Bazy Ksi^ Wieczystych, PESEL, 
REGON. PRG, TERYT. W zakresie dost^pu do danych EGiB z obszaru catego kraju 
za posrednictwem ZSIN. gidwnym problemem jest brak inicjalnycb zasileh CR ZSIN 
przez wszystkie powiaty. Wynika to przede wszystkim z niewystarczaj^cej jakoSd 
danych ewidencji gruntdw i budynkdw gromadzonych w powiatowych bazach 
danych. Przyczynq takiego stanu aeczy jest m.in. nadmiarowy zakres informacyjny 
(wynikaj^cy z przepisdw prawa) przewidziany do przechowywania w bazach danych 
EGiB. W przypadku zasileh CR ZSIN, model danych EGiB traktowany jest banizo 
restrykc^ie pod wzgl^em wymagania kompletu danych, bez wzgl^du na fakt czy 
pozyskanie wiarygodnych ich wartoicl jest mozliwe czy nie. W wielu wypadkach 
brak danych w jednym tyiko rekordzie powoduje, ze do CR ZSIN nie motna 
zaimportowac danych z c ^ gminy. Dod^owo z wyzej wymmionych powoddw, 
zaden z powiaAowych systemdw do prowadzenia eg/b, nie wdrozyf skutecznych 
mechanizmdw do przekazywania danych rdmtcowydi z poszczegdinydi zmian 
danych ewidenc^nych. W zakresie dost^ do danyd) zgromadzonych w Centrahej 
Bazie K s / ^ Wieczystych duiym ograniczmimn jest dost^ tyIko do I i II dz/a/u KW. 
W zakresie dost^pu do danych PESEL ogranicz&iiem jest (Aom^zek 
uszczegdtowienia zapytania do bazy w taki sposdb, aby zwracana inhrmacja 
dotyczyta jednoznacznie identyfikowanej osoby fizycznej, f;. scisle okre§onej jednej 
osoby fizycznej." 

{dow6d: akta kontroli 2002-2005,2009-2012) 

2.16 Ze sprawozdania pn, „Ocena reaiizacji zadah dotycz^cych modernizacji 
ewidencji gruntow i budynk6w w roku 2018" wynika, ze powierzchnie gruntbw, dIa 
ktorych brak byto danych okre^laj^cych poto^enie punktow granicznych z minimaln^ 
wymagan^doktadnoici^, oszacowano na 64.694 km^, co stanowi ok. 20,7% t^cznej 
powierzchni gmntow obj^tych ewidencji gruntew i budynkow, W roku 2018 
zakoiiczono modemizacje: 
- w zakresie grunbiw, w tym m.in. z pomiarem punktow granicznych na obszarze 

11.951 km2, 
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- w zakresie budynkdw, z aktualizacjEi uzytk6w gruntowych zwi^anych z tymi 
budynkami, na obszarze 15.513 km^, 

- w zakresie budynkdw, bez aktualizacji uzyfl^ow gmntowych, na obszarze 2.553 
km2, 

- wzakresie kikali 102.316 lokali, 
- w innym zakresie na obszarze 4.041 km^. 

Na podstawie informacji przekazanych do Glownego Urz?du Geodezji i Kartografii 
przez starostbw i prezydentow miast w ramach 'Sprawozdania o katastrze 
nieruchomoSci oraz jego modemizacji GUGiK 3.0', stan realizacji zadah w 2018 r., 
okreSkjnych w § 80 ust 1 na podstawie przedstawra si? nast?pujqco: 

Zbiory opisowych danydi EGIB, obejmujq aktualnie obszar calego kraju i sq w 100% 
prowadzone w postaci numerycznej, z tym is: 
1) zbiory z a w i e r a j ^ kompletny zakres danych opisowych tzn. dane dotyczqce 

gruntbw, budynkow i lokali obejmujq 92% obszarow miast i 70% terenow 
wIejskKh, 

2) ^ b r y zawierajqce niekompletny zakres danych opisowych 
a) bez danych dotyczqcych lokali obejmuj^ 2 % obszarow miast i 2 % ferenow 

wiejskich, 
b) bez danych dotycz^cych budynkdw i bkali obejmujq 6 % obszardw miast 

i 28 % terendw wiejskich. 

W stosunku do 2017 roku o 3% zwi?kszyla si? powierzchnia terenow wiejskich, dIa 
ktorych prowadzona jest cz?S6 opisowa EGIB zawierajqca petnq informacj? 
0 gruntach, budynkach i nieruchomosdach lokalowych, co wskazuje na popraw? 
kompletnoSci tych zbiordw, 

Analiza sprawozdah wykazuje, ie wi?kszosc powiatow posiada juz 
zinformatyzowanq posta6 ewidencji gruntdw I budynkdw, wiele z tych powiatdw 
osi^n?lo to staranlami wtasnymi, inne wspomagane byly w ramach projektdw 
realizowanych przez GUGiK, Podobne dzialania sq jeszcze realizowane w ramach 
Regionalnych Program6w Operacyjnych (RPO). Efekty dzialah podj?tych w ramach 
RPO b?diwidoczne w kolejnych latach sprawozdawczych, po zakohczeniu pelnej 
procedury modemlzacyjnej. Niezaleinie jednak od tego juz wdac, ze RPO nie 
rozwi^ie wszystkich problemdw i diatego GUGiK czyni starania o pozyskania 
w najblitszydi latach Srodkdw, da?kj ktorym b?dzie mo^iwe zakoiiczenie procesu 
modemizacji ewidencji gruntow i budynkow. 

Zgodnie z wojewddzklmi zestawieniami zbnrczymi o katastrze nieruchomosd oraz 
jego nudemizacji, wykonanymi na podstawie danych powiatowydi GUGiK 3.00, 
stan modemizacji ewklencji gruntdw i bud^kow (xzeprowadzonej w okresie od 
1996 r. do 31 grudnia 2018 r. przedstawia si? w poszczegdinych wojewddztwach 
nast?pujiCo: 
1) Wojewddztwo Dolnoslq^skie - kzba obr?b6w ewrdencyjnych wynosi 2.898, 

a do kohca 2018 r. przeprowadzono petnctmodemizacj? w zakresie gruntdw na 
629 obr^bach (21,7%) i niepetnqna 631 obr?bach (21,8%). 

2) Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie - liczba obr?b6w ewklencyjnych wynosi 
3.608, a do koiSca 2018 r. przeprowadzono peln^ modemizacji w zakresie 
gruntow na 77 obr?bach (2,1%) i nlepetnqna 2.855 obr?bach (79,1%). 

3) Wojewddztwo Lubelskie - Ikzba obr?bdw ewdencyjnyc^ wynosi 4.039, a do 
kohca 2018 r. przeprowadzono petn^modemizacj? wzakresie gmntow na 766 
obr?bach (18,9%) i niepelnqna468 obr?bach (11,6%). 

4) Wojewddztwo Lubuskie - liczba obr?b6w ewider^cyjnych wynosi 1.210, a do 
kohca 2018 r. przeprowadzono peinq modemizacj? w zakresie gruntow na 161 
obr?bach (13,3%) i niepeln^na 100 obr?bach (8,3%). 

5) Wojewddztwo Iddzkie - liczba obr?bdw ewidencyjnych wynosi 4.734, a do 
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koiica 2018 r, przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie gruntow na 
1,389 obr?bach (52,6%) i niepetn^ na 863 obr?bach (18,2%). 

6) Wojew6dztwo Matopoiskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 2.641, a do 
koiica 2018 r, przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie gruntow na 351 
obr^bach (13,3%) i niepetncina469 obr?bach (17,8%), 

7) Wojew6dztwo Mazowieckie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 11.284, 
a do koiica 2018 r, przeprowadzono pefn^ modemizacj? w zakresie gruntow na 
1,923 obr?bach (17,0%) i ntepetn^na 6,243 obr?bach (55,3%), 

8) Wojew6dztwo Opolskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 1,085, a do 
kohca 2018 r. przeprowadzono petnsi modemizacj? w zakresie gmntow na 226 
obr?bach (20,8%) i niepetn^ na 696 obr?bach (64,1%), 

9) Wojewddztwo Podkarpackie - liczba obr^bow ewidencyjnych wynosi 1.779, 
a do kohca 2018 r. przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie grunt6w na 
1.057 obr?bach (59,4%) i niepetn^ na 463 obr?bach (26,0%). 

10) Wojewodztwo Podlaskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 3.503, a do 
koiica 2018 r. przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie grunfow na 
1.173 obr?bach (33,5%) 1 niepetn^na 103 obr?bach (2,9%). 

11) Wojewodztwo Pomorskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 2.138, a do 
kohca 2018 r. przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie gruntow na 250 
obr?bach (11,7%) 1 niepefn^na 311 obr?bach (14,5%). 

12) Wojewodztwo Sl^skie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 2.184, a do 
kohca 2018 r. przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie gmntow na 540 
obr?bach (24,7%) i niepetn^na 1.111 obr?bach (50,9%). 

13) Wojewodztwo Swi?tokrzyskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 2.281, 
a do kohca 2018 r. przeprowadzono peln^ modemizacj? w zakresie gruntow na 
121 obr?bach (5,3%) i niepetn^ na 542 obr?bach (23,8%). 

14) Wojewodztwo Warmiiisko-Mazurskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 
2.959, a do kohca 2018 r. przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie 
gruntow na 364 obr?bach (12,3%) i niepetn^na 120 obr?bach (4,0%). 

15) Wojewodztwo Wielkopolskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 4.585, 
a do kohca 2018 r. przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie gmntow na 
1.068 obr?bach (23,3%) i niepetn^na 1.364 obi?bach (29,7%). 

16) Wojewodztwo Zachodniopomorskie - liczba obr?b6w ewidencyjnych wynosi 
3.074, a do kohca 2018 r. przeprowadzono petn^ modemizacj? w zakresie 
gruntow na 301 obr?bach (9,8%) i niepetn^na 105 obr?bach (3,4%). 

