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Z niejednego pieca chleb…
(1975-2021, w tym administracja 1991-2021)



Historia w oczach jej uczestnika: 
Od Sharpa MZ-731 do DELLa Inspiron 15 5000…  

W początku lat 90-tych ubiegłego stulecia 

administracja publiczna (szczególnie samorządowa, 

najbliżej interesanta) funkcjonowała głównie 

w oparciu o dokumenty papierowe, formularze 

wypełniane i podpisywane ręcznie przez 

interesantów; podawane dane były deklaratywne, 

potwierdzane (lub nie!) różnymi obcymi 

dokumentami lub nawet dokumentami 

pochodzącymi z innych komórek organizacyjnych 

tego samego podmiotu… 

Zabawna kreskówka „12 prac Asterixa” z 1976 roku 

(https://www.youtube.com/watch?v=5Pe1-0Uk4oA  

- konkretnie od 42:16 do 52:44) pokazuje 

administrację publiczną w stanie, w jakim ja sam ją 

postrzegałem… 

Pojawiła się okazja – i postanowiłem ją wykorzystać, by coś z tym zrobić!



fredro.kulturalna.com/index.php?ac=d&id=3112&p=1

Trzeba by - Aleksander Fredro

Dawnymi czasy jak pewna wieść niesie, 

Czterech podróżnych zabłądziło w lesie. 

Mróz był tak mocny, noc była tak ciemna, 

Że chęć podróży stała się daremna. 

Ogień więc rozłożyli 

I dnia czekać uradzili.

- Trzeba by - rzecze jeden i poziewa,

Przynieść więcej drzewa.

- Trzeba by - rzecze drugi legając jak długi,

Rozszerzyć ogniska, by wszystkich grzało z 

bliska. 

- Trzeba by - zamruczał trzeci,

Czym zasłonić od zamieci. 

- Trzeba by nie spać - bąknął czwarty, 

Na łokciu oparty.

Tak każdy powiedział, co wiedział,

I myśląc jeszcze o lepszym sposobie,

Zasnął sobie.

Cóż z tego: ogień zgasł, a nieostrożni pomarli 

podróżni. 

Gdzie bez czynu sama rada, 

Biada radźcom, dziełu biada.

GDZIE BEZ CZYNU SAMA RADA, 
BIADA RADŹCOM, DZIEŁU BIADA…

Najlepiej badać zjawisko (i powodować zmiany) bezpośrednio 
w nim uczestnicząc – szczególnie komfortowe warunki ma 
pracownik nauki, będący jednocześnie pracownikiem 
administracji – jest to możliwe i korzystne dla obu stron.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 
1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 
nr 78 poz. 483):

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa. 

A zatem należało poznawać prawo dotyczące obszarów 
działania administracji – i wiązać działania urzędników 
z nieuchronnym postępem technicznym – działając 
z dwóch pozycji: badacza i pracownika, poddającego się 
wynikom własnych pomysłów „racjonalizatorskich”… 



Wyniki badań:
• Dane w podmiotach administracji publicznej gromadzone były w oparciu o:

• Oświadczenia wnioskodawcy (pisma ogólne, formularze urzędowe);

• Dokumenty obce (załączniki wymagane przepisami lub na żądanie urzędnika(!));

• Dokumenty własne, pochodzące z innej komórki organizacyjnej, ale dostarczane przez 
interesanta (!!!);

• „Informacje” w przestrzeni publicznej, niepoparte niezaprzeczalnymi dowodami;

• Dane pozyskiwane z silosów własnych (drogą elektroniczną);

• Dane pozyskiwane z silosów obcych (drogą elektroniczną);

• Dane pozyskiwane ze źródeł pośrednich prawnie umocowanych (zasoby 
scentralizowane);

• Dane pozyskiwane z powszechnie dostępnych źródeł danych otwartych;

• Dane ze źródeł nie sprawdzonych, ale łatwo dostępnych…

Zawsze w procesie pozyskiwania danych jakieś ogniwo łańcucha przekazywania 
danych stanowił element najsłabszy – omylny człowiek, ufający własnym 
zmysłom i własnej „wiedzy”…



Rezultat badań – i konkluzja:

• Dane nieweryfikowane automatycznie wprowadzane w obieg urzędowy

• Tworzenie nowych, faktycznie nieistniejących bytów (tożsamości osób, adresów, dokumentów zawierających 
dane nieścisłe lub całkowicie nieprawdziwe itd.)

• Wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji na podstawie fałszywych przesłanek

• Czas tracony na ustalanie stanu faktycznego, przewlekanie spraw z uwagi na konieczność wyjaśnień, 
gromadzenia dowodów, tworzenia nowych dokumentów…

Ustalenie stanu faktycznego i tworzenie mechanizmów zabezpieczających przed problemami w przyszłości 
wymaga:

• stosowania technik porównywania wartości tych samych danych w tym samym czasie w kilku różnych, 
niezależnych od siebie zasobach i wychwytywaniu różnic

• badania przyczyn powstawania różnic

• poprawiania danych u źródła w miejscu, w którym stwierdzono błąd (poinformowanie administratora 
danych)

• tworzenie i wdrażanie mechanizmów automatycznie zabezpieczających przed powstawaniem błędów 
w przyszłości  



Źródła prawnie umocowane – rejestry i 
ewidencje tworzone na mocy ustawy

• Rejestr PESEL

• Rejestr REGON

• Państwowy Rejestr Granic (PRG)

• Rejestr Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT)

• Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

• Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

• Rejestr Aptek

• Rejestr Produktów Leczniczych 

• Bazy OPI-PIB

• Inne rejestry tworzone na mocy ustaw…

W dalszej części niniejszej prezentacji uwaga zostanie skupiona jedynie na możliwej zmianie 

współdziałania PRG i TERYTu – ponieważ każdy może samodzielnie sprawdzić stan jakości danych.

