Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020
Załącznik nr 2
do zapytania cenowego
Nr GN.042.2.2018

Opis zadań do wykonania w ramach projektu
Głównym celem projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu
elbląskiego” jest rozwój zakresu e-administracji w Starostwie Powiatowym w Elblągu poprzez utworzenie
nowych, zaawansowanych e-usług publicznych bazujących na informacji sektora publicznego.
Zdiagnozowane problemy interesariuszy determinują realizację następujących celów szczegółowych:
•
•
•
•

•
•

skrócenia procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację
rozszerzenie możliwości dostępu do danych geoprzestrzennych poza godzinami pracy urzędu
zapewnienie bezpiecznego i płynnego udostępniania danych geoprzestrzennych w formie
teleinformatycznej
zwiększenie zasobów informacji sektora publicznego z zakresu geodezji i kartografii, poprzez
przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG)
oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT500)
modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i aktualizacja tej bazy danych
dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu geodezji i kartografii
do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie.

Aby zrealizować powyższe cele w ramach realizacji zadania przewidziano następujące działania:
1. Zakup sprzętu potrzebnego do wdrożenia nowych, zaawansowanych (3 poziom dojrzałości) e-usług
publicznych:
• wyposażenie serwerowni: składające się z 2 zestawów serwer + macierz dyskowa architektura podzielona na część wewnętrzną zwaną intranetem na której pracują pracownicy
WGKKiN przed dostępem z zewnątrz. Na zestawie pierwszym wykonywane będą wszystkie
wewnętrzne operacje które dopiero po zapisaniu finalnej wersji będą wysyłane na serwer
przeznaczony dla geodetów i użytkowników zewnętrznych z którego pobrać będzie można
materiały do pracy. Zestaw 2 przeznaczony będzie do stworzenia portalu i udostępnianiu
materiałów. Składał się będzie z witryny internetowej oraz FTP, z którego materiały będą
pobierane. Na serwer FTP przesyłane będą materiały udostępnione przez pracowników
WGKKiN przed osobami nie autoryzowanymi do dostępu do danych będzie urządzenie
FORTIGATE, a połączenie będzie odbywało się przez szyfrowany tunel VPN. Tunele będą
generowane tylko dla użytkowników portalu, których weryfikować powinni pracownicy
WGKKiN Starostwa Powiatowego w Elblągu przy użyciu mechanizmu informatycznego
przed udzieleniem dostępu.
• sprzęt komputerowy stanowiskowy: 2 super wydajne stacje robocze do obróbki map z
oprogramowaniem, 5 stacji roboczych o wysokiej wydajności do obsługi aplikacji
specjalistycznych, 3 laptopy o wysokiej wydajności do obsługi aplikacji specjalistycznych
2. Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji PZGIK poprzez digitalizację lub skanowanie
wszystkich dokumentów i map pozostających w zasobie oraz załadowanie powstałych i
przetworzonych plików wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do systemu
3. Opracowanie projektu założenia i założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla całego powiatu
4. Przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu
ewidencji budynków i lokali zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (wraz z elementami trwale
związanymi z budynkami oraz ewentualną korektą użytków związanych z budynkami) oraz aktualizacja
baz danych EGiB dla Gminy Godkowo
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5. Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym w celu utworzenia baz danych GESUT
6. Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym w celu utworzenia baz danych BDOT500
7. Inwentaryzacja 17 912 punktów i założenie ok. 10% tj. 1800 punktów szczegółowej osnowy poziomej
8. Utworzenie bazy SOG
9. Przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na dostosowaniu i
uzupełnieniu założonej ewidencji budynków do aktualnych przepisów. Opracowanie na podstawie
istniejących map i pomiarów terenowych (schody, tarasy itp.) oraz aktualizacja baz danych EGiB dla 7
jednostek ewidencyjnych
10. Wdrożenie e-usług publicznych 3-poziomu dojrzałości:
1) Usługa geokodowania adresu
2) Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości
3) Zamówienie zbioru danych EGiB
4) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych EGiB
5) Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie
danych EGiB
6) Usługa generowania Licencji i wydania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów,
zestawień tworzonych w bazie danych EGiB
7) Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
8) Usługa generowania Licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy
zasadniczej
9) Zamówienie zbioru danych GESUT
10) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych GESUT
11) Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB
12) Usługa generowania Licencji i wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB
13) Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych GESUT,
14) Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych GESUT,
15) Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500,
16) Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500,
17) Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGiB
18) Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN
19) Zamówienie zbioru danych RCiWN
20) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN
11. Promocja korzystania z e-usług publicznych: ogłoszenia w prasie, ulotki, plakaty
Wskazane powyżej cele pozwolą na rozwiązanie problemów interesariuszy wskazanych w punkcie 1.1.
niniejszego studium. W ich rezultacie skróceniu ulegnie czas procesów administracyjnych w Starostwie poprzez
ich informatyzację i automatyzację, co za tym idzie polepszy się jakość pracy pracowników Starostwa, ale też
jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców z terenu powiatu elbląskiego oraz innych osób fizycznych z poza
obszaru powiatu elbląskiego zainteresowanych korzystaniem z baz danych geoprzestrzennych. Osoby
zainteresowane korzystaniem z baz danych geoprzestrzennych zyskają też możliwość dostępu do nich poza
godzinami pracy urzędu co wpłynie na ich komfort. Zwiększy się cyfrowy zasób informacji sektora publicznego
z zakresu geodezji i kartografii, a ich standaryzacja i digitalizacja pozwoli na swobodne korzystanie przez inne
organy administracji publicznej, w tym Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz inne instytucje. Dostosowanie
możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu geodezji i kartografii do poziomu
wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie pozwoli Staroście i Zarządowi Powiatu na wywiązanie się z
obowiązków nałożonych przez odpowiednie ustawy.
Ilościowy popyt na rezultaty projektu oszacowano na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania na
usługi publiczne pokrywające się zakresem z planowanymi do wdrożenia w ramach projektu e-usługami,
doświadczenia Wnioskodawcy z realizacji wcześniejszego projektu pn. „E-region powiatu elbląskiego: usługi
dla przedsiębiorców” oraz kontaktów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także badania
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ankietowego interesariuszy przeprowadzono analizę popytu na tego typu e-usługi i chęci korzystania z
elektronicznej dokumentacji geoprzestrzennej w miejsce tradycyjnej - papierowej. Na jej podstawie założono, że
w roku 2019 z wdrożonych e-usług na poziomie dojrzałości 3 skorzysta 1500 osób. Znacznie więcej osób
skorzysta z danych informacyjnych portalu mapowego, których liczbę oszacowano na 20 000 osób. Na tej
podstawie oraz na podstawie liczby pobrań dokumentów w wersjach papierowych w poprzednich latach ustalono
też, że w 2018 roku liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
osiągnie 1000, zaś w kolejnym roku - 8000.
Cele przedmiotowego projektu wpisują się w „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” cel strategiczny - jej cel strategiczny 3. Wzrost liczby i
jakości powiązań sieciowych, cel operacyjny 3.1 Doskonalenie administracji, jako jedno z działań w kierunku EAdministracja, wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego, ułatwiającego kontakt między
mieszkańcami, instytucjami, a przede wszystkim przedsiębiorcami i administracją publiczną, w tym przypadku
Starostwem Powiatowym w Elblągu, poprzez wprowadzenie nowych e-usług publicznych.
Projekt wpisuje się w Strategię UE dla Morza Bałtyckiego zgodnie z planem działania przyjętym przez
Komisję Europejską w 2015 r. W szczególności projekt wpisuje się w działania obszaru tematycznego
‘Innowacje’, wprowadzając nowe technologie do procesów administracyjnych, przyspieszając je, a w efekcie
poprawiając dostęp MŚP do zasobów informacji publicznej - zwiększając ich efektywność i konkurencyjność w
regionie - co w efekcie realizuje cel priorytetowy „Zwiększenie dobrobytu”. W szczególności projekt wpisuje się
w obszar priorytetowy „Wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020” (cel cząstkowy) gdyż wpisując
się w priorytet „Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji” i krajowe działania
uwzględnione w strategii „Europa 2020” jako element „Europejskiej agendy cyfrowej”, polegające na
propagowaniu stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line, w tym właśnie usług typu eadministracja.
Informacje sektora publicznego udostępniane cyfrowo i będące bazą dla usług oferowanych w ramach
projektu wpisują się w obszar „dane geoprzestrzenne”, który został w dokumencie Komisji Europejskiej
Commission Notice Guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for reuse of documents
(2014/C 240/01) uznany za jeden z kluczowych obszarów ISP, których udostępnienie do ponownego
wykorzystania powinno być priorytetem w całej Europie.
• Wskaźniki realizacji celów projektu
Realizacja założeń projektu będzie mierzona poprzez pomiar wskaźników rezultatu oraz produktów
właściwych dla działania 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych. Rok bazowy dla pomiaru wskaźników to rok 2017. Rokiem docelowym dla pomiaru wskaźników
produktu jest rok zakończenia inwestycji tj. 2018 natomiast dla wskaźników rezultatów będzie to rok 2019 czyli
pełny rok funkcjonowania projektu.
Wskaźniki produktu:
Nazwa wskaźnika

Rodzaj

Jednostka
miary

2018
Rok bazowy

2018

2019

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API

kluczowy

szt.

