
WSPIERANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH –
MODUŁ ZUD



NARADY KOORDYNACYJNE (ZUD) 
I CO DALEJ? PRZED WDROŻENIEM

Sytuacje ekstremalne

• Awaria,

Roboty

Uszkodzenie płaszcza

Sytuacje standardowe

• Uzgodnienie

• Zgłoszenie o wykonywaniu prac
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Poszukiwania
dokumentów
uzgodnień



STATYSTYKA PRZED WDROŻENIEM

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW LATA 2011 - 2017

2017 rok - 137 spraw uzgodnionych

Brak kontroli Ilość protokołów ZUD – Uzgodnienia - Zgłoszenia

- Brak informacji ile wymaganych ZUD nie zostało uzgodnione

- Brak informacji ile zgłoszeń o robotach wpłynęło w stosunku do uzgodnionych ZUD

- Brak możliwości jednoznacznego, szybkiego zlokalizowania kolizji na mapie, a przede
wszystkim brak możliwości natychmiastowego sprawdzenia uzgodnień po wskazaniu przez
odpowiednie służby miejsca na mapie po zauważeniu prowadzonych robót
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Poszukiwania
dokumentów
uzgodnień



MODUŁ ZUD

• Wprowadzenie informacji (wraz z mapą ZUD) do systemu GiS w dniu uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej
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MODUŁ ZUD

• Wydanie danych, uzgodnienie – wyszukiwanie po numerze ZUD – natychmiastowe przeniesienie
w rejon kolizji

• Uzgodnienie – powiązanie kolizji z uzgodnieniem – numerem sprawy w elektronicznym obiegu
dokumentów – dokumenty związane z uzgodnieniem w miejscu graficznego odwzorowania kolizji
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NARADY KOORDYNACYJNE (ZUD) 
I CO DALEJ?  PO WDROŻENIU

Sytuacje ekstremalne

• Awaria,

Roboty

Uszkodzenie płaszcza

Lokalizacja na mapie               natychmiastowa 
odpowiedź dotycząca uzgodnień lub ich braku, 
zgłoszeń 

Sytuacje standardowe

• Uzgodnienie

• Zgłoszenie o wykonywaniu prac

Służby eksploatacyjne – zgłoszenie – dostęp do 
zasobu – przeglądarka GIS
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NARADY KOORDYNACYJNE (ZUD) 
I CO DALEJ?  PO WDROŻENIU

Monitoring wykonanych prac w miejscu kolizji (archiwum, dostępne również
z poziomu przeglądarki)

Analiza – narady koordynacyjne – uzgodnienie - zgłoszenia
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STATYSTYKA – PO WPROWADZENIU 
MODUŁU ZUD

GiS Moduł ZUD LATA 2018 – 2019               

2018 - 2019 rok W bazie zbierane są dane ilościowe, np.:

- 215 wprowadzonych ZUD

- 204 uzgodnienia

- 26 powiadomień

- 13 odebranych zabezpieczeń

- 39 uzgodnień dotyczących kolizji z nawierzchniami itd.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MODUŁU ZUD

• Nr narady koordynacyjnej – natychmiastowe odnalezienie miejsca na mapie – pomocne przy:

• wydawaniu danych dla projektantów
• w pracy nad uzgodnieniem

• Narada koordynacyjna – Sprawa CDWM - zgłoszenie – uwagi z budowy – szybki dostęp do
pełnej dokumentacji - „spod palca” przez wskazanie na mapie

• Szybki dostęp przez wersję przeglądarkową do dokumentów dla osób z „Eksploatacji Sieci”,
co ułatwia dostęp do dokumentacji bez konieczności angażowania osób trzecich

• Identyfikacja potencjalnych firm (nie zgłoszenie wykonywania robót) w razie wykrytego
uszkodzenia sieci, terenu itd.

• Zgłoszenie uszkodzenia sieci w trakcie prac przez wykonawcę robót – prosta analiza
dokumentów (ZUD, uzgodnienie, zgłoszenie – bądź ich braku)

• Rejestracja robót – bez protokołu ZUD, uzgodnień i zgłoszeń – wykrytych przez służby
eksploatacyjne
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MODUŁ ZUD – OGRANICZENIA W PROGRAMIE

Brak ograniczeń w programie 

Proste narzędzie które usprawniło pracę i przepływ informacji

(wymaga pewnego nakładu pracy i systematyczności)
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