Jeszcze kilka lat temu nie było to możliwe!!



Identyfikacja problemu

• W 2017 roku w ówczesnym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  
dostrzeżono fakt systematycznego pogarszania się jakości danych adresowych
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do centralnego rejestru do 
którego wpis warunkuje możliwość wykonywania działalności leczniczej.

• Rejestr zasilany jest „danymi” zawartymi we wnioskach składanych przez podmioty 
lecznicze.

• Brakuje mechanizmu aktualizującego adres w przypadku zmiany nazwy ulicy przez Radę 
Gminy. 

• Prawo wprowadziło połączenie nazw obiektów z ich kodami, ale nie  uwzględniło 
omylności człowieka w realizacji zadania - nie istnieje mechanizm działający 
automatycznie, który kontrolowałby proces dokonywania się zmian, funkcjonujący tak, 
jak np. aktualizacja wersji systemów operacyjnych czy aplikacji użytkowych…

http://wms02.epodgik.pl/adruni/adruni.zip – zbiór wszystkich punktów adresowych w kraju – ponad 7,8 mln!



Silosowe zasoby danych

PRG

TERYT

Wojewódzki Dziennik Urzędowy (publikacja)Urzędy Gmin

nazwy nazwy

kody + nazwy

Tworzenie nazw  
(nawet z błędami!)

Rada 
Gminy

Wydział 
Geodezji

≠

Weryfikator

Raport z mierzalnymi
wynikami porównań

nazwy + kody

Postulat: 
Systemy centralne powinny 
udostępniać tworzone przez 
siebie kody wraz z wartościami 
odpowiadającymi tym kodom.
W systemach lokalnych 
wykorzystywane są wówczas 
poprawne zestawy. 

Profilaktyka jest lepsza od 
leczenia – jest tańsza i 
skuteczniejsza! 

nazwy 
+ kody 
+ X, Y

kody + nazwy
Dane otwarte

Technicznie i prawnie 
możliwości te istnieją, 
wystarczy je zastosować!

nazwy 
+ kody 
+ X, Y

http://wms02.epodgik.pl/adruni/adruni.zip – zbiór wszystkich punktów adresowych w kraju – ponad 7,8 mln!



Przykład niespójności danych – nowa nazwa 
skojarzona z nieaktualnym kodem

Kod ulicy w rejestrze TERYT:
03694

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ul. Dąbrowszczaków

Prawo Murphy’ego:
Jeżeli coś może się nie udać, 
nie uda się na pewno.

Czyli:
jeżeli można wprowadzić do 
ewidencji miejscowości, ulic i 
adresów dane niespójne, zostaną 
wprowadzone na pewno.

Wskazany wyżej błąd został już usunięty, ale Google nie zapomina…



Przykład rzeczywisty 
Punkt adresowy to opis składający się 
z nazwy województwa, powiatu, 
gminy, miejscowości, ulicy (jeśli jest), 
numeru budynku oraz współrzędnych 
geodezyjnych, stanowiących 
niezmienny element adresu.

W praktyce stosuje się kodowanie, 
umożliwiające zarządzanie bazą 
punktów adresowych. Np. zapis 
adresu w formie: 
woj. pomorskie, pow. Gdańsk, gm. 
Gdańsk, m. Gdańsk, ul. 
Dąbrowszczaków 4A, zrozumiały dla 
ludzi, może być niezrozumiały dla 
systemu, w którym starą nazwę ulicy 
zastąpiono nową: ul. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego 4A.

TERYT: pomorskie (22) Gdańsk (2261) Gdańsk (2261011)
GUGIK: 80-373 Gdańsk [Miasto] (0933016)
GUGIK: Współrzędne geodezyjne: 728105 473798
GUS : ul. Dąbrowszczaków 4A (03694)
GUGIK: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 4A

80373|226101|0933016|0933016|03694|728105|473798|4A|

80373|226101|0933016|0933016|42474|728105|473798|4A|

<sln:ulIdTeryt>03694</sln:ulIdTeryt>
<sln:ulNazwaGlowna>Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
</sln:ulNazwaGlowna>

Identyfikator 
nie 
odpowiada 
nazwie ulicy!



Wynik 
zderzenia 
danych z 
PRG i TERYT
Kolumna oznaczona czerwonymi ramkami pokazuje kody ulic przesyłane z gmin do Państwowego Rejestru Granic. Jeśli 
posłużyć się słownikiem nazw WSZYSTKICH ulic, zawierającym kody WSZYSTKICH nazw, jakie kiedykolwiek zostały 
opublikowane, można w łatwy sposób ustalić różne rodzaje błędów, powstałych w wyniku takiego a nie innego 
działania rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz możliwości różnej jego interpretacji.

Proponuje się podjęcie systemowego działania polegającego na kolejnej realizacji 3 kroków: 

• I krok: programowa (automatyczna) lokalizacja błędów występujących w Państwowym Rejestrze Granic 

• II krok: zmiana treści przedmiotowego rozporządzenia, polegająca na zmianie działania bez zmiany celu, dla 
którego wydano rozporządzenie

• III krok: zaimplementowanie mechanizmów uniemożliwiających powstawanie błędów w przyszłości

Nieistniejące bądź nieaktualne kody ulic:



Konstatacja:

Jeżeli nie potrafimy czegoś:
1) postrzec,
2) zmierzyć, policzyć, porównać ze wzorcem, czyli określić 

parametrami kontrolowalnymi, szczególnie mierzalnymi,
3) rejestrować zmian tego czegoś w czasie, w oparciu o 

ustalone reguły kontroli,

to w istocie nad tym nie panujemy, nie kontrolujemy, nie 
możemy zmieniać stanu, czyli – w przypadku wystąpienia 
błędów - poprawiać i doprowadzać do stanu oczekiwanego.