0.00

5.00

5.00

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę baz danych udostępnionych poprzez zastosowanie usługi API w
wyniku realizacji projektu. Projekt przewiduje udostepnienie 5 baz danych: EGiB,
BDOT500, BDSOG, RCiWN, GESUT. Źródłem pomiaru wskaźnika będą protokoły odbioru
końcowego udostępnionych baz danych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania
umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

Liczba osób objętych
szkoleniami/doradztwem w
zakresie kompetencji
cyfrowych, O/K/M
Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)
Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line

kluczowy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

szt.

0.00

1.00

1.00

nie dotyczy

kluczowy
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informacje sektora
publicznego
Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów sektora finansów publicznych, które w wyniku
realizacji projektu udostępniły on-line informacje sektora publicznego. W przypadku
projektu informacją sektora publicznego udostępnioną on-line będzie dokumentacja
PZGIK: operaty techniczne. Wskaźnik mierzony będzie na podstawie protokołu odbioru
końcowego zdigitalizowanych operatów technicznych. Moment pomiaru: w okresie od
podpisania umowy o dofinansowanie - raz na kwartał, najpóźniej we wniosku o płatność
końcową.

Liczba podmiotów
udostępniających usługi
wewnątrzadministracyjne
(A2A)

kluczowy

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów sektora finansów publicznych udostępniających
usługi elektroniczne innemu podmiotowi sektora finansów publicznych, wykonującemu
zadania publiczne lub innej komórce organizacyjnej w ramach tego samego podmiotu,
umożliwiających realizację zadań publicznych drogą elektroniczną. Wskaźnik będzie
mierzony na podstawie protokołu odbioru końcowego udostępnionej usługi
wewnątrzadministracyjnej. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

Liczba udostępnionych online dokumentów
zawierających informacje
sektora publicznego

kluczowy

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego,
które w wyniku wsparcia, zostaną przetworzone z formy analogowej do zapisu
cyfrowego i staną się dokumentami elektronicznymi udostępnionymi on line. W
przypadku projektu udostępnionymi dokumentami zawierającymi informacją sektora
publicznego udostępnioną on-line będzie dokumentacja PZGIK: operaty techniczne.
Źródło danych: protokołu odbioru końcowego zdigitalizowanych operatów
technicznych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie,
najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

Liczba udostępnionych
usług
wewnątrzadministracyjnyc
h (A2A)

kluczowy

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę usług elektronicznie udostępnionych przez podmiot sektora
finansów publicznych innemu podmiotowi tego sektora, umożliwiających realizację
części jego zadań publicznych drogą elektroniczną. Wskaźnik będzie mierzony na
podstawie protokołu odbioru końcowego udostępnionej usługi
wewnątrzadministracyjnej. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o
dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Projekt przewiduje 1 taką
usługę: Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGiB.

Liczba uruchomionych
systemów
teleinformatycznych w
podmiotach wykonujących
zadania publiczne

kluczowy

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne, przy czym przez uruchomiony system rozumie się
również system rozbudowywany. W przypadku projektu rozbudowany zostanie system
informacji przestrzennej Powiatu Elbląskiego w liczbie 1. Źródło pomiaru: protokół
odbioru końcowego (rozbudowy) systemu teleinformatycznego - systemu informacji
przestrzennej Powiatu Elbląskiego. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy
o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 3 –
dwustronna interakcja
Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru

kluczowy

szt.

0.00

szt.

0.00

szt.

0.00

szt.

0.00

szt.

0.00

1.00

39 000

1.00

0.00

19.00

1.00

39 000

1.00

1.00

19.00

Wskaźnik mierzy liczbę nowych lub istotnie udoskonalonych (co należy rozumieć jako
zwiększenie stopnia dojrzałości) usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach
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(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

projektu o stopniu dojrzałości 3. Projekt przewiduje wdrożenie 19 takich usług: Usługa
geokodowania adresu, Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości,
Zamówienie zbioru danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych
EGiB, Zamówienie, rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych
w bazie danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania rejestrów, kartotek,
skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB, Zamówienie mapy
ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, Usługa generowania Licencji i
wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, Zamówienie zbioru
danych GESUT, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych GESUT,
Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Usługa generowania Licencji i
wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Zamówienie mapy w oparciu a bazę
danych GESUT, Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych
GESUT, Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500, Usługa generowania
licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500, Usługa przeglądania danych
z bazy RCiWN, Zamówienie zbioru danych RCiWN, Usługa generowania Licencji i
wydania zbioru danych RCiWN. Źródłem danych o wskaźniku będą protokoły odbioru
końcowego udostępnionych e-usług publicznych. Moment pomiaru: w okresie od
podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co
najmniej 3 – dwustronna
interakcja

