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GSP-0911/2015

Szanowny Panie Prezesie

W nawiązaniu do naszego wczorajszego pisma GSP-0905/2015 i wczorajszej informacji
uzyskanej e-mailem od Zespołu Państwowego Rejestru Granic o treści zamieszczonej
poniżej:
„Problem z aktualizacją bazy PRG został rozwiązany. Mogą Państwo ponownie
załadować dzisiejsze pliki GML: impa_mpila_ver_0.gml impa_miedzychod_ver_0.gml
impa_brodyzarskie_ver_0.gml impa_mczarnawoda_ver_0.gml impa_frombork_ver_0.gml.
Błąd nie powinien już występować. Przepraszamy za wynikłe z tego powodu utrudnienia.”
informuję, że ponowiliśmy próby zasilania PRG, ale niestety dzisiaj pojawia się inny
problem, który wstrzymuje proces zasilania.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<env:Body>
<ns1:uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse xmlns:ns1="http://ws.teryt2.comarch.com/szprg/1.0">
<return>Brak uprawnień</return>
</ns1:uruchomUslugeAktualizacjiEMUiAResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>

Ponieważ problem funkcjonowania usługi zasilania PRG jest zbyt częsty, więc proszę
aby Państwo jeszcze raz rozważyli możliwość wykorzystania naszego rozwiązania
przedstawionego w piśmie GSP-1686/2014 z 30 października 2014r. lub zaproponowali inne
rozwiązanie, które nie będzie stwarzało tylu problemów. A jak Państwo sami podkreślacie
w pismach do gmin, przypominających o obowiązku zasilania PRG, dane adresowe są bardzo
ważne i potrzebne różnym instytucjom. Poniżej fragment pisma KN-PRG.420.18.2015
z 27 lutego 2015r.
„Zapotrzebowanie na aktualne i kompletne dane adresowe z Państwa gminy zgłaszają Głównemu
Geodecie Kraju użytkownicy PRG, w szczególności Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego, Urząd
Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo obywateli.
Od jakości danych adresowych zależy w dużej mierze skuteczność działania tych służb, szybkość i
precyzja dotarcia na miejsce zdarzenia, a tym samym ich jakość ma bezpośrednie przełożenie na ludzkie
zdrowie i życie.
Braki danych adresowych w PRG mogą mieć również negatywny skutek na rozwój na terenie Państwa
gminy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych zapewniających dostęp do szerokopasmowego internetu. Ze
względu na niekompletność tych danych realnie minimalizowane są szanse na uznanie przez UKE Państwa
gminy jako obszaru dopuszczonego do interwencji w ramach programów pomocowych.”

Wobec takiej ważności danych adresowych, usługa zasilania powinna być stabilna
i przede wszystkim dostarczać danych aktualizowanych na bieżąco, a obecna usługa nie
spełnia tych warunków.
W związku z powyższym oczekuję na informacje w tej sprawie, bo dalsze zasilanie PRG
po raz kolejny stało się niemożliwe.
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