Zasady (uproszczone)

1. Do obiegu prawnego wprowadzać należy wyłącznie dane o ściśle określonym 
znaczeniu, zesłownikowane. 

2. Dane słownikowane muszą być powiązane z identyfikatorami (unikatowe kody)

3. Dane należy gromadzić celowo – tzn. w konkretnym, prawnie lub biznesowo 
określonym celu – te, i tylko te, które w jego realizacji są niezbędne.

4. Zamiast operacji na danych słownikowanych, należy prowadzić operacje na ich 
identyfikatorach – w szczególności zamianę danych na ich identyfikatory, 
przesyłanie (niewykluczone szyfrowanie), dekodowanie w miejscu docelowym w 
oparciu o prowadzone centralnie słowniki. 

5. Proces gromadzenia, przetwarzania (kodowania), przesyłania i dekodowania 
danych powinien przebiegać w warunkach pełnej kontroli ilościowej i 
jakościowej, zapewniającej ochronę przed wprowadzaniem w obieg danych 
dezinformujących (błędnych), umożliwiającej zlokalizowanie i korektę błędów.  



<sln:adres>
<sln:cyklZyciaOd>2018-12-12T09:14:53+01:00</sln:cyklZyciaOd>
<sln:gmIIPId>7336105f-36d5-482d-a313-f5042dc9e70d</sln:gmIIPId>
<sln:gmIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:gmIIPPn>
<sln:gmIIPWersja>2012-09-26T22:00:42+02:00</sln:gmIIPWersja>
<sln:gmIdTeryt>1805022</sln:gmIdTeryt>
<sln:gmNazwa>Brzyska</sln:gmNazwa>
<sln:miejscIIPId>12bbefa1-3f62-4d55-8d46-2130d11eeb14</sln:miejscIIPId>
<sln:miejscIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:miejscIIPPn>
<sln:miejscIIPWersja>2018-12-12T09:14:00+02:00</sln:miejscIIPWersja>
<sln:miejscIdTeryt>0346371</sln:miejscIdTeryt>
<sln:miejscNazwa>Brzyska</sln:miejscNazwa>
<sln:miejscRodzaj>Wieś</sln:miejscRodzaj>
<sln:pktEmuiaIIPId>30000000000033069869</sln:pktEmuiaIIPId>
<sln:pktEmuiaIIPPn>PL.ZIPIN.1977.EMUiA</sln:pktEmuiaIIPPn>
<sln:pktEmuiaIIPWersja>2</sln:pktEmuiaIIPWersja>
<sln:pktKodPocztowy>38-212</sln:pktKodPocztowy>
<sln:pktLat>49.82031976704572</sln:pktLat>
<sln:pktLon>21.3904220634646</sln:pktLon>
<sln:pktNumer>4</sln:pktNumer>
<sln:pktPrgIIPId>db5c0152-79fe-46aa-9ff8-23cb69f4f59f</sln:pktPrgIIPId>
<sln:pktPrgIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:pktPrgIIPPn>
<sln:pktPrgIIPWersja>2018-12-12T09:14:53+02:00</sln:pktPrgIIPWersja>
<sln:pktStatus>istniejacy</sln:pktStatus>
<sln:pktX>219737.4088</sln:pktX>
<sln:pktY>671892.2787</sln:pktY>
<sln:powIIPId>44c38c19-27ce-4c07-9a4b-b77eaa3b9791</sln:powIIPId>
<sln:powIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:powIIPPn>
<sln:powIIPWersja>2017-10-10T00:00:00+02:00</sln:powIIPWersja>
<sln:powIdTeryt>1805</sln:powIdTeryt>
<sln:powNazwa>jasielski</sln:powNazwa>
<sln:wojIIPId>833fe14b-fe8e-40c7-9e4e-fc27c938bb11</sln:wojIIPId>
<sln:wojIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:wojIIPPn>
<sln:wojIIPWersja>2017-10-10T00:00:00+02:00</sln:wojIIPWersja>
<sln:wojIdTeryt>18</sln:wojIdTeryt>
<sln:wojNazwa>podkarpackie</sln:wojNazwa>
</sln:adres>

<TERC>
<row>
<WOJ>18</WOJ>
<POW>05</POW>
<GMI>02</GMI>
<RODZ_GMI>2</RODZ_GMI>
<RM>01</RM>
<MZ/>
<NAZWA>Brzyska</NAZWA>
<SYM>0346371</SYM>
<SYMPOD>0346371</SYMPOD>
<STAN_NA>2020-01-01</STAN_NA>
</row>
</TERC>

38212|180502|0346371|0346371|00000|219737|671892|4|

PRG TERYT

00000| - brak kodu pocztowego (6 znaków od lewej)
|0000000| - błędnie wpisana nazwa miejscowości lub brak kodu
|00000| - brak nazwy ulicy

Zasady:
Jeżeli nie ma kodu, to nie ma też przypisanej do tego kodu nazwy!

Braki i niezgodności należy kontrolować maszynowo!

