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Szanowny Panie Marszałku

W nawiązaniu do Pana wczorajszego pisma znak GW.5.433.2.2015.ES datowanego na 15.05.2015r.
odniosę się jedynie do trzech poruszonych w nim kwestii:

1. Działania związane z utworzeniem i wdrożeniem „nieodpłatnej” aplikacji EMUiA, realizowanej
przez Głównego Geodetę Kraju zgodnie z powszechnie dostępną wiedzą kosztowało już podatnika
przynajmniej 19,5 mln złotych. Wykaz znanych wydatków poniżej:

Lp. Opis zamówienia Kwota zł brutto
1 Opracowanie aplikacji EMUiA ZP/BO-4-2500-27/KN-2500-4/T2/2011 2.623.000,00
2 Zamówienie uzupełniające z 3 października 2012r brak danych
3 Asysta powdrożeniowa. Zamówienie z wolnej ręki 203270 - 2013 498 150,00
4 Nowa aplikacja EMUiA (ZP/BO–4–2500–58/KN–2500-21/T3/2013) 3 074 970,48
5 Szkolenia EMUiA (ZP/BO-4-2500-8/IZ-2500-01/KN-2500-9/2013) 4 554 972,00
7 Tworzenie baz (ZP/BO-4-2500-23/KN-2500-13/T3/2013) 7 344 015,53
8 Tworzenie baz mazowieckich 1 167 270,00
9 Kontrola baz woj. mazowieckie (KN-PRG.0742.11.2014) 320 636,40

Razem: 19 583 014,41
To jeszcze nie koniec bo obecnie czeka na rozstrzygniecie postępowania dotyczącego „wsparcia gmin
w zakresie prowadzenia EMUIA” (BO-ZP.2610.18.2015.KN.T3). Ze zdumieniem przyjmuję więc
Pana przekonanie o pozytywnym ekonomicznym aspekcie tego rozwiązania.

2. W kontekście stwierdzenia o braku możliwości wyeksportowania danych z baz iMPA  z całą
stanowczością stwierdzam, że jest to ewidentna nieprawda, bo można było chociażby skorzystać
z najprostszej możliwości eksportu w formacie GML zgodnym z rozporządzeniem w sprawie
EMUiA,  który jest także wykorzystywany do zasilania „Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni
Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju” (PRG) prowadzonego przez GUGiK i w którym
przekazano do PRG dane adresowe z kilkuset gmin korzystających z aplikacji iMPA .

3. W kontekście rodzących się obaw dotyczących wykorzystania informacji możemy jedynie nadmienić,
że bazy danych systemu eGmina potrafią przechować o wiele szerszy zakres danych niż minimum
określone w rozporządzeniu ws. EMUiA. Wynika to z prozaicznego faktu, iż aplikacja iMPA nie
powstała pod dyktando nowych przepisów (choć realizuje wszystkie ich wymogi), a jest tworzona
i rozwija stale od wielu lat z wykorzystaniem doświadczeń naszych i naszych 1400 użytkowników.
Służy szerszym celom i może wspomagać szereg innych zadań realizowanych przez gminy. Jeśli
byłby Pan zainteresowany takimi informacjami to służymy radą i chętnie wyjaśnimy jak zadania
związane z zarządzaniem kryzysowym, gospodarką odpadami czy inwentaryzacją azbestu można
oprzeć na danych z bazy numerów porządkowych.

4. To dobrze, że napisał Pan do Pani Minister Wasiak i Pana Ministra Halickiego, NIK, GUGiK i innych
bo może ktoś w końcu zechce się sprawie przyjrzeć bliżej. Niestety moje dotychczasowe pisma
pozostawały zawsze bez odzewu, a pieniądze jak były marnowane, tak marnowane są nadal.



Na tym kończymy publiczne dyskusje z Panem Marszałkiem w sprawie mazowieckich baz adresowych, bo
12.05.2015r. stała się ona przedmiotem zawiadomienia „o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na nadużyciu udzielonych uprawnień i niedopełnieniu obowiązków na znaczną
szkodę majątkową”, skierowanego do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.

Do wiadomości:
1. Pani Maria Wasiak – Minister Infrastruktury i Rozwoju
2. Pan Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji
3. Pan Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli
4. Pan Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju
5. Wójtowie (Partnerzy BW)
6. Do wiadomości publicznej
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