
 

 

 

 

 

Podsumowanie realizacji projektu TERYT 3  

Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów 

adresowych – Etap I 

 

 

 

W dniu 31 grudnia 2015 r. dobiegła końca realizacja projektu TERYT 3 – Rozbudowa 

systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa 

elektronicznej administracji.  

Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się w dniu 15 maja 2012 r., 

natomiast porozumienie o dofinansowanie projektu zostało zawarte w dniu 24 grudnia 2012 r. 

Projekt TERYT 3 był kontynuacją projektu TERYT 2 – Państwowy rejestr granic  

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju zrealizowanego w latach 2009 – 2012.  

Całkowity budżet projektu wyniósł ponad 27 mln zł, z czego 85% stanowiło 

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.  

Głównym celem projektu było zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom 

administracji publicznej dostępu do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych  

z rejestrów adresowych. Osiągnięcie celów i założeń projektu było przedsięwzięciem 

etapowym na które złożyły się: 

1. rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych (EMUiA) oraz 

dostosowanie infrastruktury technicznej; 

2. wsparcie gmin w zakresie prowadzenia EMUiA; 

3. kampania informacyjna i promocyjna projektu. 

 

1. Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych oraz 

dostosowanie infrastruktury 

technicznej 

 

Jednym z kluczowych zadań podczas 

realizacji projektu TERYT 3 była 

rozbudowa aplikacji do prowadzenia 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

(EMUiA) oraz systemu zarządzania 

państwowym rejestrem granic i 

powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju (PRG). 
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W wyniku analizy potrzeb użytkowników oraz trendów dotyczących rozwoju systemów 

informacji geograficznej aplikacja do prowadzenia EMUiA została wzbogacona o nowe 

funkcjonalności i usprawnienia, spośród których warto wymienić: 

 nowoczesny i intuicyjny interfejs, dzięki któremu łatwiejsze jest poruszanie się po 

aplikacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A - pasek zakładek, B - pasek narzędzi, C - okno mapy, D - panel wyszukiwania, E - belka 

statusu, F - szybkie wyszukiwanie, G - drzewo warstw, H - skokowa zmiana skali widoku mapy; 

 

 optymalne zarządzanie danymi adresowymi (aplikacja daje możliwość prowadzenia 

ewidencji w dwóch trybach: mapa oraz rejestr) oraz dokumentami; 

 usprawnienia dotyczące zarządzania warstwami (m.in. WMS/WFS/WMTS oraz shp, dxf 

czy gml) i ich stylami. Istnieje również możliwość pracy z danymi zewnętrznymi, które 

są w różnych układach współrzędnych; 

 zmiana układu współrzędnych (obsługiwane układy: 1992, 2000 i GRS-80); 
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 interakcja z mieszkańcami polegająca na obsłudze zgłoszeń dotyczących błędów lub 

braków w danych adresowych; 

 portal internetowy dla gmin dotyczący tematyki związanej z EMUiA (zawiera m.in. 

materiały pomocnicze dotyczące EMUiA) udostępniony pod adresem 

www.emuia.gugik.gov.pl : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrożenie nowej wersji aplikacji do prowadzenia EMUiA zostało poprzedzone 

zorganizowanymi w II kwartale 2015 r. szkoleniami z obsługi aplikacji składającymi się  

z części teoretycznej oraz praktycznej.  

 

W szkoleniach, które odbyły 

się w 15 miastach na terenie 

kraju wzięło udział łącznie 

blisko 900 uczestników 

oceniając je bardzo wysoko.  

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym ważnym elementem składającym się na realizację projektu TERYT 3 była 

rozbudowa systemu zarządzania PRG, polegająca m.in. na implementacji dodatkowych 

mechanizmów kontroli danych gromadzonych w PRG. Kontrolach opartych na jednolitym 

http://www.emuia.gugik.gov.pl/
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modelu jakości danych oraz funkcjonalności umożliwiających obsługę zgłoszeń dot. błędów 

lub braków danych zgłaszanych przez użytkowników danych. 

 

Projekt TERYT 3 obejmował także swoim zakresem wdrożenie modułu SDI  

w zainteresowanych tym rozwiązaniem gminach. Przygotowane zostało odpowiednie 

środowisko i w 309 gminach wdrożono lokalne węzły infrastruktury informacji przestrzennej 

przy wykorzystaniu hostowanego modułu SDI. Zakres prac obejmował dodatkowo 

skonfigurowanie portalu mapowego gminy, podłączenie warstw tłowych, przeprowadzenie 

instruktaży zdalnych oraz pomoc techniczną dla użytkowników. 