Adres uniwersalny

Powiązania między TERYT a 
PRG; w obu rejestrach te 
same dane przechowywane 
są w inny sposób…



<adres>
[…]>
<gmIdTeryt>2463011<gmIdTeryt>
[…]

<miejscIdTeryt>0938887</miejscIdTeryt>
[…]
<ulIdTeryt>38159</ulIdTeryt>
<ulNazwaCzesc>Ignacego</ulNazwaCzesc>
<ulNazwaGlowna>Nowaka</ulNazwaGlowna>
<ulNazwaPrzed2>dr.</ulNazwaPrzed2>
<ulNazwaPrzed1>ul.</ulNazwaPrzed1>
<ulTyp>ulica</ulTyp>
[…]
</adres>

<row>
<WOJ>24</WOJ>
<POW>63</POW>
<GMI>01</GMI>
<RODZ_GMI>1</RODZ_GMI>
<SYM>0938887</SYM>

<SYM_UL>54788</SYM_UL>
<CECHA>ul.</CECHA>
<NAZWA_1>Nowaka</NAZWA_1>
<NAZWA_2>dr Ignacego</NAZWA_2>

(powinno być dra lub dr., tak jak w EMUiA)

<STAN_NA>2020-02-24</STAN_NA>
</row>

PRG ULIC

≠
=

=

ulNazwaPrzed1&” ”&ulNazwaPrzed2&” ”&ulNazwaCzesc&” ”&ulNazwaGlowna ≠ CECHA&” ”&NAZWA_2&” ”&NAZWA_1

≠
≠
=

Czyli:       ulIdTeryt SYM_UL

Należy doprowadzić do sytuacji, w której lewa strona jest równa stronie prawej!!!

≠

Tego elementu (kontenera) 
w tym konkretnym przypadku 
brakowało w EMUiA

Elementy odpowiadające sobie w EMUiA i TERYT



Miejscowość_osada_obiekt Adres uniwersalny
Osiek-Kolonia 00000|040208|0000000|0000000|00000|589481|528188|24|
Dąbrówka PGR 86330|040602|0000000|0000000|00000|623626|493289|7|
Mełno ZZD 86330|040602|0000000|0000000|00000|618260|498154|13|
Morzyce OHZ 88231|041102|0000000|0000000|00000|523197|474214|8|
Świerczyńskie Łąki 87148|041506|0000000|0000000|00000|580591|465885|5|
Giełczew Kolonia 23145|060915|0000000|0000000|00000|350800|759720|10A|
Jedlanka Osada 21421|061107|0000000|0000000|00000|457339|716111|1|
Sarnów Osiedle 21421|061107|0000000|0000000|00000|448772|727620|25|

Osiny Zdung 24103|061411|0000000|0000000|00000|404616|711931|11A|
Popowo-leśniczówka 66350|080301|0000000|0000000|00000|526905|264550|1|
Templewko 66350|080301|0000000|0000000|00000|512792|252062|6|
Stary dworek-leśniczówka 66350|080301|0000000|0000000|00000|529041|258315|1|
Małoszewo 66350|080301|0000000|0000000|00000|523176|257826|1|
Osada Rybacka 66350|080301|0000000|0000000|00000|522750|257384|3|
Elektrownia 66350|080301|0000000|0000000|00000|522733|258816|12|
Witoszyn Górny 68131|081008|0000000|0000000|00000|415600|229634|38|
Grabostów 97425|100108|0000000|0000000|00000|400797|521816|85|
Sadowiec Niwa 98355|100901|0000000|0000000|00000|364552|492575|12|

Czerwone kody oznaczają, że występuje niezgodność danych wymagająca zbadania (lub brak kodu TERC w PRG)



Koncepcja

Każde sprawdzenie adresu w rejestrze silosowym* skutkować musi weryfikacją zgodności 
wpisu w: 

• 1) Państwowym Rejestrze Granic (PRG > GUGiK), 
2) aktualnym słowniku TERYT (GUS),

• 3) rejestrze zmian w TERYCIE, odniesionych do konkretnych współrzędnych geodezyjnych 
X, Y punktu adresowego (PRG) – jedynego elementu względnie  niezmiennego w adresie 
(budynek nie zmienia lokalizacji, nazwa ulicy i nr budynku mogą ulec zmianie).

Wskazanie powyższych rejestrów wynika z faktu, że każdy z nich daje inną informację: 
• 1) - stałe współrzędne geodezyjne punktu adresowego, 
• 2) - aktualnie istniejące legalne nazwy ulic, 
• 3) - informacje o tym, która nazwa ulicy w danej miejscowości została zmieniona – na 

jaką – i w jakiej dacie

*Rejestr silosowy – rejestr nieposiadający mechanizmów automatycznie aktualizujących dane zmieniające się w czasie 
poza tym rejestrem tak, by były zawsze zgodne ze stanem faktycznym



<sln:adres>
<sln:cyklZyciaOd>2018-06-22T09:38:16+02:00</sln:cyklZyciaOd>
<sln:gmIIPId>b5b01e0f-6ee4-4204-8b75-c550c76a81c8</sln:gmIIPId>
<sln:gmIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:gmIIPPn>
<sln:gmIIPWersja>2012-09-26T22:27:32+02:00</sln:gmIIPWersja>
<sln:gmIdTeryt>2464011</sln:gmIdTeryt>
<sln:gmNazwa>Częstochowa</sln:gmNazwa>
<sln:miejscIIPId>d8d18639-b134-4373-8483-f861cc65b469</sln:miejscIIPId>
<sln:miejscIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:miejscIIPPn>
<sln:miejscIIPWersja>2018-06-15T11:42:12+02:00</sln:miejscIIPWersja>
<sln:miejscIdTeryt>0930868</sln:miejscIdTeryt>
<sln:miejscNazwa>Częstochowa</sln:miejscNazwa>
<sln:miejscRodzaj>Miasto</sln:miejscRodzaj>
<sln:pktEmuiaIIPId>61FE06FC-C54A-43A3-85F6-
AA4D47285220</sln:pktEmuiaIIPId>
<sln:pktEmuiaIIPPn>PL.ZIPIN.3907.EMUiA</sln:pktEmuiaIIPPn>
<sln:pktEmuiaIIPWersja>2009-08-28T15:30:40</sln:pktEmuiaIIPWersja>
<sln:pktKodPocztowy>42-217</sln:pktKodPocztowy>
<sln:pktLat>50.81460918081649</sln:pktLat>
<sln:pktLon>19.105827793290526</sln:pktLon>
<sln:pktNumer>1</sln:pktNumer>
<sln:pktPrgIIPId>8482fa4e-d845-489f-b22e-1190c6a46222</sln:pktPrgIIPId>
<sln:pktPrgIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:pktPrgIIPPn>
<sln:pktPrgIIPWersja>2018-06-22T09:38:16+02:00</sln:pktPrgIIPWersja>