Powyzsze zestawienia zbiorcze nie przewiduj^ podania informacji w zakresie 
wykonania modemizacji gruntdw po 2013 r., tj. po wydaniu znoweiizowanego 
rozporzq^dzenia w sprawie EGiB, ktore zwi?kszyto ^acznie wymagania dotycz^ce 
zawartosci informacji (atrybutow) w ramach prac modemizacyjnych. Ponadto nie 
przewidziano podania liczby zmodernizowanych obr?b6w ewidencyjnych 
w jednostkach ewidencyjnych (gminach), ktore stanowi^ najmniejsz^ jednostk? 
ewidencyjn^ z kt6rej mozna byto dokonac peinego zasilenia centralnego 
repozytorium. 

(dowod: akta kontroli, str. 351,767-776) 

2.17 GGK, w dniu 4 sierpnia 2019 r. przekazat sekretarzowi stanu w MliR 
zaktualizowane informacje dotyczqce posl?pu w budowie i wdrazaniu ZSIN 
stwierdzaj^c m.in., ze „centralne repozytorium kopii zbiorow danych ewidencji 
gmntow 1 budynkdw zostato zasifone inicjalnie, danymi ewidencji gruntow 
i budynkdw z kolejnych 20 powiatdw. Aktualnie t^czna liczba powiatow, dia ktorych 
dokonano zasilenia inicjalnego wynosi 106. Liczba inicjalnych zasileh ZSIN zndw 
nieznacznie si? zwi?kszyta, trzeba jednak sobie jasno i wyraznle powiedzied, ie 
konstrukcja techniczna systemu ZSIN, stan danych ewidencji gruntdw 1 budynkdw 
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1 regulacje prawne zwiqzane z systemem ZSIN nie dajq szans, aby ZSIN w takiej 
fbmile zostal kiedykolwiek zakoiiczony i uzyskat status operacyjnosci. Z punktu 
widzenia prawa, ZSIN powinien zostad zakohczony 8 wrzeSnia 2016 r., a dzisiaj 
prawie 3 lata po terminie mamy dokonane zasilenie jednie z 1/3 powiatdw. OpnScz 
liczby zasileh potwierdza to rdwniei fakt, ie w iiadnym z powiatdw nie uruchomiono 
zasilania rdznicowego, czyli takiego, ktore zapewnia biezqcq aktualnoSc danych 
w ZSIN. Aby system ZSIN mogi faktycznie zaistniec i przynosic korzysci, potrzebne 
jest okre&lenie na nowo 1 realnie - zadah, jakle sqstawiane przed systemem i na 
podstawie tych zadah zdefinlowanle modelu danych, jakle z powiatow majqtra^c 
do systemu ZSIN. Dane w aktualnym modelu, opar^m bezposrednio na modelu 
danych ewidencji gruntdw i budynkdw, sq nierealne do uzyskania przez powiaty, 
a dodatkowo model zaklada gromadzenia w systemre ZSIN wszystkich 
szczegdtowych danych z powiatow, co zatraca sens systemu centralnego, ktory 
powinien gromadzic jedynie dane istobie do zarzadzania na poziomie kraju, 
a w sprawie szczegdbw odsytad do zrddfowego systemu powiatowego. Pierwszym 
krokiem w kierunku naprawy tego stanu rzeczy moze bye procedowana aktualnie 
ustawa 0 zmranie ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne, ktdra istotnie 
ogranicza model danych zwiqzany z ewidencji gruntdw i budynkdw. 

Niezaleznie jednak od koniecznoSd rozpocz^cia prac nad nowymi zatozeniami ZSIN 
w sierpniu 2018 roku rozpocz?to wprowadzanie w ZSIN mechanizmow 
pozwalajqcych w sposdb alternatywny zrealizowad najprostsze i najpotrzebniejsze 
funkcjonalnoSci ZSIN, ale bez koniecznoSci posiadania replik baz powiatowych 
w rapozytorium, a jedynie na podstawie dost?pnych powiatowych usfug sieciowych 
WMS/WFS gwarantujqcych dost?p do aktuainych danych w powiatach." 

(dowdd: akta kontroli, str. 795-797) 

2.18 Od sierpnia 2018 r, zintensyfikowano dziatania w zakresie wprowadzania 
w ZSIN mechanizmow pozwalajE^cych w sposdb alternatywny ^ealizowad wybrane 
funkcjonalnoSd ZSIN tj., takich, ktore mozna zrealizowac w GUGIK bez 
koniecznosci posiadania wszystkich replik powiatowych baz EGiB w CR ZSIN. 
Zastosowano do tego celu powiatowe usiugi sieciowe WMS/WFS, pozwalajEipe na 
dost?p do aktuainych danych w powiatach. 

Od 13 grudnia 2018 r. do ZSIN w^czone zostaly usiugi z 380 (wszystkich) jednostek 
samorzqdowych szczebia powiatowego. Powy:z:sze podejscie umozliwik} dIa catego 
kraju: 

- wyswietlenie mapy ewklencji gnjntdw 1 budynkdw dIa dowolnego obszaru kraju, 

- znalezienie dziaiki o podanym n u m ^ ^ lub jej wskazanie podczas przegl^ania 
danych ewidencyjnych, 

- dost?p do informacji z ksi?gi weczystej dIa dziatek ewktencyjnych 
z powiatow, ktdre w swoich usiugach tek^ infOTmacj? udost?pniajq. 

S^to jedynie podstawowe funkcjonalnosci pozwalaj2ice na: 

- pobranie tresd wskazan^ ks i ^ i wieczystej, 

- wyszukiwanie numeru ksl?gi wieczystej dIa okresk»iych parametrdw 

- pobranie listy numerow k s i ^ wiecz^tych dIa okreSbnych wamnkdw fillrowania. 

W zakresie popularyzacji ustug sieciowych Dyrektor Departamentu Infomnacji 
0 NieruchomoSciach wyjasnil, ze: jmprowadzone mechanizmy w ZSIN pozwalajq 
realizowac w sposdb alternafywny funkcjonalno^i ZSIN, nie mogq jedn^ pozy^ac 
danych EGiB w Centralnynt Repozyforiwm ZSIN (CR ZSIN). Pozyskiwanie danych 
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£G/S do CR ZSIN wymaga zmian w Prawie geodezyjnym i kariograficznym, 
rozporzqdzer^iu ws. ewidencji gruntdw i budynkow oraz rozporzqdzeniu ws ZSIN. 
Podstaw^ jest uproszczenie modelu danych EGiB. szczegd/n/e w zakresie danych 
prowadzonych juz w innych rejestrach publicznych. Waznym elementem jest 
r6wr)lei ograniczenle zakresu informacyjnego danych EGiB, ktdre miaiy by zasilac 
CR ZSIN. Zakres ten powinien odpowiadac potrzebom PaHsfwa na poziomie 
centralnym, a nie by6 kopi^ baz danych powiatowych. 
PowyiszB zatoienia s^ waninkiem koniecznym do uzyskania odpowledniej jako^d 
i kompletno&d danych w Centralnym Repozytorium ZSIN. Natomiast elementy 
(ec/in/czne zwi^zane z zasilaniem danych w nowym modelu b^q zdecydowanie 
prostsze do wprowadzenia. Duiy pot&icjai w tym zakresie mozna upatrywai 
w odpowiednio przygotowanydi ushjgadi s/ec/dwych, More w prostym modelu 
zapytafi do kikalnych baz danyc/i EGifi, dawaly by mozliwoii jednoczesnego 
pobierania do centralnego repozytorium istotnydi informacji o poszczegdinych 
(Aiektad} ewidencyjnyd}.' 

Jak wyjaSnit GGK (w dniu 10 pazdziernika 2019 r.) poprzez ushigi przeglqdania 
WMS w ZSIN s ^ dost^pne podstawowe dane dotycz^ce dziaiek ewidencyjnych ze 
wszystkir^ powiatow. Zakres udost^pnianych danych b^z ie sukcesywnie 
zwi^kszany .Wa poczaitek uiytkownik s/s/emu 2S/W ma mo^iwosc wysmetlii map? 
ewdency/n^ w zakresie dzia/efc / budynkdw w dowc^nym miejscu w Polsce i przez 
klikni^cie na dz/a/ce uzyskat o niej podstawowe infonnaq^ (/.; Kfenfyfifcator dziaiki, 
wojewddztwo, pomat, gmina, obr^b / numer kd^i wieczystej Oczywisde numer 
ksi^i wieczystej b^dz/e wkloczny tyIko dia tych dz/atefc, dia Iddrych zatozono 

Wieczystq.' K/fta/^c nasfgpn/e w numer ksi^i wieczystej nast§puje pdsranie 
jej treici z systemu EKW i wy^ietlenie uzytkownikowi. AWua/n/e pobierane dwa 
dzidy ksiqgi wieczystej tzn. dzial piemszy i drugi. 
Udost^pnlone funkcjonalnosd ZSIN powrnny w p/erwszym rz^zie bye paydatne 
w Urz^dach Wojewddzkich i Urz^ach tvlarszaflmwskich I z tego wzgl^u wyslano 
do tych urz^ddw w dniu 10.10.2019r stosowne pisma z informacji 
0 funkcjonalno^ciach i o sposoble zahtenia konta w ZSIN (pisma w zdqczenlu). 
S^dz? tei. te dzi^ki uruchomlonym funkcjonalno^dom dia calego obszam Polski 
oraz Innym dzlaianlom GUGiK statystyki wykorzystania ZSIN w najblizszym czasie 
znacznie wzrosnq o ponad 100%.°. 

