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GSP-1421/2015
Szanowny Panie Prezesie

W kontekście pisma IZ-PG2.050.1.2015 z dn. 16 czerwca 2015r. dotyczącego naszych
zastrzeżeń do modułu SDI, skierowanych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Miast, informujemy, że bez dodatkowych informacji trudno się odnosić
do spraw poruszanych w wymienionym piśmie. Wystąpimy więc o stosowne dokumenty i wtedy się
odniesiemy szczegółowo. Na obecnym etapie, jedynie potwierdzamy nasze obawy poruszane
w pismach, a jakie będą efekty czas pokaże.

W tym miejscu chciałbym zauważyć, że swoim pismem reaguje Pan na krytykę podobnie jak
kilka lat temu na krytykę dotyczącą numeracji adresowej reagował ówczesny wiceprezes Pan Jacek
Jarząbek. Dla przypomnienia w załączeniu pismo KN-530-9/T2/2011 sugerujące, że krytykując
i podając w wątpliwość działania GUGiK naruszamy wizerunek i wiarygodność Urzędu.

Oczywiście fakty potwierdziły nasze przewidywania, bo z zapowiadanych obietnic niewiele
wyszło i trzeba było wydawać kolejne miliony złotych, aby ratować wizerunek GUGiK
i kierujących nim osób. Te dodatkowe wydatki były zresztą przedmiotem moich krytycznych
wystąpień do GUGiK, Ministrów, NIK, a nawet Premiera Donalda Tuska. Finał wspomnianych
działań związanych z tworzeniem przez GUGiK baz adresowych i aplikacji do jej obsługi jest taki,
że zostało złożone doniesienie do prokuratury, która mam nadzieję szczegółowo sprawę zbada
i wyjaśni.

Dzisiaj wywołany do dyskusji w przestrzeni publicznej chciałbym jedynie zapytać. Jak się Pan
odniesie do faktu, że zamiast zapowiadanych wielokrotnie w załączniku do pisma
KN-530-9/T2/2011 działań gwarancyjnych mających obowiązywać 5 lat (punkty 6, 7, 10, 11),
w 2013r. ogłoszono przetarg ZP/BO–4–2500–58/KN–2500-21/T3/2013, w wyniku którego za kwotę
3.074.970,00zł, pod pozorem modyfikacji starej, stworzono nową aplikację EMUiA?

Podane w naszych pismach kwoty są wzięte z dokumentów oficjalnych i na obecnym etapie nie
widzimy powodów, aby cokolwiek prostować. Niemniej jednak proszę, w trybie art. 2 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198),
o udostępnienie:

1. Kopii umowy zawartej z Wykonawcą zamówienia ZP/BO-4-2500-28/IZ-5049/G2-19.34/2011.
2. Kopii umowy z Wykonawcą w ramach zamówienia uzupełniającego ZP/BO-4-2500-27/IZ-5049/G2-19.38/2012.
3. Kopii protokołów zdawczo–odbiorczych z poszczególnych etapów prac.
4. Kopii końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego całego zamówienia.

Oczekiwane informacje proszę przekazać e-mailem na adres: geo-system@geo-system.com.pl.

Z poważaniem
W załaczeniu:
1. Pismo GGK KN-530-9/T2/2011 z dnia 21.09.2011r.
2. Pismo Geo-System GSP-182/11 z dnia 30.09.2011r.

Do wiadomosci:
1. Minister Administracji i Cyfryzacji Pan Andrzej Halicki
2. Do wiadomości publicznej
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Zastępca Głównego Geodety Kraju
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2
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W odpowiedzi na pismo KN-530-9/T2/2011 z dnia 21.09.2011r. informujemy, że
nie rozpowszechniamy nieprawdziwych informacji, a jedynie wyrażamy swoje
wątpliwości co do działań prowadzonych przez instytucję, w zarządzaniu którą Pan
uczestniczy.

Wątpliwości są uzasadnione i wyrażane nie tylko przez nas, ale i przez inne
instytucje i osoby. Nie sądzę aby usunął je Pan strasząc procedurą sądową, bo wobec
silnych argumentów merytorycznych, popartych faktami, taka procedura jest mało
skuteczna.

Szkoda, że zamiast przyznać się do popełnionych błędów i je szybko skorygować,
zarzuca Pan osobom, które je wskazują, złą wolę i szkodzenie Urzędowi.

Odniesiemy się tylko do jednej sprawy, ale naszym zdaniem najważniejszej -
sposobu zasilania baz EMUiA. Napisaliśmy w piśmie do gmin, że według założeń
projektu bazy EMUiA mają być zasilone danymi z BDOT o aktualności: 2009-2011,
co potwierdza Pan w/w piśmie i co również jasno jest zapisane w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia (fragment poniżej).