<sln:pktStatus>istniejacy</sln:pktStatus>
<sln:pktX>327524.954500001</sln:pktX>
<sln:pktY>507453.209</sln:pktY>
<sln:powIIPId>e14206f5-a5e9-4365-8e22-
df3b8a7950aa</sln:powIIPId>
<sln:powIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:powIIPPn>
<sln:powIIPWersja>2012-09-27T09:34:20+02:00</sln:powIIPWersja>
<sln:powIdTeryt>2464</sln:powIdTeryt>
<sln:powNazwa>Częstochowa</sln:powNazwa>
<sln:ulIIPId>6ddf2fa6-512d-428a-8e2e-62d21462d4ff</sln:ulIIPId>
<sln:ulIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:ulIIPPn>
<sln:ulIIPWersja>2019-02-22T10:57:29+02:00</sln:ulIIPWersja>
<sln:ulIdTeryt>26608</sln:ulIdTeryt>
<sln:ulNazwaCzesc>Franciszka i Stanisława</sln:ulNazwaCzesc>
<sln:ulNazwaGlowna>Żwirki i Wigury</sln:ulNazwaGlowna>
<sln:ulTyp>ulica</sln:ulTyp>
<sln:waznyOd>2009-08-28T00:00:00+02:00</sln:waznyOd>
<sln:wojIIPId>98a63fe6-1e56-4d05-9c47-ab4233f8a6ff</sln:wojIIPId>
<sln:wojIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:wojIIPPn>
<sln:wojIIPWersja>2017-10-10T00:00:00+02:00</sln:wojIIPWersja>
<sln:wojIdTeryt>24</sln:wojIdTeryt>
<sln:wojNazwa>śląskie</sln:wojNazwa>
</sln:adres>

ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury – kod ulicy = „26605” ul. Żwirki i Wigury – zgodnie z TERYTEM kod ulicy = „26608”
42217|246401|0930868|0930868|26605|327525|507453|1| 42217|246401|0930868|0930868|26608|327525|507453|1|

Po scaleniu części nazwy powstała 
ul. Franciszka i Stanisława Żwirki i Wigury
dla której kod w ogóle nie istnieje… 
Błąd ten już został usunięty – przykład 
pozostawiony dla celów edukacyjnych.

Przykład:



Aktualne uwarunkowania

1. GUS udostępnia aktualizowany w trybie codziennym rejestr zmian nazw ulic i ich 
przynależności do konkretnych miejscowości za czas od dnia 2006-12-31 do chwili obecnej; 

2. Rejestr zmian aktualizowany jest na podstawie uchwał Rad Gmin zamieszczanych 
w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych;

3. Po wpisie zmian w rejestrze TERYT oraz rejestrze zmian nazw gmina uzyskuje informację 
o kodach przydzielonych przez GUS nowym nazwom;

4. Kody wraz z nowym brzmieniem nazwy gmina winna zamieszczać w Ewidencji 
Miejscowości, Ulic i Adresów i przesyłać zmiany do Państwowego Rejestru Granic.

Aktualnie stosowane mechanizmy eksportu danych nie zabezpieczają jednak przed różnego 
rodzaju błędami natury technicznej i merytorycznej (brak kontenerów z danymi w 
wysyłanych plikach XML, zawartości kontenerów zawierających kod nazwy 
i nazwę są niespójne).   

Znaczna liczba błędów, których pracownicy gmin są nieświadomi zmusza do podjęcia 
szczególnych działań, automatyzujących wyszukiwanie błędów i czytelne informowanie 
właściwych gmin o wykrytych błędach, które centralnie ujawniają się w PRG). 

Otwarcie danych tworzy nowe możliwości rozwoju i poprawy istniejącego stanu rzeczy!



Otwarcie danych jedną z dróg zapewnienia ich spójności

Zasada I:

➢Ta sama dana w tym samym czasie nie może mieć różnych wartości w różnych 
rejestrach.

Zasada II:

➢Jeżeli dana związana jest z konkretnym adresem, ujawnianym w podstawowych 
rejestrach konstytutywnych i ewidencjach centralnych*, adres ten musi być 
bezwzględnie odnajdywalny w Państwowym Rejestrze Granic (w Ewidencji Gruntów i 
Budynków, w Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów).

Zasada III:

➢Niezależnie od rodzaju wykrytego przez aplikacje kontrolujące błędu spójności danych 
winien być on automatycznie zgłoszony do podmiotu właściwego w celu weryfikacji 
stanu faktycznego i usunięcia błędu.

* CEIDG, KRS, REGON, REJESTR APTEK, RPWDL, Rejestr Pracowników Medycznych itp. 



Rezultat istnienia omawianego problemu

• Osoby fizyczne, przedsiębiorcy poruszający się w przestrzeni fizycznej 
mają inny ogląd rzeczywistości niż ta, wynikająca z oficjalnych, 
umocowanych prawem źródeł danych i informacji; twierdzą np.,  
że adres ul. Okopowa 3 w Lublinie istnieje… 

?

