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Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pism z dnia 24 marca 2015 r. przekazującego interpelację Posła na Sejm RP 
Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie stanu realizacji projektu „TERYT 3 – Rozbudowa 
systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I” (PO IG 7-53) (31730), uprzejmie 
przedstawiam poniższe odpowiedzi.

1. Czy udało się zmodernizować i usprawnić podstawowe mechanizmy administracji tak, 
aby obywatele czuli się podmiotami w swoim kraju i mogli sprawnie załatwiać sprawy 
urzędowe?

Zasadniczym celem projektów realizowanych w ramach ww. osi jest zwiększenie dostępności 
zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej 
dla obywateli i przedsiębiorców. 
Realizowane projekty przewidują budowę współpracujących elektronicznych platform usług 
publicznych, służących udostępnianiu e-usługi dla obywateli i przedsiębiorstw. Rozwiązania 
te przyczynią się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi 
poprzez likwidację barier na styku biznes-administracja, a także dzięki zwiększeniu 
możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. 
Powinny znacznie przyczynić się do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na 
terenach oddalonych od centrów gospodarczych.
Choć realizacja projektów w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG) jeszcze się nie zakończyła, już obecnie udostępniono szereg 
usług administracji publicznej, które w sposób znaczący wpływają na usprawnienie 
mechanizmów administracji publicznej, a tym samym również funkcjonowania obywateli. 
Dla przytoczenia powyższego, poniżej przedstawiam przykładowe usługi skierowane do 
obywateli i przedsiębiorców:

 usługi w obszarze rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (rejestracja 
działalności przez osoby fizyczne i spółki), 

 możliwość rozliczeń podatkowych (w zakresie podatku PIT i VAT) przez osoby fizyczne 
i przedsiębiorców, 
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 elektroniczna obsługa spraw w zakresie obowiązków celnych, dostęp do 
elektronicznych ksiąg wieczystych oraz uzyskanie odpisu z elektronicznych ksiąg 
wieczystych, 

 dostęp on-line do wszystkich danych zapisanych na kontach w ZUS (w tym danych 
zarejestrowanych na koncie emerytalnym, informacji o ubezpieczeniach, 
świadczeniach i płatnościach), 

 realizacja obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców drogą elektroniczną. 
O faktycznej zmianie jakościowej w sposobie załatwiania spraw urzędowych świadczyć mogą 
statystyki dotyczące wykorzystania części z ww. usług:

 ok. 62 mln formularzy podatkowych złożonych drogą elektroniczną,
 ponad 940 tys. profili założonych na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
 ponad 770 tys. dokumentów ubezpieczeniowych wysłanych za pomocą aplikacji 

ePłatnik,
 ponad 180 mln wglądów w księgi wieczyste, z czego niemal 41 mln tylko w 2014 r.

Powyższe usługi są przykładowymi efektami realizacji wskazanych projektów i nie 
wyczerpują całego zakresu efektów realizacji 7 osi priorytetowej POIG. Niemniej już tak 
nieliczne przykłady wskazują na rzeczywiste zmiany w zakresie administracji publicznej 
i sposobu załatwiania spraw zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorców. Należy jednakże 
podkreślić, iż wiele projektów jest jeszcze w fazie realizacji, w związku z czym wiele 
z planowanych do realizacji usług, zwiększających spektrum spraw, które obywatele będą 
mogli załatwić droga elektroniczną, ulegnie dalszemu, istotnemu poszerzeniu.

2. Czy duże dotacje UE i środki budżetowe udało się efektywnie i racjonalnie wykorzystać, 
a Polska uzyskała w efekcie jakąś trwałą wartość, która będzie służyć obecnym 
i przyszłym pokoleniom?

Wszelkie wydatki ponoszone w ramach POIG, a w szczególności w zakresie 7 osi POIG, 
podlegają wnikliwej analizie. Sprawdzane są zarówno na etapie oceny propozycji projektów, 
jak i już w trakcie realizacji, na poziomie konkretnych faktur. Weryfikacja obejmuje – zgodnie 
z obowiązującymi procedurami – zarówno sprawdzenie pod kątem efektywności 
i racjonalności ponoszonych wydatków, jak i ich zasadności. Należy również wskazać, że 
beneficjenci POIG zobowiązani są do zapewnienia konkurencyjności przy wyborze 
wykonawców i dostawców, co w przypadku instytucji publicznych oznacza najczęściej 
konieczność ponoszenia wydatków w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień 
publicznych.
Niezależnie od opisanych powyżej mechanizmów formalnej weryfikacji wydatkowania 
środków, należy wskazać, że już obecnie widoczne są rezultaty realizacji projektów. Na 
zasadność realizacji projektów i ponoszonych w związku z nimi wydatków wskazują m.in. 
poniżej wskazane przykładowe efekty już osiągnięte w projektach 7 osi POIG:
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 E-deklaracje – w 2014 r. złożono ok. 22 mln dokumentów w postaci elektronicznej, 
w 2014 r. ponad 5 mln podatników złożyło deklaracje przez Internet,

 Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych - udostępniono ponad 20 mln ksiąg 
wieczystych w formie elektronicznej,

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – ok. 5,5 mln złożonych 
wniosków, 

 System Informatyczny Statystyki Publicznej – prawie 100% sprawozdań 
przekazywanych jest przez Internet, 

 e-PUAP 2 – założono ponad 350 tys. profili zaufanych, 
 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS – liczba założonych profili na PUE 

ponad 940 tys., 
 Geoportal 2 - ponad 470 tys. stałych użytkowników, ponad 700 tysięcy miesięcznie 

wejść użytkowników do serwisu Geoportal.  
Powyższe działania wpływają na poprawę jakości życia obywateli, jak również prowadzenia 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Dzięki tym narzędziom, administracja stała 
się bardziej przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, co w konsekwencji przynosi wiele 
korzyści do których należy zaliczyć m.in.:

 skrócenie czasu niezbędnego na załatwienie spraw urzędowych, 
 możliwość załatwienia szeregu spraw bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem 

Internetu m.in. założenie działalności gospodarczej, za pomocą jednego portalu bez 
konieczności odwiedzenia kilku instytucji. 

3. Czy możemy pochwalić się rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi tak 
korzystnymi dla obywateli, jak w innych państwach UE, szczególnie tych, gdzie Polacy 
masowo emigrują w poszukiwaniu  godnej pracy i przyjaznego państwa, które będzie 
ich traktowało podmiotowo?

W ramach 7 osi priorytetowej POIG środki zostały przeznaczone na realizację projektów 
informatycznych administracji. Dotychczas zrealizowano 10 projektów, natomiast w trakcie 
realizacji jest 30 kolejnych, których celem jest udostępnienie obywatelom 
i przedsiębiorcom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Należy podkreślić, 
iż tak ogromna skala realizowanych projektów z zakresu e-administracji jest 
bezprecendensowym w swojej skali przedsięwzięciem, również na skalę UE.
Tak jak to zostało wskazane powyżej, w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013 
zostało stworzonych wiele rozwiązań i narzędzi przynoszących wymierne korzyści dla 
obywateli. Za najbardziej kluczowe należy uznać:

 ułatwienie obowiązków podatkowych dla podatników,
 uproszczenie procedur związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności 

gospodarczej,
 zmniejszenie kosztów czasu poświęconego na rejestrację działalności gospodarczej 

przez przedsiębiorców,
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 zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 usprawnienie kontaktu z urzędami, za pośrednictwem udostępnionych kanałów 

elektronicznych i ograniczenie konieczności wizyty w ich placówkach,
 skrócenie czasu udostępniania i oczekiwania na dane statystyczne,
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez m.in. skrócenie czasu 

dojazdu i pozyskiwania informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy.
Udostępnione narzędzia w zakresie e-administracji, jak również ich dalszy rozwój pozwoli, 
w szczególności młodym pokoleniom, łatwiej wejść w życie zawodowe oraz podejmować 
własne inicjatywy, co z kolei przyczyni się do wzrostu gospodarczego Polski.
Ponadto, należy podkreślić, iż w ramach POIG stworzone zostaną podstawy cyfrowego 
rozwoju kraju, który następnie będzie kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Przewiduje się, że w POPC finansowane będą 
działania zmierzające do poszerzenia zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą 
mogli załatwić drogą elektroniczną.

1. Czy realizacja przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu „TERYT 3-Rozbudowa 
systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I) wraz z krajowym systemem 
zarządzania” przebiega zgodnie z planem i czy nie ma zagrożeń dla terminowego 
zakończenia i rozliczenia projektu?

Przebieg realizacji projektu jest zgodny z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
i na dzień dzisiejszy nie występują okoliczności mogące zagrażać terminowemu zakończeniu 
i rozliczeniu projektu, które zostały wyznaczone na 30 września 2015 r.
2. Jaki jest aktualny stan realizacji projektu „TERYT 3 -  Rozbudowa systemów do 

prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I”?
Aktualny stan realizacji projektu TERYT 3 w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo –
finansowego i terminu realizacji:

 całkowita wartość projektu wynosi: 28 000 000 zł,
 wykonanie budżetu projektu stanowi: 45,41%,
 w trakcie realizacji są zadania stanowiące 54,59% budżetu projektu.