kluczowy

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę nowych lub istotnie udoskonalonych (co należy rozumieć jako
zwiększenie stopnia dojrzałości) usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach
projektu o stopniu dojrzałości co najmniej 3. Projekt przewiduje wdrożenie 19 takich
usług: Usługa geokodowania adresu, Usługa pozyskiwania danych o adresie
nieruchomości, Zamówienie zbioru danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania
zbioru danych EGiB, Zamówienie, rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów,
zestawień tworzonych w bazie danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania
rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych
EGiB, Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, Usługa
generowania Licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy
zasadniczej, Zamówienie zbioru danych GESUT, Usługa generowania Licencji i wydania
zbioru danych GESUT, Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Usługa
generowania Licencji i wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Zamówienie
mapy w oparciu a bazę danych GESUT, Usługa generowania licencji i wydania mapy w
oparciu o bazę danych GESUT, Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500,
Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500, Usługa
przeglądania danych z bazy RCiWN, Zamówienie zbioru danych RCiWN, Usługa
generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN. Źródłem danych o wskaźniku
będą protokoły odbioru końcowego udostępnionych e-usług publicznych. Moment
pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o
płatność końcową.

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co
najmniej 4 – transakcja
Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika
Liczba utworzonych API
Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów
zawierających informacje

kluczowy

szt.

0.00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

19.00

19.00

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0.00

39000.00

39000.00

Nie dotyczy
kluczowy

szt.

Nie dotyczy

kluczowy

szt.
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sektora publicznego

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru wskaźnika)

Wskaźnik mierzy liczbę dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego,
które w wyniku wsparcia, zostaną przetworzone z formy analogowej do zapisu
cyfrowego i staną się dokumentami elektronicznymi. W przypadku projektu
dokumentami zawierającymi informacją sektora publicznego, które zostaną
zdigitalizowane będzie dokumentacja PZGIK: operaty techniczne. Źródło danych:
protokół odbioru końcowego zdigitalizowanych operatów technicznych. Moment
pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o
płatność końcową.

Wskaźnik rezultatu
Nazwa wskaźnika

Rodzaj

Jednostka
miary

2018
Rok
bazowy

2018

2019

Liczba osób
korzystających z usług
publicznych on
line

dodatkowy

osoby

0.00

300.00

1500.00

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru
wskaźnika)

Wskaźnik pokazuje liczbę osób korzystających z usług publicznych wdrożonych w ramach
projektu. Wskaźnik mierzony będzie na podstawie poniższych źródeł weryfikacji: danych z
systemu informujących o liczbie użytkowników, którzy skorzystali z e-usług w ciągu roku,
usług geokodowania adresu i pozyskiwania danych o adresie nieruchomości zostanie
określona (łącznie) na podstawie odpowiedniego licznika w systemie, usług przeglądania
danych z bazy RCiWN zostanie określona na podstawie odpowiedniego licznika w
systemie, usług zamówień – zostanie określona na podstawie rejestru zamówień, usług
generowania licencji i wydawanie odpowiednich dokumentów zostanie określona na
podstawie danych ze sporządzonych licencji, usług wydania Wypisu/Wypisu i
Wyrysu/Wyrysu z EGiB zostanie określona na podstawie rejestru wydania w/w
dokumentów. Moment pomiaru: raz na rok, w grudniu. Ze względu na to, że zakończenie
realizacji rzeczowej projektu planowane jest na IV kwartał 2018 roku prawdopodobne
będzie osiągniecie pełnego wskaźnika dopiero w 2019 roku. Pojedyncza osoba nie będzie
liczona kilkukrotnie przez system, ze względu na to, że każdy użytkownik będzie miał
indywidualne konto w systemie uwierzytelnione poprzez profil zaufany ePUAP lub poprzez
założenie konta bezpośrednio w Starostwie.

Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów
zawierających informacje
sektora publicznego

kluczowy

Opis wskaźnika oraz
metodologia jego pomiaru
(w tym źródło danych i
sposób pomiaru
wskaźnika)

Wskaźnik pokazuje liczbę pobrań dokumentów tj. dokumenty z operatów technicznych.
Wskaźnik mierzony będzie na podstawie wygenerowanych odpowiednich licencji, które
umożliwią określenie liczby pobrań. Podstawą weryfikacji wskaźnika będzie zestawienie
licencji generowanych elektronicznie z systemu w okresach miesięcznych lub ręcznie w
postaci bazy excel. Moment pomiaru: raz na rok, w grudniu. Ze względu na to, że
zakończenie realizacji rzeczowej projektu planowane jest na IV kwartał 2018 roku
prawdopodobne będzie osiągniecie pełnego wskaźnika dopiero w 2019 roku.

szt.

0.00

6

1 000

8 000