Okopowa 1 (istniejacy, 20-022, x: 381390.6588, y: 748271.8832
Okopowa 3 (Pracownik UM zaprzeczył, by taki numer został nadany!)
Okopowa 5 (istniejacy, 20-022, x: 381415.1247, y: 748125.9899

[Dane w PRG]

Google także 
potwierdzi, 
że adres ul. 
Okopowa 3  
w Lublinie 
istnieje…

Lublin



REJESTR REGON NIP KRS Typ Nazwa Woj Powiat Gmina PNA Miejscowość Ulica Nr_bud

CEIDG 365626930 6020121721 Aroma Firma Handlowo - Usługowa Maria Kowalczyk LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

CEIDG 432516025 9461204975 STUDIO MODNEJ FRYZURY MARCIN WÓJCIK LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 012782430 5212700822 P BFC POLSKA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 060003411 9461331337 F ANNA MITRUT INSTYTUT ZDROWYCH STÓP ANNA MITRUT LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

CEIDG 060003411 9461331337 ANNA MITRUT INSTYTUT ZDROWYCH STÓP ANNA MITRUT LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 060004505 8661399776 F LEX OFFICE mgr Hubert Trela LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

CEIDG 060004505 8661399776 LEX OFFICE mgr Hubert Trela LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 060191252 7123040845 P TECHNOMED.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 06022477300036 7122693976 LF MAGDALENA GRABOWSKA LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 060575171 7123196091 P VEGAS SPÓŁKA CYWILNA J.WĘGOREK, S.GRABOWSKI LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 06141861100095 9211854821 LF Okopowa LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 061690052 7121530545 F Dariusz Kołodziej LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

CEIDG 061690052 7121530545 Dariusz Kołodziej LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 365626930 6020121721 F Aroma Firma Handlowo - Usługowa Maria Kowalczyk LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 430505632 7120151521 P
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LARCUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 43054512300040 9460013428 LF SALON OPTYCZNY - LA VISTA ANNA DOMAŃSKA LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-002 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 43116020100048 9461378764 LF Projekt Plus Jarosław Węgorek LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 432516025 9461204975 F STUDIO MODNEJ FRYZURY MARCIN WÓJCIK LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 432527566 7122770576 P
CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

KRS 43252756600000 7122770576 0000139011
CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

LUBELSKIE LUBLIN LUBLIN 20-022 LUBLIN UL. OKOPOWA 3

REGON 43252756600036 7122770576 LP CENTRUM MEDYCZNE SANITAS SP. Z O.O. SPECJALISTYKA LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

REGON 43252756600043 7122770576 LP CENTRUM MEDYCZNE SANITAS SZPITAL SP. Z O.O. LUBELSKIE m. Lublin M. Lublin 20-022 Lublin ul. Okopowa 3

Dane w REGONie



Dane adresowe (lokalizacja apteki)

Poszukiwano w Biłgoraju apteki, zarejestrowanej w Rejestrze Aptek 
pod adresem: 23-400 Biłgoraj, ul. Długa 67, ID: 1201855
Adresu takiego nie znaleziono w Państwowym Rejestrze Granic:

Znaleziono go w rejestrze REGON (to adres deklarowany, a nie 
rzeczywisty!)

Nie znaleziono go również na e-mapie (e-mapa.net). Dopiero 
wizualizacja (dzięki istnieniu dla tego akurat miejsca dość 
dobrych zdjęć w Google StreetView) pozwoliła dokonać pewnej 
weryfikacji stanu.  Dużym nakładem pracy – i tylko tam, gdzie 
zostały zebrane jakieś inne dane, daje się ustalić stan faktyczny. 
Jeśli jednak chcemy wiedzieć, jaki jest stan aktualny, to nic nie 
uchroni nas przed użyciem wielu dodatkowych środków 
weryfikacyjnych (telefony, zdjęcia robione doraźnie, badanie 
wpisów w rejestrach). 

Tak było jeszcze w dniu 2019-10-16 - Budynek miał adres „ul. Cegielniana 2”…



Przykład zmiany adresu dokonanej po telefonicznym zgłoszeniu błędu

• Telefoniczna rozmowa z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Terenami i Rolnictwa 
zaowocowała zmianami w lokalnym zasobie geodezyjnym, a później w rejestrze centralnym –
Państwowym Rejestrze Granic. Podobne działania prowadzone były w przeszłości – jednak nie można 
rekomendować takiej techniki dokonywania zmian – powinny być one zgłaszane  automatycznie.

http://polska.e-mapa.net



Wnioski

Analiza błędów zgłaszanych automatycznie przez system, lub zgłaszanych 
przez testujących pozwala na przygotowanie kolejnego kroku w poprawie 
istniejącej sytuacji (kolejny cykl Deminga). 

• Omawiana aplikacja (weryfikator adresów) operuje wyłącznie na danych 
zewnętrznych. Należy zatem zbudować mechanizm powiadamiający 
dostawców danych zewnętrznych o wykrytych błędach. 

• Baza adresowa powinna być zbudowana z rekordów zawierających 
wyłącznie kody (PNA, TERC, SIMC, ULIC, X, Y, NR_BUD), które byłyby 
kontrolowane przez dostawców danych. Punktem odniesienia powinna być 
para współrzędnych geodezyjnych X, Y punktu adresowego.

• W rejestrach zależnych, zamiast dotychczasowych danych adresowych 
zapisane powinny być współrzędne X, Y (ściślej – relacja do tych 
współrzędnych) służące do odwołania się do centralnej bazy adresowej i 
pozwalające na odszukanie aktualnych kodów, które po zdekodowaniu 
dostarczałyby dane niezbędne do wypełnienia konkretnego dokumentu 
danymi adresowymi. 



