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Comarch jest liderem rozwiązań IT dla administracji publicznej. Firma oferuje platformę Comarch ERGO, 
która wspiera prowadzenie ponad 60 rejestrów i ewidencji gospodarki przestrzennej. Jest to rozwiązanie 
poprawiające efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
wpisując się tym samym w program PO WER Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Udostępnianie informacji o nieruchomościach

 n Comarch ERGO pozwala na udostępnianie informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy lub najmu.

 n System udostępnia informacje o ogłoszonych przetargach dotyczących sprzedaży, wynajmu, dzierżawy 
nieruchomości.

 n Nasze rozwiązanie pomaga sporządzać i promować informacje o ofertach inwestycyjnych.

 n Platforma Comarch ERGO daje możliwość zakładania kont przez użytkowników i subskrybowania 
informacji o planowanych i aktualnych przetargach na nieruchomości.

 n System pozwala na automatyczne wyświetlanie informacji na geoportalu publicznym oraz podłączenie 
dowolnych warstw.

FUNKCJONALNOŚCI W MODELU SAAS
w zakresie zarządzania nieruchomościami, szczególnie w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi



Prowadzenie zasobu 
nieruchomości i rejestru 
gruntów oddanych  
w użytkowanie wieczyste

 n Comarch ERGO zapewnia automatyczną 
synchronizację z danymi Ewidencji Gruntów  
i Budynków (EGiB).

 n System pozwala przechowywać informacje 
dotyczące danych gruntów, budynków oraz 
lokali, w tym: pełnych danych ewidencyjnych 
podmiotowych i przedmiotowych, dowolnych 
atrybutów definiowanych przez użytkownika, 
informacji o zagospodarowaniu działki oraz 
funkcjach planistycznych, zdjęć, dokumentacji, 
wycen i wartości nieruchomości.

 n Rozwiązanie oferuje wykonywanie dowolnych 
analiz, zestawień i raportów wraz z ich 
wizualizacją na mapie oraz z uwzględnieniem 
zakresu dat i zakresu wyszukiwanych danych 
poprzez ich określenie na mapie.

 n Comarch ERGO umożliwia ewidencjonowanie 
postępowań sądowych, administracyjnych 
i zgłoszonych roszczeń do nieruchomości 
oraz dowolnych form prawnych władania 
nieruchomością z określeniem jej geometrii na 
mapie (np. służebność).

 n Platforma daje dostęp użytkownikom do 
wszystkich informacji z poziomu mapy.

Planowanie i wykorzystanie 
zasobu nieruchomości

 n Comarch ERGO pozwala automatycznie 
sporządzać zestawienia stanu gruntów na 
określony przez użytkownika dzień.

 n Platforma daje możliwość tworzenia planu 
zagospodarowania zasobem nieruchomości.

 n Rozwiązanie pozwala ustalić prognozy 
dotyczące kosztów gospodarowania zasobem 
nieruchomości.

 n System umożliwia sporządzanie prognozy 
udostępniania nieruchomości z zasobu 
nieruchomości, np. daty obowiązywania 
poszczególnych praw do nieruchomości.



O COMARCH
Comarch jest globalnym producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych. Firma została założona w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku 

jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych 

sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji 

publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy 

światowych marek w ponad 60 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone, 

T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des 

Alpes, BRE Bank, BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.

Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, 

EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2016 r. była to 

kwota 169 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5400 ekspertów w 90 biurach w 31 krajach na świecie.

Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.
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