(dowdd: akta kontroli 530-631,2007-2021,2056-2097,2177-2182,4106-4119) 

W dniu 10 pazdziernika 2019 r. GGK zakonczy} wprowadzanie ww, dodatkowych 
mechanizmdw GUGiK i tym samym w systemie ZSIN, korzystajgcym 
z ushigi KIEG integrujqcej wszystkie usiugi powiatowe, jest juz dost^p do danych 
wszystkich powiatdw. Dzi^ki temu system ZSIN umozliwia wszystkim organom 
administraqi publicznej uzyskanie dost^pu do podstavrawych danych dotycz^cych 
dziatek ewidencyjnych ztokalizowanych w dowolnym miejscu w Polsce. Aktualnie 
uruchomtono podstawowe funkcjonalnosci systemu, a w najblizszym czasie b^dzie 
ich sukcesywnie przybywac. Udost^pnione funkcjonalnosci ZSIN powinny 
w plenivszym rz^z ie bye przydatne w Urz^ach Wojewddzkich I Urz^dach 
Marszalkowskich i z tego wzgl^u wyslano do ^ch urz^ddw w dniu 10.10.2019 r, 
stosowne pisma z informaqcl o funkqonalnosdach i o sposobie zatoienia konta 
wZSIN 

W pismach skierowanych w dniu 10 pazdaemika 2019 r do wojewoddw 
1 marszalkdw wojewddztw GGK stwierdzB m.in., ze .System ZSIN nie osi^nqt 
jeszcze swojej pelnej funkcjonalnosci, ale od pocz^tku pazdziernika 2019 r. 
umozliwia juz wszystkim o^anom administraqi publicznej uzyskanie dost^pu do 
podstawowych danych dotyczEipych dziatek ewklencyjnych ztokalizowanych 
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w dowolnytn miejscu w Polsce. Aktualnie urudiomiono podstawowe funkcjonalnosci 
systemu, a w najblitezym czasie b^z ie ich sukcesywnie przybywa6. Na poczqtek 
uzytkownik systemu ZSIN ma mo^llwog^ wyiwietii6 rnap^ ewidencyjnEi w zakresie 
dziatek i budynk6w w dowolnym miejscu w Polsce i przez klikni^cie na dziafce 
uzyskaf; o niej podstawowe informacj^ tj,: identyfikator dziaiki, wojewddztwo, powiat, 
gmina, obr^b i numer ksi^gi wieczystej. Oczywi^ie numer ksi^gi wieczystej b^dzie 
widoczny tyiko dia tych dziatek, dia ktirycli zaioiono Ksi?g? Wieczyst^. Klikaj^c 
nast^pnie w numer ksi^gi wieczystej nast^puje pobranie jej b'e^ci z systemu EKW 
i wy^wietlenie uiytkownikowi. Aktualnie pobierane dwa dzialy ksi^gi wieczystej 
tzn.dziatpierwszyidrugi. 

(dow6d:aktakontrali 2177 2182) 

GGK, w ramach budowy ZSIN - Faza 11 Faza II utworzyl w terminie da 6 listopada 
2018 r, tj. z dwuletnim przekroczeniem terminu na wdrozenie pelnej funkcjonalnosci 
ZSIN Integruj^c^ Platibrm^ Elektroniczn^ kt6rej gt6wnei cz^Sci^ jest centralne 
repozytorium, 

Wedtug stanu na dzieh 30 czerwca 2019 r. zasileh centralnego repozytorium danymi 
EGIB dokonano z 73 powiat6w, obejmuj^cymi caly obszar powiatu, spo^rod 380 
funkcjonujE|,cych w kraju oraz z 26 powlat6w, kt6re dokonaty zasilenia centralnego 
repozytorium danymi z ewidencji grunt6w i budynk6w obejmuj^cymi obszary 
niekt6rych jednostek ewidencyjnych z danego powiatu. 

GGK w pigmie z sierpnia 2019 r. skierowanym do Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju stwierdzit m.in., ze konstrukcja techniczna systemu, stan EGIB 
oraz obowi^ujEice regulacje prawne zwi^izane z ZSIN nie daj^ szans, aby ZSIN 
w takiej fbrmie zostat kiedykolwiek zakoi^czony i uzyskat status operacyjnosci. 
Ponadto w zadnym z powiat6w nie uruchomiono zasilania rdznicowego, c ^ i 
takiego, ktere zapewnia biel^c^ aktualno§6 danych w ZSIN. 

Wdrozenie mechanizmbw przekazywania plik6w rdinicowych uwzgl^dniaj^cych 
wszystkie zmiany dokonywane w trakcie prac aktualizacyjnych EGIB jest 
niemo^iwe, a dziatania GUGiK w tym zakresie zostaly zakohczone bez efektu. 

W ocenie Najwyzszej Izby Kontroli GGK nie podj^t wystarczaj^cych dziataii 
w zakresie wsparda starostw w wywi^izaniu si$ z prawidkiwego przygotowania 
plikow danycti EGiB, w celu zasilenia nimi centralnego repozytorium, co mialo 
istotny wplyw na niepeln^ realizaq^ zadah z w i ^ n y c h z tworzeniem ZSIN dia 
wdrozenia petnej funkqonalnoSci ZSIN. 

GGK wykonal wprawdzie wszystkie funkcjonalno^i systemu ZSIN w zakresie 
informatycznym na szczeUu centralnym (wraz z koniecznymi aplikacjami), lecz 
z powodu braku pozyskania do centralnego repozytorium pelnych danydi EGiB 
z powiat6w, nie zakohczyl prac z w i ^ n y c h z wdroieniem petnej funkcjonalnosci 
ZSIN. 

Brak wlaiciwego wsparcia starostw w przygotowaniu danych EGiB do zasilenia 
centralnego repozytorium, spowodowalo, ze podejmowane przez GGK proby 
pozyskania danych EGiB z powiat6w byfy nieskuteczne, co w konsekwencji nie 
pozwolik} na uzyskanie podstawowych efektoww ramach tworzenia ZSIN. 

Pominw, ie w dniu 9 wrzesnia 2016 r. min^l termin na wdrozenie pelnej 
funkcjonalnosci ZSIN, GGK nie podjql skutecznych dzialah na rzecz ustalenia 
nowych zasad i terminu dokohczenia tworzenia ZSIN. 

OBSZAR 
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3. Realizacja projektow budowy ZSIN - Faza I i Faza II 
Opis stanu 3.1 Projekt budowy ZSIN - Faza 1 

faktycznego ^ ^ ^ Projekt budowy ZSIN - Faza I zostal uruchoiniony na podstawie zawartego 
w dniu 19.07.2013 r, pomi^dzy Wtadz^ Wdrazajq.c^ Programy Europejskie 
i Gtownym Geodetq Kraju, Porozumienia o dofinansowanie nr POIG.07.01,00-00-
058/13-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Spoleczehstwo informacyjne - budowa 
elektranicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013. 

Celem projektu ZSIN - Faza I, byto usprawnienie procesu obslugi spraw 
prawadzonych przez administracji publiczn^ w zakresie rejestracji nieruchomosci 
oraz zapewnienia obywaielom i przedsi^biorcom dost^pu do wiarygodnych 
i aktualnych Informacjt o nieruchomosciach, gromadzonych w rejestrach 
pubiicznych. 

Funkcj? kierownika projektu budowy ZSIN - Faza I w okresie od 01.04.2014 do 
31.12.2015 r.̂ 5 peinjt pracownik GUGIK, Naczelnik Wydzialu Ewidencji Gruntow 
i Budynk6w w Gtownym Urz?dzie Geodezji i Kartografii (w trakcie kontroli), do 
ktorego obowi^zkow nalezal m.in. ogblny nadz6r nad terminow^ realizacjEi 
wszystkich zadah 

(akta kontroli str, 3002-3012,4122} 

3.1.2 Przy typowaniu starostw, ktore miaty wzi^c udziat w projekcie ZSIN-I 
kierowano si? nast^puj^cymi kryteriami: 

1) przyj^cie jednolitej metodyki oraz wspolnych zatozeri realizacyjnych 
0 charakterze technologicznym (jeden Opis Przedmiotu Zamowienia, jeden 
model jakosci danych, jedno narz^dzie do walidacji), tak by wyniki prac 
niezaleznie od obszaru byty jednolite); 

2) organizacja powiatdw w struktury gotowe do wspo^racy {zwi^zek celowy, 
lider/liderzy organizuj^cy dzialania lokalnie) oraz zaangazowanie we 
wspotdziatanie wojewody i marszalka wojew6dztwa, tak by wsp6tpraca 
gwarantowata zaangazowanie wszystidch organow Stuzby Geodezyjnej 
1 Kartograficznej; 

3) gotowo^c powiatiw do dostosowania w ramach wlasnych snDdkow starosty 
oprogramowania do prowadzenia EGiB do wymagaii ZSIN - oprogramowanie 
to ponadto powinno bye oparte na jednej zintegrowanej bazie danych; 

4} zaangazowanie finansowe srodkow wtasnych starostow; 

5) wnioskowanie o dofinansowanie ze Srodkdw UE (w ramach Regionalnych 
Programow Operacyjnych) oraz wspotdziatanie z GUGIK na rzecz pozyskania 
odpowiednich snadkow (w ramach centralnych programow operacyjnych); 

6) eliminacja funkcjonuj^cycli map analogowych 1 zakohczenie procesu 
modemizacji dia catego powiatu lub jego duzej cz^^cl; 

7} wyst^powanie trudnej sytuacji z uwagi na uwarunkowania historyczne, 
tectinologiczne (tereny bytego zabonj austriackiego, gdzie wyst^pujq^ niskiej 
jakosci mapy w skali 1:2880 z okresu tzw, katastru austriackiego o niskiej 
jakosci, tereny bytego zaboru pruskiego, dIa ktorych zniszczono duzq^ cz^sc 
materialow archiwalnych); 

Do dnia zakonczenia realizacji projektu budowy ZSIN - Faza I. 
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8] gotowo^6 natychmiastowego przyst^ienia do realizacji dzialari 
przygotowawczych poprzez przygotowanie niezb^dnej dokumentecji na 
potrzeby zamowieii publicznych, w tym przygotowanie projektow modernizacji 
EGiB; 

9} wskazanie obr^bow ewidencyjnych, dia ktorych dotychczas nie wykonywano 
modernizacji EGiB, charakteryzuj^ce si? nisk^ jakokii^ danych i w ktorych 
funkcjonuj^jeszcze mapy katastralne w postaci analogowej. 

Przy zawieraniu porozumieii a nast^pnie umow na uczesbiiczenie w projekcie, 
brano rowniez pod uwag?, ze wi^kszasc starostw przeprowadzita juz cz^sciow^ 
modernizacji EGiB z wykorzystaniem srodkow RPO. Przy zawieraniu porozumiert, 
a nast^pnie umow na uczestniczenie w projekcie ZSIN Faza I przyj^to zasad?, iz 
zakres prac modernizacyjnych zar6wno obszarowy jak przedmiotowy w typowanych 
przez powiaty obr^bach nie mogt s i^ powielac z zakresem prac modernizacyjnych 
zrealizowanych/realizowanych z wykorzystaniem srodkow RPO. Wykonanie 
modernizacji EGiB z wykorzystaniem Srodk6w RPO, nie wykluczalo zatem udzialu 
powiatow w projekcie, 

Porozumienia zostaiy zawarte z 58 starostwami w terminach: 30.10.2013, 
07.01.2014,23.01.2014 i 28.07,2014 r. 