Eksperyment społeczny https://itia.pl/adres

• Wybór adresu ze słowników zaimplementowanych w aplikacji 
sięgającej do słowników centralnych. Z PRG pobierane są 
współrzędne X,Y konkretnego punktu adresowego. 

• Przy odczytywaniu danych z rejestru aplikacja ponownie sięga do 
rejestru centralnego, odszukuje zestaw X, Y i pobiera adres 
uniwersalny, który jest dekodowany na czytelne dla człowieka 
dane adresowe, zapisywane w tworzonym dokumencie. Zmiana 
np. nazwy ulicy nie wymaga jakichkolwiek czynności ze strony 
przedsiębiorcy odnośnie zmian adresu w rejestrze – zmiana 
dokonuje się automatycznie, podobnie jak aktualizacja 
słowników. 



Przykład niespójności danych

• W tym samym czasie dane adresowe w rejestrze 
pierwotnym (CEIDG) i wtórnym (REGON) a także PRG 
(następny slajd)  mogą różnić się od siebie.

• Gdyby zmiany dokonywały się w jednym tylko 
miejscu (centralna baza punktów adresowych) 
zjawisko rozbieżności nie mogłoby wystąpić, gdyż 
wszystkie rejestry pobierałyby dane aktualne w 
danym dniu na podstawie współrzędnych punktu i 
odpowiednich kodów nazw, a nie samych nazw.

• Przesyłanie kodów, nazw, współrzędnych oraz 
identyfikatorów zwielokrotnia wolumen przesyłanych 
danych, nie niosąc wartości dodatkowej – jakości, 
aktualności, zgodności ze stanem faktycznym.



Adres według  Google:

• Badamy odległość dwóch 
punktów adresowych:

1) ul. Ogrodowa 37, Katowice

2) ul. Ogrodowa 37, Chorzów

Odległość – w zależności od trasy 
przejazdu 13,4 do 15,4 km,

Czas przejazdu – 25 – 30 minut… 

Skąd ekipa ratownicza ma wiedzieć, spod którego adresu wzywano pomocy?
I skąd ma wiedzieć, że w istocie to ten sam budynek (w Chorzowie, ale na 
granicy z Katowicami, przy innej ul. Ogrodowej, należącej do Katowic)!



41500|246301|0938887|0938887|00000|263659|496738|37A|

40759|246901|0937474|0937474|14834|263658|496739|37a|

Katowice

Chorzów

<sln:adres>
<sln:gmIdTeryt>2463011</sln:gmIdTeryt>
<sln:gmNazwa>Chorzów</sln:gmNazwa>
<sln:miejscIdTeryt>0938887</sln:miejscIdTeryt>
<sln:miejscNazwa>Chorzów</sln:miejscNazwa>
<sln:pktKodPocztowy>41-500</sln:pktKodPocztowy>
<sln:pktNumer>37</sln:pktNumer>
<sln:pktStatus>istniejacy</sln:pktStatus>
<sln:pktX>263674.517999999</sln:pktX>
<sln:pktY>496742.1025</sln:pktY>
<sln:powIdTeryt>2463</sln:powIdTeryt>
<sln:powNazwa>Chorzów</sln:powNazwa>
<sln:ulNazwaGlowna>Ogrodowa (Katowice)</sln:ulNazwaGlowna>
<sln:wojIdTeryt>24</sln:wojIdTeryt>
<sln:wojNazwa>śląskie</sln:wojNazwa>
</sln:adres>

Przykłady niespójności danych w gminach –
zdwojone punkty adresowe – jeden w Chorzowie, 
drugi w Katowicach – ten sam budynek!!!

Gdzie znajdują się te budynki, w Katowicach, czy w Chorzowie?
(Odp.: w Chorzowie, przy ulicy należącej do Katowic…) 



Przykład adresów niby
nieznacznie się różniących

• Krupski Młyn, ul. Świerczewskiego 1     - 42693|241305|0215338|0215338|22483|301456|473699|1| 

• Krupski Młyn, ul. Świerczewskiego 1/1 - 42693|241305|0215338|0215338|22483|300294|473355|1/1| 

W przypadku bardzo podobnych 
brzmień adresów (tu różnica polega 
wyłącznie na numeracji budynków) 
wskazywane odległości mogą być 
znaczne, co w przypadku wzywania 
pomocy medycznej może być 
przyczyną opóźnienia udzielenia 
pomocy. Czy bez mapy potrafimy 
ustalić co to za przypadek?



Różnice między PRG a TERYT w podziale nazwy ulicy oraz liczbie elementów składowych nazwy