W ramach realizacji projektu zapewniono także dodatkową infrastrukturę techniczną (w tym 

serwery i oprogramowanie) na potrzeby rozbudowywanych systemów i aplikacji. 

 

2. Wsparcie gmin w zakresie prowadzenia EMUiA 

 

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu TERYT 3 było wsparcie gmin przy 

zakładaniu i prowadzeniu EMUiA. Podjęte działania miały przede wszystkim na celu 

doprowadzenie danych adresowych na poziomie lokalnym do kompletności i pełnej 

zgodności z przepisami prawa (w szczególności z rozporządzeniem Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów). 

Dodatkowo celem tych działań było podniesienie kompetencji przedstawicieli urzędów gmin 

odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru adresowego. Zakres udzielonego wsparcia 

obejmował: 

 organizację seminariów informacyjno-promocyjnych; 

 aktualizację i weryfikację bazy danych EMUiA, w oparciu o model jakości danych; 

 przeprowadzenie instruktaży przystanowiskowych i zdalnych. 

 

W ramach projektu został opracowany skrypt „Dobre praktyki w prowadzeniu EMUiA” 

przeznaczony dla przedstawicieli urzędów gmin. W skrypcie omówione zostały procedury  

i kwestie formalne dotyczące prowadzenia rejestru adresowego zgodnie z prawem.  

 

Z udzielonego wsparcia skorzystało łącznie 1719 gmin (co stanowi ok. 70% wszystkich gmin  

w Polsce), przy czym wiele gmin wzięło udział w kilku dostępnych formach wsparcia. 

Największe zainteresowanie wykazały gminy z województw: opolskiego, małopolskiego oraz 

łódzkiego - ponad 80% gmin z tych województw skorzystało z oferowanych w ramach 

projektu form wsparcia. 

 

Seminaria informacyjne dotyczące EMUiA zorganizowane zostały w 16 miastach 

wojewódzkich w okresie marzec – kwiecień 2014 r. Ich celem było zaprezentowanie m.in. 

aspektów formalnych i technicznych prowadzenia EMUiA, zastosowań danych adresowych i 

związanych z nimi korzyści, jak również przedstawienie zakresu wsparcia oferowanego przez 
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii w dostosowaniu EMUiA do zmian prawnych. W 

jednodniowych seminariach wzięło udział ponad 1400 przedstawicieli łącznie z 1042 gmin. 

 

  

Aktualizacja i weryfikacja baz danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

wykonana została w 1210 gminach, w okresie od października 2013 r. do grudnia 2015 r. Na 

podaną liczbę składa się 1030 gmin, którym zaktualizowane zostały dane adresowe oraz 180 

gmin z województwa mazowieckiego, w których we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego przeprowadzono kontrolę zaktualizowanych baz danych 

adresowych. Wszystkie ww. prace realizowane były w oparciu o jednolity model jakości 

danych adresowych. 
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W wyniku prac aktualizacyjnych bazy danych uzupełniono o ok. 10% nowych obiektów a 4/5 

obiektów zostało zaktualizowanych/zmodyfikowanych. 

Instruktaże przystanowiskowe i zdalne dotyczyły obsługi aplikacji do prowadzenia EMUiA 

oraz wykorzystania danych adresowych. Poruszały także problematykę i zagadnienia 

związane z prowadzeniem EMUiA. Wsparcie w ww. zakresie udzielone zostało 850 gminom  

w II połowie 2015 r.  

 

  

3. Kampania informacyjna i promocyjna projektu  

 

W ramach podjętych działań informacyjno-promocyjnych 

zorganizowana została kampania społeczna pod hasłem „Każdy 

adres jest ważny”. Akcja ta miała przede wszystkim na celu 

uświadomienie fizycznym dysponentom i odbiorcom danych, że to 

właśnie od aktualności bazy danych adresowych zależy 

skuteczność niesienia pomocy przez służby ratunkowe.  
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Akcja obejmowała m.in. przygotowanie kampanii w mediach społecznościowych, banerów 

reklamowych, artykułów w prasie, ulotek promocyjnych.  

 

Dodatkowo wykonane zostały spoty 

reklamowe, które odnosiły się do trzech 

głównych potrzeb wykorzystania danych 

adresowych, tj. przez służby ratunkowe, do 

celów nawigacji oraz doręczania przesyłek. 

Przykłady sytuacji zaprezentowanych w 

materiałach filmowych mogą przytrafić się 

każdemu z nas, dlatego tak dobrze 

uświadamiają istotę aktualności rejestrów adresowych. 