W porozumieniacti tych zapisano, ze GGK zobowi^zuje si? zapewnic koordynacj^ 
realizacji zadati obj?tycli Porozumieniem, sfinansowanie realizacji zadari do 
ustalonej kwoty oraz kontrol? ilo^ciowEi i jakosciow^ rezuitat6w pi^c geodezyjnych, 
wykonanych w zwi^.zku z realizacji zadari, przy pomocy wykonawcy wytonionego 
w drodze odr^bnego zamowienia publlcznego, Powiat zobowi^zat si? m,in. 
zapewnic sfinansowanie realizacji zadania do uzgodnionej kwoty, wspo^racowac 
z GGK oraz z wykonawcami zamowieh publicznycti i nieodptatnie udost?pniac im 
komplet danycti i materiatow z paiistwowego zasobu geodezyjnego 
I kartograficznego, a po zakonczeniu prac zapewnic wydawanie z systemu 
teleinfomiatycznego danych w fbrmacie GML, celem zasilania nimi centralnego 
repozytorium kopi^ zbior6w danych EGiB, W porozumieniach nie zawarto zapisow 
dotyczqcych rozliczeri starostdw z wywi^zania si? z zobowi^zah. 

(akta kontroli str. 3002-3012} 

3.1.3 Standardy tworzenia i utzymywania spojnosci danych pomi?dzy ZSIN 
i rejestrami publiczfiymi okreslone zostaty w przepisach rozporz^dzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r, w sprawie ewidencji 
gruntow i budynkow, W szczegolnoSci § 51 ust, 3 tego rozporz^dzenia stanowi, iz 
wymiana danych mi?dzy bazami danych ewidencji oraz udost?pnianie danych 
z ewidencji innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy uzyciu 
srodkow komunikacji elektronicznej odbywa si? w postaci elekfronicznej w formacie 
GML zgodnie ze sdiematem GML, zawartym w zatEiczniku nr 4a do rozporz^dzenia, 

Zgodnle z wyjasnieniami kierownika projektu budowy ZSIN - Faza I, Naczelnika 
Wydziaiu Ewidencji Gruntow i Budynk6w w Gtownym Urz?dzie Geodezji 
i Kartografii, sposob przygotowania danych EGiB do zasilenia centralnego 
repozytorium ZSIN wynika z modelu danych okreslonych w rozporzEidzeniu 
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow, a zasady aktualizacji danych EGiB 
wynikajg. wprost z przepisow prawa. W tej sytuacji nie bylo potrzeby, aby GGK 
przekazat starostom wytyczne, dotycz^ce sposobu przygotowania danych EGiB do 
zasilenia centralnego repozytorium ZSIN, jak tez zobowi^zat starostow do biez^cej 
aktualizacji EGiB poprzez wykonywanle operatow technicznych zawieraj^cych 
komplet danych {atrybut6w} niezb?dnych do prawidtowego przygotowania danych 
w celu biez^cego zasilenia nimi centralnego repozytorium, NIemniej jednak 
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opracowano wytyczne i instrukcje d o t y c z ^ modemizacji EGiB dia pozostalych 
powiatbw pFovradzE^h modemizacji danych samodzielnie r opracowany aistal 
przykladowy .Opis F^zedrruotu Zamowienia', w ktbrym opisane zostaly wamnki 
techniczne i odpowiednie procedury, typowe dIa f^prowadzania modemizaqi EGiB. 

(akta kontroli str. 3002-3012) 

3.1.4 W ramach budowy ZSIN - Faza i zapewnkino starostom usiugi doradcze 
w zakresie; wsparcia merytorycznego, technicznego i prawnego fwzez pracownikdw 
GUGiK, drogei kontaktow telefonicznych, pisemnych i mailowych z pracownikami 
starostw. 

Jak wyjasnit Kierownik projektu, byly rowniez organizowane spotkania bezpoSrednie 
zar6wno z przedstawiclelami starostw jak i wykonawcow, na kt6rych byty wyja^niane 
rdiinego rodzaju problemy merytoryczne, techniczne i prawne, a takze w przypadku 
WEitpliwo^ci, wyja^niane byty zapisy zawarte w Opisie Przedmlotu Zam6wienia. 
W trakcie realizacji projektow ZSIN-Faza I oraz ZSIN-Faza II organizowane byly 
spotkania z przedstawictelami powatow biorq.cych udziat w projekcie oraz 
z Wykonawcami modemizacji EGIB, podczas ktorych uczestnicy spotkah mogli 
wyjaSnia6 wszelkie w^lpliwosci oraz problemy napotkane w trakcie wykonywania 
prac modemizacyjnycti. Wykonawcy pozyskan^ wiedz^ oraz do^wiadczenia mogli 
wykorzystywac podczas wykonywania modemizacji na obszarze innych powlal6w. 

(akta kontroli str, 3002-3012) 

W celu w^arc ia modemizacji ewidencji gruntow i budynkow wykonywanych 
w ramacti prajektu ZSIN - Faza I [^zygotowano i wdna^ono funkcjonalno&6 
pozwalaj^c^ na aktualizaq^ danych podmiot6w ewidencyjnych w zakresie PESEL . 
W projekcie ZSIN - Faza I, w Opisie Przedmlotu Zamowienta, po raz pierwszy 
uwzgl^dniona zostata rowniez nowa tec^nologia opisana w § 37 rozporz£)dzenia 
w sprawie ewklencji gnjnt6w i budynk6w, po lega j ^ na mo2liwo£ci pozyskania 
danych dotycz^ych przebiegu granic dziaiek ewdencyjnych w drodze 
geodezyjnych pomlarow fotogrametrycznych oraz na mozllwosci ustalania poto^enia 
punktdw granicznych w oparciu o ortofotomap^. Ponadto zaplanowano 
i przeprowadzono szkolenia pracowntkow wszystklch powiat6w w zakresie obslugi 
oprogramowania sluz^cego do badanta poprawnosci plik6w w formacle SWDE, 
a nast^pnle GML. 

(akta kontroli str. 3002-3012) 

3.1.5 Wedlug stanu na dzieh 26 sierpnia 2019 r., spoSrdd 58 starostw blor^icych 
udziat w projekcie ZSIN - Faza I: 

- 36 powiat6w zasilito kompletnymi danymi centralne repozytorium ZSIN, 

- 3 powiaty: zasilily centralne repozytorium ZSIN danymi niekompletnyml, tj. nie 
ze wszystkich otir^bow 

- 19 powiatdw obj^tych poroBjmieniami i umowami w ramach projektu ZSIN -
Faza I, nie zasilito zadnymi danymi centralnego repozytorium ZSIN. 

(akta kontroli str. 4078-4087) 

Jak wyjasnit Kierownik Projektu, cyt. .brak zasilenia centralnego repozytorium ZSIN 
danymi ze wszystkk^ jednostek ewkJencyjnycli, a tym samym z obr^bbw 
ewidencyjnych, ktore o t ^ ^ byty pracami modemizacyjnymi w projekcie ZSIN - Faza 
I w powiatach: goriickim, stak)wo wolskim i waleckim spowodowane jest albo 
wyst^powanlem bl^dw krytycznych w danych EGiB w tych jednostkach, albo 
brakiem pod j ^a proby zasilenia centralnego repozytorium ZSIN przez te powiaty. 
W przypadku powiatu waleckiego w zakresie jednostki ewklencyjnej, kt6ra obj^ta 
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byfa projektem, powiat nie podj^t proby zasilenia centralnego repozytorium ZSIN. 
W powiecie gorlickim, na trzy jednosfki ewidencyjne, ktbre obj^te byty projektem, 
zadna jednostka nie zasilila cenfralnego repozytorium ZSiN, przy czym w stosunku 
tyiko do jednej powiat podj^t pr6b§ zasilenia. W powiecie stalowowolskim, na trzy 
jednostki ewidencyjne, ktore obj^te byty projektem, dwie jednostki zasiliiy centralne 
repozytorium ZSIN, natomiast w stosunku do jednej, powiat nie podĵ l̂ pr6by 
zasilenia." 

W odniesieniu do pozostatych obr?b6w ewidencyjnych, w ww. powiatach, ktore nie 
byty obj^te projektem ZSIN - Faza I, Kierownik Projektu wyja&nit, ze cyt. „nie 
posiada wiedzy. czy zostafy one zmodemizowane i dostosowane do wymagafi 
ZSIN, poniewaz GUGiK monitoruje post^p prac modemizacyjnych na poziomie 
powiatow na podstawie przesyianych przez powiafy formularzy sprawozdawczych 
GUGiK3.0Q.' 
Kierownik Projektu ZSIN - Faza I wyjasnit dale), ze cyt. .podejmowat wszelkie 
niezb^dne i mozliwe do wykonania na poziomie operacyjnym dziaiania, w celu 
wykonania tre&ci porozumien i umow zawartych pomi^zy GIdwnym Geodetq Kraju 
a tymi powiatami. W szczegolnosci, na podstawie wynikdw kontroli prac 
geodezyjnych opracowywanych przez podmiot zewn^trzny, wraz z zespotem 
projektowym monitorowaf te prace zarowno w zakresie ilo&ciowym jak 
ijakosciowym. Uczestniczyl tez w iicznych spotkanlach zarowno z przedstawicielami 
powiatdw jak i wykonawcow w celu wyjasniania pojawiaj^cych si^ w^tpliwosci 
I problemow w trakcie realizacji prac modernizacyjnydi. Udzlelai rowniez biez^cego 
zdalnego wsparcia merytorycznego z zakresu prac modemizacyjnych. jezeli 
zaistniafa taka potrzeba. Obszary zadan wynilojqce z porozumien i umdw, kidre 
byiy w kompefencji kierownika projeldu i mozliwosci ich realizacji uwarunkowanych 
rdinymi czynnlkaml. realizowai z pelnym zaangatowaniem wykorzystujqc swoj^ 
wiedzy i doswiadczenie zawodowe." 