Uważamy, że takie bazy powinny być bezwzględnie utworzone na podstawie
rejestrów gminnych. I tu jest zasadnicza kwestia sporu merytorycznego i wyrażanych
wątpliwości, a nie mówienia nieprawdy. Państwo żyjecie w błogiej nieświadomości.
Uważacie, że dane pozyskane do BDOT spełniają warunki urzędowego rejestru jakim
dotychczas była numeracja porządkowa nieruchomości i jakim w przyszłości będzie
EMUiA. Błędne założenie! Podobnie jak było błędem (dzisiaj już powszechnie
uznawanym) zakładanie wiarygodności danych z PHARE czy LPIS. W danych BDOT
dotyczących numeracji adresowej jest wiele błędów, poczynając od zgodności nazw
miejscowości przez nazwy i przebiegi ulic po błędy w numeracji punktów. Aby nie
być gołosłownym możemy dla Państwa przeprowadzić ekspertyzę wybranych
fragmentów z bazy BDOT z miejscowościami, na terenie których prowadzone są bazy
adresowe oparte na naszym oprogramowaniu. Wykaz baz znajdziecie Państwo na
naszej stronie www.punktyadresowe.pl.
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My takie analizy wykonywaliśmy i stwierdzamy, że aby oddać klientowi
wiarygodną bazę danych należy ją stworzyć na podstawie zasobów gminnych. Taka
baza musi poprawić komfort pracy urzędnika i zastąpić szafę z dokumentami
znajdującą się w urzędach. Do numeracji adresowej pozyskanej z BDOT mamy 3
podstawowe zastrzeżenia:

 Często zawierają błędy dotyczące miejscowości, ulic i numerów adresowych,
których korektę będą musieli wykonać urzędnicy gmin zanim zaczną używać
systemu. W wielu przypadkach takie korekty nie są proste do wykonania.

 Stan aktualności baz w większości będzie wymagał uzupełnień nawet za okres
2 lat, co również będą musieli zrobić urzędnicy.

 Bazy nie będą zawierały zeskanowanych dokumentów archiwalnych, co będzie
powodowało zawsze konieczność odnoszenia się do dokumentów papierowych.
Oczywiście można założyć, że to również zrobią urzędnicy, ale na podstawie
naszych doświadczeń jest to założenia błędne.

W przypadku baz tworzonych w naszych wdrożeniach takie problemy nie
występują. Dajemy klientowi aktualną, kompletną i zweryfikowaną bazę adresową,
zastępującą całą szafę z dokumentami i gotową do bieżącego prowadzenia. Może
dlatego użytkownicy są tak bardzo zadowoleni z wdrożeń naszego oprogramowania.

Na odparcie pozostałych bezpodstawnych zarzutów o upowszechnianie nieprawdy
możemy również przedstawić rzeczowe argumenty. Jeśli więc dalej podtrzymuje Pan
swoje zarzuty opisane w przedmiotowym piśmie, to proszę nas nie straszyć tylko
rzeczywiście przekazać sprawę do sądu, gdzie będziemy mogli szczegółowo sprawę
wyjaśnić.

Co do zarzucania nam nieprofesjonalizmu to proszę czynić to z rozwagą, bo
jesteśmy firmą doświadczoną, niezależną od koniunktury, obecną na rynku
oprogramowania geodezyjnego i systemów informacji przestrzennej od 21 lat,
a w kwestii oprogramowania związanego z numeracją adresową, przy całej naszej
skromności, najbardziej profesjonalną firmą w Polsce. Mamy obecnie
oprogramowanie wdrożone w 80 gminach, w tym w m. st. Warszawie. Liczba
punktów adresowych we wszystkich bazach to ok. 750 000. Nasi użytkownicy są
zadowoleni z aplikacji i współpracy z firmą, co potwierdzają referencjami dostępnymi
na naszej stronie www.punktyadresowe.pl. Zobowiązaliśmy się też, że naszą aplikację
dostosujemy do wymogów GUGiK, aby mogła funkcjonować w ramach budowanego
systemu TERYT2, jak tylko takie wymagania będą znane.

Oczekujemy, że zgodnie z zapowiedziami, do końca roku 2011, wdrożycie
Państwo oczekiwaną bezpłatną aplikację i gminy rozpoczną przy jej pomocy
prowadzenie urzędowych rejestrów adresowych, co ostatecznie rozwieje nasze
wątpliwości.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Waldemar Izdebski