Należy mieć na uwadze, iż kluczowe dla powodzenia projektu umowy zostały zawarte i są 
realizowane.
Proszę o przygotowanie szczegółowej informacji w rozbiciu na:
a) Produkty projektu z uwzględnieniem ich aktualnego stanu realizacji (w procentach), 

dotychczas poniesionych kosztów, daty realizacji, wyjaśnienia przyczyn ewentualnych 
opóźnień;

Aktualny stan realizacji projektu w podziale na główne produkty przedstawia się 
następująco:

 Rozbudowany system zarządzania państwowym rejestrem granic i powierzchni 
jednostek podziałów terytorialnych kraju – zadanie wykonano w 80%, termin 
realizacji 30.06.2015 r.,
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 Rozbudowana aplikacja do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów - 
zadanie wykonano w 80%, termin realizacji 30.06.2015 r.,

 Usługa analiz przestrzennych dla gmin – zadanie wykonano w 80%, termin realizacji 
10.09.2015 r.

Dotychczas na wskazane powyżej trzy zadania poniesiono koszty w wysokości 2 010 013,65 
zł.

 Środowisko na potrzeby hostowania modułu SDI – zadanie wykonano w 30%, termin 
realizacji 10.09.2015 r., dotychczas nie poniesiono jeszcze kosztów w ramach tego 
zadania.

Ponadto w zakresie projektu znajduje się zadanie dotyczące pośredniego i bezpośredniego 
wsparcia gmin w zakresie migracji danych oraz prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów – zadanie wykonano w 85%, termin realizacji 10.09.2015 r., dotychczas poniesione 
koszty -  6 980 521,32 zł,
b) Umowy zawarte z wykonawcami z uwzględnieniem kwoty zawartej umowy, terminu 

zakończenia prac, informacji o ewentualnych karach umownych i przyczynach 
ewentualnych opóźnień;

Wykaz umów zawierający informacje o wykonawcach, kwoty umów, terminy zakończenia 
prac, informacje o karach umownych i przyczynach opóźnień zawiera załącznik nr 1.
c) Cele projektu zgodnie z umową na dofinansowanie w ramach 7. osi priorytetowej 

„Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z wyszczególnieniem bieżących wartości 
wskaźników określających stopień realizacji poszczególnych celów.

Głównym celem projektu TERYT 3 jest zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom 
administracji publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 
do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych z rejestrów adresowych (w tym 
również obejmujących lokalizację przestrzenną).
Wszystkie cele projektu zostaną zrealizowane w terminie realizacji projektu, tj. do 
30.09.2015 r. – stan zaawansowania celów projektu jest zgodny ze stanem zaawanasowana 
produktów wskazanych powyżej.
Ponadto przekroczona została wartość wskaźnika „Liczba gmin, którym udzielono 
pośredniego i bezpośredniego wsparcia” – wskaźnik szacowano na poziomie 1202 gmin, 
dotychczas wsparcia udzielono 1311 gminom.
3. Jakie nowe e-usługi oraz usprawnienia dla obywateli i przedsiębiorców zostały 

udostępnione w ramach realizacji tego projektu? Proszę o wyszczególnienie tylko tych 
e-usług i usprawnień, które nie istniały przed uruchomieniem projektu „TERYT 3 - 
Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I”.

W ramach realizacji projektu nie było planowane opracowanie nowych e-usług dla obywateli 
i przedsiębiorców.
4. Jakie istniejące uprzednio e-usługi lub rozwiązania zostały w ramach tego projektu 

zmodernizowane bądź usprawnione i jaki był zakres tej modernizacji/usprawnień.
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W ramach projektu prowadzona jest rozbudowa systemu zarządzania państwowym 
rejestrem granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz aplikacji do 
prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, obejmująca swoim zakresem m.in. 
wprowadzenie usprawnień związanych z zarządzaniem danymi przestrzennymi, obsługą 
braków lub błędów w danych, szacowaniem jakości danych, integracją z systemami 
elektronicznego obiegu dokumentacji, a także podniesienie wydajności. Aplikacja, o której 
mowa powyżej, udostępniana jest gminom w modelu oprogramowanie jako usługa 
(Software as a Service).
TERYT 3 jest odpowiedzią na oczekiwania użytkowników aplikacji powstałych w ramach 
projektu TERYT 2, które powstały w miarę wdrażania nowych rozwiązań dotyczących 
prowadzenia ewidencji, jak również podczas dostosowywania przez gminy sposobu 
prowadzenia ewidencji do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji (MAC) 
w sprawie EMUiA. 

Z poważaniem,

z up. Ministra Administracji i Cyfryzacji
Bogdan Dombrowski
Podsekretarz Stanu 

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:
1. Wykaz umów zawartych w ramach projektu TERYT 3. 

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