(akta kontroli str. 3002-3012,4088-4089) 

Obowi^zek zasilenia centralnego repozytorium ZSIN kopiami danych EGiB nalezy 
do zadaii organu prowadzq.cego ewidenq? gruntow i budynkow, czyli starosly's. 
Brak zasilenia centralnego repozytorium ZSIN kopiami danych EGiB przez ww. 
powiaty (dotyczy to rowniez powiat6w, kt6re nie wzl^ty udziatu w projektach), 
spowodowany byt albo wyst^powaniem bt^dow krytycznych w powiatowych bazach 
danych EGiB, albo brakiem podj^cia proby zasilenia przez te powiaty. Stan 
modemizacji EGiB w tych powiatach odzwierciedlajq infbmiacje zawarte 
w formularzach sprawozdawczych GUGiK 3,00 przestane przez powiaty. ZwrociiS 
nalezy jednak uwag§, :ze wykonana modernlzacja ewidencji gruntow i budynk6w nie 
zawsze oznacza, ze baza danych EGiB po modemizacji dostosowana zostata do 
wymagah ZSIN. Dotyczy to prac modemizacyjnych wykonanych przed nowelizacjq. 
rozporzqdzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkow, % na podstawie innego 
modelu danych od tego zaimplementowanego do ZSIN^'. \ma^^ przyczyn^ 
niedostosowania danych EGiB do wymagah ZSIN po przeprowadzonej 
modemizacji, mo^e by6 niepetny zakres modemizacji. Nawet w przypadku 
wykonania modemizacji zgodnie z nowym modelem danych, zmodemizowane dane 

§ 5 ust, 1 rozpofz^zeniaw sprawie ZSIN. 
Rozporz^dzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacjl 2 dnia 29 listopada 2013 r, zmlenlaj^cym 
rozporzeidzenle w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Oz, U, z 2013 r. poz, 1551 - weszto 
w iycie z dniem 31 gaidnia 2013 r.) m.in, zwi^kszono zakres informacji (atrytHjtbw) obj^tych 
ewidencji gnjnt6w i budynk6w. Kolejnym rozporz^dzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 6 listopada 2015 r, zmieniaj^ym rozporz^dzenie w sprawie ewidencji gruntfiw i budynk6w 
(Dz. U, z 2015 r, poz, 2109 - weszto w iycie z dniem 15 stycznia 2016 r,) zwi^kszono liczb^ 
niezb?dnych ww. infomacji o kolejne atrybuty. 
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obarczone mogq bye pewnymi bl?dami, ktdre nie zostaly wykryte podczas konboli 
prac. Jezeli b^d^ to tzw. W?dy krytyczne, nar^dzie do walkJacji danych EGiB 
wykryje je, uniemo21iwiaj£|c zasilenie centralnego repozytorium ZSIN. 
Przedstawiciele GUGiK w trakcie realizacji projektu ZSIN - Faza I, jak i po jego 
zakoticzeniu przypominali powiatom o koniecznosci usuwania bl^ow krytycznycti 
w powiatowych bazach danych. 
W ocenie Kierownika Projektu, na brak skutecznego usuni^cia b l^ow krytycznych 
w tych bazach zlo^ki s i^ wiele czynnik6w, z ktorych najcz^stszymi s ^ braki 
kadrowe w zakresie odpowiednich specjailst6w w powiatacti oraz czynniki 
proceduralne, ktore musz^ zosta6 spetnione przy usuwaniu niekforych b^dow 
krytycznych. 
Kierownik projektu ZSIN Faza I wyjaSnit, te cyt. „ srodki publiczne przeznaczone na 
zmodemizowanie i dostosowanie do wymagah ZSIN ewidencji gruntow i budynkdw 
w powiatach zostaly rozllczone zgodnie z przepisami i obowiq^zuj^cymi w GUGIK 
procedurami. Wyjasnll dalej. ze odebrany i rozliczony etap z wykonawc^ prac 
modemizacyjnych nie przekiadat s/? wprost na mozliwosc automatycznego zasilenia 
centralnego repozytorium ZSIN'. 

W toku realizacji projektu ZSIN - Faza I, 3 umowy^ na „Dostosowanie baz danych 
EGiB do wymagah zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach*, zostaly 
rozwiq^z^e z Wykonawcami w c z ^ ^ i , z uwagl na brak rokowah ich realizacji w tych 
cz^ciach. W wyniku rozwi^zania w c z ^ i ww. umow nie zostata wydatkowana 
kwota1.119,4tys.zt. 

(akta kontroli str. 3002-3012,4159-4207) 

3.1.6 GGK nie opracowal raportu kohcowego z wykonania projektu ZSIN-Faza I. 
Jak wyjasnH kierownik projektu, na brak raportu korrcowego z wykonania projektu 
ZSIN - Faza I wptyn^to kilka czynnikow, z kt6rych najistotniejsze to: 

- braki kadrowe oraz fluktuacja w zespole projektowym, przy jednoczesnym 
braku zespotu zadaniowego ds. obstugi projektu (taki zesp6t powolany zostat 
dopiero przy projekcie ZSIN - Faza II); 

- brak swiadczenia ustug wsparcia merytorycznego i technicznego przy realizacji 
ProjekhJ ZSIN - Faza I przez frrm? zewn^trznq w kohcowej fazie projektu 
{termin w^onania umowy po zawartym aneksie okreskiny by! na dzieh 
30.11.2015 r., natomiastprojektzakohczytsi^ 31.12.2015 r.); 

- obtozenie w tym samym czasie zadaniami wynikaj^cymt z pelntenia funkcji 
naczelnika Wydzialu EGB z jednoczesnym pelnieniem lunkcji kierownika 
pn}jektu ZSIN - Faza I; 

- jednoczesne nah}2enie s i^ zadah projektowych z dw6ch projektow: ZSIN -
Faza I i ZSIN - Faza II i wynikaj^y z tego tytuhi natbk zadah niezb^dnych do 
wykonania; 

Jak wyjasnit Kierownik Projektu, stwierdzenie, ze „cele szczegotowe zalo^one 
w projekcie ZSJN - Faza I zostaty zrealizowane", w odniesieniu do celu 
technicznego dotyczeicego modernizacji, nalezy rozpatrywac w kontekScie 
wykonania prac modernizacyjnycti, a nie w kontekscie liczby powiatow w kt6rych 
wykonana zostata modernizacja. Liczba powiat6w, w ktorych zostata wykonana 
modemizacja EGiB, decydowata jedynie o wysokosci osi^ni^tego wskaznika 
projektowego produktu. 

KN.5041.51.2014 z dnia 23.05.2014 r., KN.5041.56.2014 z dnia 09.06.2014 r, KN.4042.11.2014 
zdnia 23.12.2014r. 
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Zawarle ze starostami porozumienia nie przewidywaty ich rozliczenla''^, diatego nie 
byiy sporzqdzane dodatkowe dokumenty w tym zakresie. Starostowie 
wspotpracowati z wykonawcami w zakresie realizacji umow na dostosowanie baz 
danych EGiB do wymagari zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach, 
wywi^zuj^c si? jednoczeSnie w tym zakresie z podpisanych porozumieii, Wykonanie 
umow w zakresie dostosowania EGiB do wymagari ZSIN zostato wyegzekwowane, 
a z Wykonawcami, ktorzy nie rokowali zreallzowania umow rozwi^zane zostaty 
umowy. 

(akta kontroli str, 3002-3012,41594207} 
3.2. Realizacja projektu ZSIN - Faza II 

3.2.1. Realizacja projektu ZSIN - Faza II zostata zainicjonowana zawarciem, w dniu 
16 llstopada 2015 r. Porozumienia, pomi?dzy Centrum Projektbw Polska Cyfrowa 
i Gtownym Geodet^ Kraju o dofinansowanie projektu. 

(akta kontroli str, 3013-3021,4122) 

3.2.2. Gtownym celem projektu byto zwi?kszenie efektywnosci pracy urz?d6w 
w zakresie rejestrbw zwi^^zanych z nieruchomosclami oraz podniesienie poziomu 
obstugi obywateli i przedsi?biorc6w w zakresie dzialari zwi^zanych z pozyskiwaniem 
informacji o nieruchomosciach. 

W ramach projektu budowy ZSIN - Faza II nie opracowano szczegdbwych zatozeii 
programowych rozwoju ZSIN, obejmuj^cych zagadnienia organizacyjne, finansowe, 
techniczne i prawne, poniewaz - jak wyjasnit Dyrektor Departamentu Informacji 
0 Nieruchomosciach w Gtownym Urz?dzie Geodezji i Kartografii - nie byio to 
przedmiotem projektu. Zadania te nalezaty do zakresu dziatari Pelnomocnika Rz^du 
do Spraw RzEidowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji 
0 Nieruchomosciach, 

Funkcj? kierownika projektu petnili pracownicy GUGiK, 
(akta kontroli str. 3013-3021) 

3.2.3. Do realizacji projektu ZSIN - Faza II wybrano powiaty, ktore nie uczestniczyty 
w projekcie ZSIN - Faza I oraz posiadaty .slabszej jakoSci" dane ewidencji grunt6w 
1 budynkow. Przy zawieraniu porozumieii na uczestniczenie w projekcie, brano 
rowniez pod uwag? fakt, ze wi^kszo^c starostw przeprowadzifa c z ? ^ i o w i 
modemizacj? EGiB z wykorzystaniem srodkow RPO. 

Porozumienia w sprawie wspofpracy przy tworzenlu i utrzymywaniu zintegrowanego 
systemu informacji o nieruchomosciach zostaty zawarte ze 104 starostami 
i prezydentami miast. GI6wny Geodeta Kraju nie zawierat umow w ramach projekbj 
ZSIN - Faza II ze starostami, natomiast zawarte ze starostami porozumienia nie 
przewidywaty ich rozllczenia, diatego nie byiy sporzq.dzane dodatkowe dokumenty 
w tym zakresie. 