<sln:adres>
<sln:cyklZyciaOd>2017-05-17T14:02:10+02:00</sln:cyklZyciaOd>
<sln:gmIIPId>353f2292-b653-4326-b51f-f04b500981df</sln:gmIIPId>
<sln:gmIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:gmIIPPn>
<sln:gmIIPWersja>2012-09-26T22:15:00+02:00</sln:gmIIPWersja>
<sln:gmIdTeryt>2002093</sln:gmIdTeryt>
<sln:gmNazwa>Supraśl</sln:gmNazwa>
<sln:miejscIIPId>29311694-6d92-476c-bb9d-9ac23c85eccf</sln:miejscIIPId>
<sln:miejscIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:miejscIIPPn>
<sln:miejscIIPWersja>2017-05-17T13:59:35+02:00</sln:miejscIIPWersja>
<sln:miejscIdTeryt>0923472</sln:miejscIdTeryt>
<sln:miejscNazwa>Supraśl</sln:miejscNazwa>
<sln:miejscRodzaj>Miasto</sln:miejscRodzaj>
<sln:pktEmuiaIIPId>5f79942c-3055-4b7c-b175-40f39c1e41a0</sln:pktEmuiaIIPId>
<sln:pktEmuiaIIPPn>PL.ZIPIN.2419.EMUiA</sln:pktEmuiaIIPPn>
<sln:pktEmuiaIIPWersja>2015-07-06T13:40:57.0+00:00</sln:pktEmuiaIIPWersja>
<sln:pktKodPocztowy>16-030</sln:pktKodPocztowy>
<sln:pktLat>53.21127846945413</sln:pktLat>
<sln:pktLon>23.33819731880343</sln:pktLon>
<sln:pktNumer>2</sln:pktNumer>
<sln:pktPrgIIPId>b0d21003-55de-4b56-99b3-a1d6130bcef6</sln:pktPrgIIPId>
<sln:pktPrgIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:pktPrgIIPPn>
<sln:pktPrgIIPWersja>2017-05-17T14:02:10+02:00</sln:pktPrgIIPWersja>
<sln:pktStatus>istniejacy</sln:pktStatus>
<sln:pktX>602790.433599999</sln:pktX>
<sln:pktY>789549.6328</sln:pktY>
<sln:powIIPId>c41931d3-4548-44da-b120-b57d20afe592</sln:powIIPId>
<sln:powIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:powIIPPn>
<sln:powIIPWersja>2017-10-10T00:00:00+02:00</sln:powIIPWersja>
<sln:powIdTeryt>2002</sln:powIdTeryt>
<sln:powNazwa>białostocki</sln:powNazwa>
<sln:ulIIPId>1250aaa8-96d4-4696-a4f2-0a1b272c5711</sln:ulIIPId>
<sln:ulIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:ulIIPPn>
<sln:ulIIPWersja>2017-05-17T13:59:46+02:00</sln:ulIIPWersja>
<sln:ulIdTeryt>42299</sln:ulIdTeryt>
<sln:ulNazwaGlowna>abp. gen. Mirona Chodakowskiego</sln:ulNazwaGlowna>
<sln:ulTyp>ulica</sln:ulTyp>
<sln:waznyOd>2012-09-17T00:00:00+02:00</sln:waznyOd>
<sln:wojIIPId>53ad7aea-d9d3-40c9-9a5c-ff737d5b076e</sln:wojIIPId>
<sln:wojIIPPn>PL.PZGIK.200</sln:wojIIPPn>
<sln:wojIIPWersja>2017-10-10T00:00:00+02:00</sln:wojIIPWersja>
<sln:wojIdTeryt>20</sln:wojIdTeryt>
<sln:wojNazwa>podlaskie</sln:wojNazwa>
</sln:adres>

<row>
<WOJ>20</WOJ>
<POW>02</POW>
<GMI>09</GMI>
<RODZ_GMI>4</RODZ_GMI>
<SYM>0923472</SYM>
<SYM_UL>42299</SYM_UL>
<CECHA>ul.</CECHA>
<NAZWA_1>Chodakowskiego</NAZWA_1>
<NAZWA_2>abp. gen. Mirona</NAZWA_2>
<STAN_NA>2020-02-17</STAN_NA>
</row>

Wszystkie ulice o tej samej nazwie (wraz z 
cechą) w całym kraju mają przyporządkowany 
taki sam kod (5 cyfr)

Każda z miejscowości z grupy miejscowości o 
tej samej nazwie ma inny kod (7 cyfr)

SYM&SYM_UL = 12 cyfr
Identyfikator konkretnej ulicy w konkretnej 
miejscowości:



Zawieranie się w adresie uniwersalnym 
kodu pocztowego PNA oraz numeru 
budynku nie jest warunkiem koniecznym 
jednoznacznego wskazania lokalizacji na 
mapie. Przy wzywaniu pomocy w „miejsce 
bez adresu” – wystarczą współrzędne do 
określenia miejsca (nazwy miejscowości 
uzyskuje się w wyniku geokodowania
odwrotnego…

38212|180502|0346371|0346371|00000|219737|671892|4|

00000|180502|0346371|0346371|00000|219737|671892| |

Ważna jest struktura adresu, nadająca się do 
łatwego przetwarzania i wyodrębniania kodów:

5    |      6     |       7       |      7       |     5    |      6     |      6     | |

Brak numeru budynku, ale współrzędne 
X,Y wskazały miejsce na mapie oraz 
województwo, powiat i gminę…

W miejsce przeznaczone na numer budynku w przypadku miejsca bez adresu można wpisać słowny opis miejsca poprzedzony 
przecinkiem i spacją, np.:

00000|180502|0346371|0346371|00000|219800|671825|, plac przed zespołem pałacowym…|



Przykład zmienności stanu rzeczy:

Poniżej pokazano przykład zmienności nazw ulic zarejestrowany w rejestrze zmian 
(TERYT).

• Wpisy w tabeli powyżej pokazują, że ul. Świerczewskiego istniała w Krupskim 
Młynie do dnia 2019-12-04; od dnia 2019-12-05 ulica ta nosiła nazwę ul. św. Anny. 
Od dnia 2020-02-18 przedmiotowa ulica znowu nosi nazwę ul. Świerczewskiego.

Takich przykładów w skali kraju jest bardzo wiele. Dlatego niezbędne są zmiany 
systemowe, które będą na bieżąco – w oparciu o wpisy w rejestrze zmian,
pokazywały stan aktualny oraz różnice między wpisami dotyczącymi tych samych 
obiektów w różnych rejestrach.



Dziękuję za uwagę ☺

A jakie znaczenie ma jakość i aktualność danych w kontekście 
koniecznej interoperacyjności systemów każdy może sobie już sam 

odpowiedzieć…

dr inż. Kajetan Wojsyk

mob. +48 785885709

kwojsyk@gmail.com