Jak wyjasnit Kierownik Projektu ZSIN - Faza 11, lloSc porozumieii zostata 
ograniczona do 104 ze wzgl?du na dost?pne srodki finansowe. Ponadto w ramach 
projektu ZSIN - Faza II podpisano Porozumienia z powiatami, kt6re nie 
uczestniczyty w projekcie ZSIN - Faza I oraz polozone byty na terenie wojew6dztw, 
z przedstawicielami ktorych Gtowny Geodeta Kraju podpisat listy intencyjne. Do 
przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntow i budynkow w ramach projektu 
ZSIN - Faza II wytypowane zostaty obr?by ewidencyjne, w ktorych nie byla 
dotychczas przeprowadzona lub nie planowano przeprowadzenia prac 

Beneficjentem Srodk6w, zlecajgcym prace wykonawcom i dokonuj^c/m odbionj p r x by) GGK, 
kt6ry wykonywal te prace przy pomocy pracownikow GUGiK. 
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modemizacyjnych w trybie art24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
w ramach Srodkow RPO. Informacja o konlecznoSci ^powania do modemizacji 
obr?b6w, ktore wczesniej nie byty modernizowane przekazywana byla 
Wojewodzkim Inspektorom Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz 
przedstawicielom starostw powiatowym podczas spotkah roboczych oraz w ramach 
bie2^cych kontaktow. 

(akta kontroli str. 3013-3021,40784087) 

3.2.4. Kierownik projektu ZSIN - Faza II wyjasnil, ie z uwagi na nisk^ jakosc 
przekazywanych przez W^onawcdw wynik6w prac dotycz^cych dostosowania baz 
danych ewidenqi grunt6w i budynkdw do wymagart zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomosciach a w zwi^zku z tym z przedhjzaj^cymi s i^ procedurami 
odbnru zaistniala koniecznosc odst^ienia od realizacji modemizacji na obszarze 
powiatow, dIa ktorych nie zostaly jeszcze podpisane umowy z Wykonawcami na 
wykonanie tych prac, 

W wyniku zawartych z Centrum Projektow Polska Cyfrowa aneksow do porozumien 
0 dofinansowanie I zmniejszenie zakresu projektu ZSIN Faza II, wytEiczono z niego 
zadania odnosz^ce si? do dostosowania, baz danych EGiB do wymagari 
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach dia obszaru 39 powiatow 
1 miast na prawach powiatdw, z kt6rymi uprzednio zawarto porozumienia - pisma Gl-
MZUT,0742,3,20l6MLz dnia 21 maja 2018 r, 125 maja 2018 r. 

Gt6wny Geodeta Kraju wyjaSnit, ze skutkiem podpisania Aneksu nr -2 w dniu 
18,05.2018 r. do Porozumienia o dofinansowanie z dnia 16.11.2015 r. dIa projektu 
ZSIN Faza II, byto ograniczenie zakresu projektu ZSIN Faza II i zmniejszenie kwoty 
na wspotfinansowanie. Ograniczenie zakresu projektow ZSIN Faza II polegato na 
zmniejszeniu liczby powiatow, w kt6rych wykonywane miaty by6 zadania zwi^zane 
z dostosowaniem baz danych EGiB do wymagari zintegrowanego systemu 
intormacji o nieruchomosciach. Wynikato ono z fektu, iz w chwili podejmowania 
decyzji o koniecznosci ograniczeniu zakresu, liczba na rynku pracy potencjalnych 
VVykonawc6w um6w byla bardzo ograniczona z powodu ogtoszenia iKznych 
post^powaii 0 zamowienie publiczne, obejmuj^cych prace z d^edziny geodezji 
i kartogralii w ramach Regnnalnych Programow Operacyjnych, czego konsekwencj^ 
byt r6wniez znaczny wzrost cen za realizacjf podobnych ushjg. Z uwagi na 
okolicznosci wskazane powyzej, w post^powaniach pr^targowych na w ^ r 
wykonawcow tych prac, ogtaszanych przez Gtdwny U r z ^ Geodezji i Kartografii 
odnoszqcych si? do ww. 39 powiatow, na cz?6c powlatdw nie wplyn?ly zadne oferty, 
na cz?sc powiatow ceny ofertowe w spos6b znaczy przekraczaly wartosc jak^ 
Zamawiaj^cy przeznaczyf na realizacj? zam6wienia, na ci'^kt powiatow Quz po 
dokonanym przez Zamawiaj^cego wyborze Wykonawcy] - Wykonawcy wycofywali 
si? z podpisania umow swiadomie nie przedtu2aj^c okresu zwi^zania oferty lub 
przedtu^enia waznosci wadium. W tym tez okresie dato si? zauwa^^c, ze nasycenie 
rynku robotami geodezyjnyml I kumulacja u jednego Wykonawcy duiej ilo^ci umdw 
ze zblizonymi terminami ich realizacji, mlata wptyw na jakosc reallzowanego 
opracowania i skutkowata niskim poziomem jakoSci danych przekazywanych przez 
Wykonawc6w do kontroli w zakresie um6w ju2 zawartych w ramach projektow 
GUGiK. 

(akta kontroli str. 3013-3021,41104119) 

3.2.5 SposFod 104 powiatow, z ktorymi zawarto porozumienia w ramach projektu 
ZSIN Faza II, i na ktorych terenie wykonano do 16 listopada 2018 r. modemizaq? 
EGiB, tyiko cz^sd z nich wywi^ala si? z porozumieh i do dnia 26 sierpnia 2019 r. 
zasilib danymi EGiB centralne repozytorium, t tak: 
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- 10 powlatbw zasillto kompletnymi danymi centralne repozytorium ZSIN, 

- 19 powiat6w zasililo centralne repozytorium ZSIN danymi niekompletnymi, tj. 
nie ze wszystkich obr?b6w 

- 75 powlat6w nie zasiliiy 2adnymi danymi centralnego repozytorium ZSIN. 

Jak wyjasnit Kierownik Projektu ZSIN - Faza II, Gtowny Urz^d Geodezji i Kartografii 
podejmowat dziafania dIa pozyskania kopii danych z obszaru catego kraju, 
szczeg6lnEi uwag? zwracaj^ic na powiaty, ktore przeprowadzaj^ modemizacj?. 
Pracownicy Departamentu Informacji o Nieruchomosciach pozostaj^ w statym 
kontakde z powiatami, wspieraj^c je w zakresie wskazywania bl?d6w oraz 
proponuj^ techniczne dziatania naprawcze dIa napotykanych bl?d6w 
w przekazywanych do zasilenia plikach gml. Proces zasilenia CR ZSIN raly czas tnAfa. 

Jak wyjasnit dalej Kierownik projektu ZSIN - Faza II, brak zasilenia centralnego 
repozytorium ZSIN danymi ze wszystkk;h jednostek ewkJencyjnych, a tym samym 
obr?b6w ewidencyjnych w fych powiatach spowodowane jest albo wyst?powaniem 
bl?d6w kry^cznych w danych EGiB w tych jednostkach, albo brakiem podj?cia 
pr6by zasilenia centralnego repozytorium ZSIN przez le powiaty. Powiaty etd<i, 
elblEiskI, ostr6dzki i polkowicki podejmowaly proby zasilenia Centralnego 
Repozytorium, ale ze wzgi?du na wyst?powanie bt?ddw krytycznych proces ten 
zakoiiczyt si? niepowodzeniem. 

Kierownik Pn^jektu wyjaSnH dalej, ie w ramach realizacji projektu ZSIN - Faza II 
jednostki, w ktdrych realizowane byiy prace modemizacyjne, zapewnione mialy 
wsparcle merytoryczne, techniczne i prawne. Pracownicy GUGiK pozostawali 
w c l ^ m kontakde (telefonnznym, pisemnym, mailowym) z pracownikami 
starostw. Dodatkowo w zakresie dostosowania danych zawarta zostala umowa 
z firm^ zewn?trzn%, ktorej przedmiotem byta .Weryfikacja realizacji procesu 
dostosowania baz danych ewidencji gruntow i budynkow do wymagan ZSIN'. 
W celu wsparcia prac modernizacyjnych wykonywanych w ramach projektu ZSIN -
Faza II przygotowano i wdrozono modyfikacj? funkcjonalnotei dofycz^c^ 
dostosowania ustug po stronie Portalu ZSIN, korzystaj^icych z usiug sieciowych 
Ministerstwa Sprawiedliwoici w zakresie wyszuldwania i pobierania KW. 

SpoSrdd starostw bior^cych udzial w projekcie ZSIN - Faza 11, centralne 
repozytorium ZSIN zasililo danymi 22 powiaty. Jedynie dane kompletne {t zgodne 
ze schematem rozporz^zenia ws. egib) daj^ mo2liwo^ zasilenia Centralnego 
Repozytorium. 14 starostw zasililo CR niepefn^ liczb^ obr?b6w. Nie zarejestrowano 
problem6w na etapie przesytania kopii danych do CR ZSIN. 

W ocenie Kierownika Projektu, starostowie wspdipracowali z wykcmawcami 
w zakresie realizaqi um6w na Dostosowanie baz danych EGiB do wymagah 
zintegrowanego systemu informacji o niemchomo^iach, wywie^ujqc si? 
jednoczeSnie w tym zakresie z podpisanych porozumieh. Wykonanie umow 
w zakresie dostosowania EGiB do wymagaii ZSIN zostato wyegzekwowane, 
a z Wykonawcami, kterzy nie rokowali zreallzowania umow rozwi^ano umowy 
z winy Wykonawcy. 

(akta kontroli str. 3013-3021,4078-4087,41014104) 

3.2.6 Raport Kohcowy Projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informaqi 
0 Nieruchomosciach - Faza II zostat opracowany i zatwierdzony przez 
Pizewodnnz^cego Komitetu Sterujqcego w dniu 30 listopada 2018 r. W Raporde 
Koricowym zostak) zawarte m.in. rozliczenie projektu ZSIN. 
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Zgodnie z treSci^ Raportu Koiicowego, w toku realizacji Projektu zawarto 35 um6w, 
zaimplementowano 5 e-uslug poprzez ich rozszerzenie b^dz utworzenie, 
wytworzono 169 produktow oraz zrealizowano 114 przypadkow uzycia. Ponadto 
w ramach ZSIN - Faza II zarejestrowano w JIRA 240 u^ownikow, kt6rzy zgtosili 
w sumie 891 wymagaii i uwag do Produkt6w Projektu, kt6ra to liczba bezpoSrednio 
przyczynria s i^ do podniesienta jakosci wytworzonych produktow. 

W wyniku zawartego w dniu 11.05.2017 r. Aneksu nr do Porozumienia 
0 dofinansowanie w ramach 2 ost priorytetowej „E-Adminlstracja i otwarty rz^d" 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 zostaly wprowadzone zmiany 
wptywajqce na realizacji Projektu ZSIN • Faza II, m.m. zostaty przesuni^te terminy 
realizacji punktm ostatecznydi kamieni milowych okre&lonych dia Projektu ZSIN -
Faza //, a takie wprowadzono trzy dodatkowe wskaznlki ProduWu. wydzlelajqc 
liczbq pracomikdw podmiotdw wykonujqcych zadania publiczne na grupy kobiet 
1 m^iczyzn. 

W wyniku zawartego w dniu 18.05.2018 r. Aneksu do Porozumienia 
0 dofinansowanie Projektu „ZSIN-Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 
0 Nieructiomosciach - Faza 11" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020 Os priorytetowa nr 2 „E-Adminis^cja i otwarty rzEid' wprowadzono 
zmiany bei^^rednk) wpiywaj^ce na zakres realizacji Projektu. 
Gtownymi przyczynami zmian zaiozeh projektu byly: Likwidacja CODGIK, Niski 
poziom jakosci danych i Oszcz^no^ 

Powy2sze przestanki wp i yn^ na koniecznosc zmniejszenia zakresu realizacji 
Projektu ZSIN - Faza II, w ksztalcie proponowanym przez Beneficjenta. 
Szczegotowe odzwierciediente wnioskowanych zmian zawarte zostalo w piSmie do 
CPPC z dnia 26 listopada 2017 r. Pomniejszenie obszaru w Projekcie ZSIN - Faza 
II, na ktorym zakladano realizaq^ zadania polegaj^cego na wykonaniu 
dostosowania danych EGiB do wymagah ZSIN poprzez przeprowadzenie prac 
modemizacyjnych w wybranydi obr^bach i jednostkach ewklencyjnych oraz 
aktualizacji (konwersji) danych EGiB na pozostalej c z ^ ^ i powiat6w nie objftych 
pracami modemizacyjnymi, z pienAFotnie zaplanowanego dia 104 powiat6w do 66 
powiatow, w ocenie Beneficjenta nie miato zadnego wplywu na przygotowanie, 
budowy i rozwoj e~uslug w Projekcie. W szczegdInoSci ograniczenie zakresu 
obszarowego do^czetcego danych EGiB, nie miato wplywu na zakres budowanych 
1 rozwijanych e- ustug, gdyz docelowo, z zatozenia tworzone byty nie tyIko dia 
powiat6w z Projektu ZSIN - Faza I (58 powiatdw) i ZSIN - Faza II (104 powiaty), ale 
ich funkcjonalnog6 i wydajno^d sytemu musialy byt tworzone dia wszystkich 380 
powiatdw w kraju. Zaplanowana uprzednio liczba powiat6w, ktbra miata by6 obj^ta 
zadaniem projektowym potegajqcym na dostosowaniu danych EGiB do wymagah 
ZSIN, miata na celu przede wszystkim wsparcie jak najwi^kszej liczby powiatdw 
w podniesieniu jakosci danych dotycz^cych nieruchomoki zawartych 
w powiatowych bazach danych EGiB. 

Jak stwietxlzono w Raporcie Kohcowym, wykonawcom produkt6w um6w 
dotyczEipych dostosowania baz danych EGiB do wymagah zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomosciach w ramach projektu ZSIN - Faza II, z tybjhj op6inieh 
w przekazywaniu przez Wykonawcow produktow, jak n^wnie^ z uwagi na 
niezadowalaj^c£l jakosc ty(^ produktow naliczono kary umowne. Jak oSwiadczyt 
w Raporoie Kohcowym Gtowny Geodeta Kraju, Beneficjent dok)2yt wszelkKh starah, 
aby odbierane produkty spelnialy kryteria jakosctowe, zgodnie z procedural 
zarz£tdzania jako^ai zawarUi w .Strategii Zarz^zania JakoSciEi' dia prajekt6w 
CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN Faza - II, ktora zostala ustanownna na podstavine 
kryteridw jakosciowych zawartych we Wnioskach o Dofinansowanie Projektow, 
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maj^c na uwadze kryteria wyboru projektow, 

Zakres prac geodezyjnych w tych powiatach ulegt zmniejszeniu, co negatywnie 
wpiyn?to na ost^ni?cie planowanego stopnia jako^ci zbiorbw danych EGiB w tych 
powiatach, Odstqpienle od realizacji ww, etapow nie miato jednak wptywu na zakres 
obszarowy dostosowania danych EGiB, poniewaz w tych powiatach, dostosowania 
zostato zrealizowane poprzez aktualizacj? (konwersj?) danych EGiB. Tym samym, 
wszystkle 66 powiatow, zgodnie z podpisanym w dniu 18,05.2018 r. Aneksem nr 2 
do Porozumienia o dofinansowanie Projektu ZSIN - Faza II, zostato obj?tych 
pracami polegaj^cymi na dostosowaniu danych EGIB do wymagah ZSIN. 

Projekt ZSIN - Faza II obejmowat swoim zakresem m.in. budow? nowych 1 rozw6j 
dotychczasowych e- ustug wytworzonych w Projekcie ZSIN - Faza I oraz 
dostosowanle i kontml? danych ewidencji gruntow i budynkow. Ww. ogranlczenla 
nie mialy wptywu na gtowne cele i zabzenia Projektu ZSIN - Faza II. 

Zgodnie z zapisami porozumienia o dofinansowanie dIa projektu ZSIN-Faza II 
beneficjent ztozyl wniosek o ptatnoSc kohcow^ i ostatecznie rozliczyt 
dofinansowanie projektu ZSIN-Faza II. Dziatanie te realizowane byty zgodnie 
z przyj?tym harmonogramem, 

(akta kontroli str, 3013-3021) 

3.3 Wedtug stanu na dzieh 26 sierpnia 2019 r,, spoSrbd 380 powiatow^^ centralne 
repozytorium ZSIN zasilito danymi 110 jednostek, w tym 42 jednostki nie 
uczestnicz^ce w projekcie. Petnymi danymi, tj, obejmuj^cymi teren catego powiatu, 
CR ZSIN zasilito 77 jednostek, z czego 31 nie uczestniczyfo w projektech ZSIN -
Faza 11 Faza II, 

Na 162 powiaty uczestnicz^ce w projektach budowa ZSIN - Faza I i Faza II, wedtug 
stanu na dzieh 26 sierpnia 2019 r.: 

- 46 powiat6w zasilito kompletnymi danymi centralne repozytorium ZSIN, 

- 22 powiaty zasilily centralne repozytorium ZSIN danymi niekompletnyml, 

- 94 powiaty nie zasilily Zadnymi danymi centralnego repozytorium ZSIN, 

Sposrod 218 powiatow, wedtug stanu na dzieh 26 sierpnia 2019 r,, ktore nie 
zawieraJy porozumieh z Gtownym Geodet^ Kraju w zakresie uczestnictwa 
w projektach ZSIN - Faza I i Faza II: 

- 31 powiatow zasilito kompletoyml danymi centralne repozytorium ZSIN, 

- 11 powiatow zasilito centralne repozytorium ZSIN danymi niekomplefnymi, tj. 
nie ze wszystklch obr?b6w 

- 169 powiat6w nie zasilito :^adnymi danymi centralnego repozytorium ZSIN, 

Jak wyjasnil Glowny Geodete Kraju, przyczynai niedokonania do dnia 26 sierpnia 
2019 r, zasilenia centralnego repozytorium ZSIN zadnymi danymi przez 94 jednostki 
(starostwa i miasta na prawach powiatu) sposrod 162 jednostek, ktore uczestniczyly 
w projektech ZSIN Faza I i Faza II byto i jest przede wszystkim wyst?powanie 
bt^dow krytycznych w danych EGiB w tych jednostkach, albo brak podj?cia proby 
zasilenia centralnego repozytorium ZSIN przez te powiaty po przeprawadzonym 
procesie modemizacji ewidencji gmntow i budynkow. W ocenie Gtownego Geodety 
Kraju, nawet w przypadku wykonania modemizacji, normaln^ sytuacj^ jest, ze 
zmodemlzowane dane obarczone s ^ pewnymi bt?dami, ktore nie zostaty wykryte 
podczas kontroli prac. Jezeli b?d^ to wta^nie tzw, bl?dy krytyczne, narz?dzle do 

^ powiatbw i miast na prawach powiat6w 
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Stwierdzone 
nieprawidlowo^ci 

OCENACZASTKOWA 

walidacji danych EGiB wykryje je, uniemoillwiaj^c zasilenie centralnego 
repozytorium ZSIN. Zatem stwlerdzaj^c, ie przyczyn^ braku zasileh centralnego 
repozytorium ZSIN przez powiaty byta staba (niedostateczna) jako^ danych EGiB, 
nalezy rozpatrywac jq^ w kontekscie wyst§powania w tych danych bt?d6w 
krytycznych, a nie nieodpowiedniej, tj, niezgodnej ze standardami np, doktadno^ci 
potozenia punktow granicznych dzratek ewidencyjnych, czy konturiw budynkow. 

(akta kontroli str, 4078-4087,41104119) 

3.4. Finansowanie projekt6w ZSIN Faza 11 Faza II, 

3.4.1. Na realizacji projektu ZSIN Faza I zaplanowano ^rodki w kwocie ogotem 
75.984,9 tys, zl, w tym 64,862,1 tys, zl ze Srodk6w europejskich i 11.122,8 lys. zl 
z budzetu paiistwa, Z kwoty tej wydatkowano og6lem 68.105,5 tys, zt, w tym 
57.401,6 tys. ze srodkdw europejskich i 10,703,9 tys, zt z budzetu paiistwa, 
W stnjkturze wydatkow najwyzszy udzial mialy Srodki przeznaczone na 
dostosowanie i konfrol? danych EGiB, na co wydatkowano 54.678,7 tys, zJ 
z zaplanowanej kwoty 59.247,0 tys. zt. 

3.4.2. Na realizacji projektu ZSIN Faza II zaplanowano ^rodki w kwocie ogotem 
79.178,4 tys. d, w tym 67,006,3 tys. zt ze §rodk6w europejskKh i 12.172,1 tys. zl 
z budzetu pahstwa, Z kwoty tej wydatkowano ogdiem 68,679,9 tys. zl, w tym 
58,031,3 lys. ze srodk6w europejskich i 10,648,6 tys. zt z budzetu pahstwa. 
W strukturze wydatkow najwyzszy udziat miaty srodki przeznaczone na 
dostosowanie i kontrol? danych EGiB, na co wydatkowano 54.094,3 tys. zt 
z zaplanowanej kwoty 72.713,7 tys. zt. 

{akta konfroli str. 4073) 

W wi^kszosci przypadkow, starostowie nie dokonali Inicjalnego zasilenia 
centralnego repozytorium. GGK posiadaj^c infomiacje o wyst^puj^icych problemach 
nie podjq,t wystarczajqcych dziataii na rzecz wsparcia starostow w prawldtowym 
przygotowaniu danych EGiB do zasilenia centralnego repozytorium, w celu 
przeciwdziatania negatywnym skuli(om nieuzyskania pelnych danych w wyniku 
przeprowadzenia prac modemizacyjnych w obr^bach. 

GGK przygotowujEic si? do pozyskania Srodkdw UE na realizacji projektow budowa 
ZSIN - Faza 11 Faza II oraz w ramach Regionalnych Pragramach Operacyjnych nie 
zbilansowal faktycznych potrzeb w zakresie koszt6w wykonania modemizacji EGIB 
we wszystkldi powiatach w Polsce oraz nie zbadal mozliwosci powiatowych 
geodetow w podotaniu temu zadanlu. Zaiozono, ze powiaty dadz^ sobie rad? 
z samodzielnym wykonaniem modemizacji EGiB i przygotowaniem kopii danych 
EGiB do zasilenia centralnego repozytorium. Pomoc technn^a ze s^ony GGK dIa 
powiat6w byta niewystarczaje|ca, Centralne repozytorium tylko w niewielkim 
stopniu^^ zasllono danyml z powiat6w, ktdrych jednak nie aktualizowano, 

{akta kontroli str, 245-246,357,360-361,414430,3034-3035) 

W ocenle Najwyzszej Izby Kontroli GGK nie podejmowal prawidtowych dzlatah 
zwiq.zanych z tworzeniem ZSIN, w zakresie udzielania starostom pomocy 
technicznej oraz wsparcia w przygotowaniu danych EGiB do zasilenia centralnego 
repozytorium, W efekcie spowodowato to, ze pomlmo poniesienia znacznych 
kosztew na utworzenie ZSIN nie uzyskano funkcjonuj^cego systemu informacji o 
nienjchomosciach. 

L^cznie z powiatami, klore nie uczestniczyly w projektach budowy ZSIN, centralne r^razytorium 
zasilHo, wg stanu na d^en 26,08.2019 r,, 110 jednosiek, w tym 77 pelnymi danyml EGiB z calego 
powiatu, 
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IV. Uwagi i wnioski 
uwagi W zwi^zku z ustaleniami kontroli, Najwy^sza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 

1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia nast?pujq,ce uwagi i wnioski: 

1/ Projekt rozporz^dzenia w sprawie ZSIN - okreSlajeicy spos6b, tryb i standardy 
techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN oraz ustanawlaj^cy terminy realizacji 
poszczeg6lnych zadaii, w tym termin wdroienia pelnej funkcjonalnoSci ZSIN -
GGK przygotowal w warunkach braku petnej wiedzy na temat stanu ewidencji 
grunt6w 1 budynk6w w powiatach oraz mo:̂ liwoSci starostdw i innych organ6w 
paiistwowych, zobowieizanych do wsp6tpracy przy tworzenlu i utrzymaniu ZSIN^^ 
dotycz^cych spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych utworzenia 
ZSIN w zaMadanych terminach. Brak takiego wst?pnego rozpoznania 
spowodowal, ze iaden z organdw wsp6tpracujqcych z GGK w tworzenlu ZSIN 
nie zreallzowat zadah w wyznaczonych terminach. 

21 Proponuj^c okreSlony model budowy ZSIN, a w tym jego architektur? techniczne 
GGK nie uwzgl?dnit faktycznej skali nie unormowania stanow prawnych 
nieixichomoSci oraz braku istotnycti informacji o nieruchomosciach 
w wi?kszoSci powiatach, co znacznie wptyn?lo na poziom prac modemizacyjnych 
EGiB i trudnoSci w zasilaniu danymi centralnego repozytorium, z powodu 
wyst^ienia, w trakcie walidacji, znacznej liczby bl?d6w kry^cznych i zwyklych, 
ktorych nie dak) si? w kr6tklm czasie usun£|^. 

3/ GGK proponuj^c w 2013 r i w 2015 r. zmiany rozporz^dzenia w sprawie EGiB, 
ktdrymi dokonano znacznego rozszerzenia zakresu wymaganych informacji 
obj?^ch ewidencji gruntow i budynkdw oraz zakresu infomiacji obj?tych 
rejestrem cen i wartoSci nieruchomoSci (atrybutow) bez wczeSniejszej 
odpowiedniej analizy mozliwoSci technicznych pozyskania tych danych w trakde 
modernizacji EGiB spowodowal, 2e wj?kszoSc sterostw nie byta w stanie 
przeprowadzic modemizaqi ewidencji gnjnt6w i budynk6w przy tek 
resttykcyjnych wymaganiach. Pr6by pozyskania kompletu danych w ramach 
ZSIN ujawnily problemy z tym z w ^ n e I w zwi^zku z tym GGK proponowat 
zmiany w zakresie pozyskiwania danych do centralnego repozytorium. 

4/ W celu udzielenia pomocy finansowej starostwom w (^prowadzeniu 
modemizaqi ewMencji gruntow i budynkow Ministerstwo pozyskak) Srodki unijne, 
a GGK jako beneficjent tych Srodk6w wyznaczyt powiaty, kt6re zostaiy 
uczestnikami Projektu Budowy ZSIN - Faza I i Faza II. Wyb6r sterostw do 
uczestnczenia w tych Projektech zostat dokonany na podstawie nie do kohca 
jednoznacznych zasad - byl obwarowany warunkamt i podplsanymi listami 
inten(^jnymi z marszatkami wojewodztw i wybranymi sterostwaml. Ostatecznie 
ze srodkow unijnych w ramach ww. projektow skorzystaly tyiko 162 stenjstwa 
ztokalizowane w 11 wojewodztwach. 

5/ GGK, od 2016 r. byt sukcesywnie informowany o problemach w realizacji ZSIN 
w zakresie niedotrzymania przez uczestnik6w tego projektu tenninow 
wynikajqcych z rozporz^dzenia w sprawie ZSIN i nie podj^l zadnych decy^i w 
sprawie unormowania tego stanu tektycznego. Dopiero w 2019 r. GGK 
ostetecznie zdiagnozowat sytuacj? stwierdzajic m.in., ie .w zadnym z pcmatow 
nie unichomiono zasilania rdznicowego, czy/( takiego. Wore zapewr»/a bietqp^ 
aktualnoid danych w ZSIN. Aby system ZSIN md^ faMycznie zai^ied 
i przynosit korzyid, potrzebne jest c^reslenie na nowo i realnie - zadah. jakie 
stmiane przed systemem i na podstawie tych zadah zdeHniowanie modelu 

^ Wymienionych w art. 24b ustawy pgik. 
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Wnioski 

Prawo zgloszenia 
zastrzezert 

Obowî zek 
poinformowania 
NIKosposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wnioskow 

danych. jakie z powiatdw majq irafiac do systemu ZSIN. Dane w aktijalnym 
modelu, opadym bezposrednio na modelu danych ewidencji gmntow i budynkdw, 

niereaine do uzyskania przez powiaty, a dodatkowo model zakiada 
gromadzenia w systemie ZSIN wszystkich szczegofowych danych z powiatdw, co 
zatraca sens systemu centralnego. ktory powinien gromadzic jedynie dane 
istotne do zarz^dzania na poziomie kraju, a w sprawie szczegdtdw odsyiad do 
zrddbwego systemu powiatowego. ° 

W zwl^zku z usteleniami kontroli, Najwyzsza Izba Kontroli wnosi do Gtownego 
Geodety Kraju o: 

1/ Podj?cie stosownych dziatan na rzecz zmiany sposobu, trybu i standardow 
technicznych tworzenia i utrzymania ZSIN, w celu skufecznego pozyskania 
wszystkich danych geodezyjno-kartograficznych niezb?dnych do zasilenia 
centralnego repozytorium ZSIN. 

21 Ustalenie i skuteczne wdrozenie metod dokonywania przez starostow zasilen 
centralnego repozytorium, w celu biezqcego aktualizowania danych EGiB. 

V. Pozostate informacje i pouczenia 
Wyst^ienie pokontrolne zostato sporzeidzone w dwoch egzemplarzach; jeden dIa 
kierownlka jednostki konfrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art, 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje 
prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrzezeii do wystEiplenia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania, Zastrzezenia zgtasza si? 
do Prezesa NIK, Prawo zgtaszania zastrzezeh, zgodnie zart,61b ust,2 ustewy 
0 NIK, nie przystuguje do wysteipienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z trescig. 
uchwaly w sprawie zastrzezeh, 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK nalezy polnformowac Najwyzsz^ Izb? Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystqpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystenia 
uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podj?tych dzialaniach lub 
przyczynach niepodj?cia tych dziatah. 

W przypadku wniesienia zastrzezeh do wystqpienia pokontrolnego, termin 
przedstewienia informacji llczy si? od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu 
zastrzezeh w calotei lub zmienionego wyst^plenia pokontrolnego, 

Warszawa, 19luty 2020 r. 

Tekst ujednollcony wyst^ienla pokonbxilnego, 
sporz^dzony w dniu 7 maja 2020 r, 

uwzgl?dniaj^cy zmiany wprowadzone Uchwafq 
Nr 29/2020 Kolegium Najwy^szej Izby Kontroli 

zdnia 29 kwietnia 2020 r. 

Najwyzsza Izba Kon^oli 
•epartament Infrastruktury 

p.o, Dyrektor 
l^arek l^aj 

podpis 
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