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Szanowny Pan
dr hab. inż. Waldemar Izdebski
Prezes Zarządu
Geo-System Sp. z o.o.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji w trybie art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 r., poz. 

1764) przesyłam poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji zadań związanych 

z tworzeniem oraz obsługą Aplikacji EMUiA.

Pyt. 1. W jakim projekcie (projektach) realizowana była aplikacja? 

Odp. Zadania związane z przygotowaniem i rozwojem aplikacji były realizowane w ramach 

projektów „TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju” oraz „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów 

adresowych - Etap I”.

Pyt. 2. Kto był kierownikiem projektu (projektów) w którym, realizowana była aplikacja? 

Odp. Kierownikiem ww. projektów był Marcin Leończyk.

Pyt. 3. Jakie było łącznie wynagrodzenie z tytułu funkcji kierownika wskazanego projektu 

(projektów)? 

Odp. Ze względu na konieczność zastosowania art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy Główny 

Geodeta Kraju wydał decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej w zakresie 

wysokości wynagrodzenia osoby nie pełniącej funkcji publicznej.

Pyt. 4. Jaki jest łączny koszt wytworzenia aplikacji? 

Pyt. 5. Jaki jest roczny koszt utrzymania aplikacji? 



Pismo podpisane elektronicznie.

Odp. W zakresie pytań 4 i 5 ze względu na konieczność dokonania analiz kosztów wspólnych 

ponoszonych na funkcjonowanie systemów utrzymanych przez urząd, zgodnie 

z art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy stosowane informacje zostaną przesłane nie później niż do 

dnia 27 stycznia 2017 r. Niezależnie pracownicy urzędu dołożą wszelkich starań aby 

odpowiedź została przesłana przed tym terminem.

Pyt. 6. Jaka jest aktualna liczba gmin korzystających z aplikacji? 

Odp. Zgodnie z cyklicznie udostępnianą na stronie internetowej urzędu informacją obecnie 

z aplikacji korzysta 1296 gmin. Zestawienie w formacie .xls jest dostępne w zakładce 

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/teryt2/teryt-2-dla-gmin

Pyt. 7. Ile punktów adresowych zostało dodanych z wykorzystaniem aplikacji w okresie od 

1.01.2106r. do 30.11. 2016r.? 

Odp. W związku z faktem, że we wniosku wskazany został przedział czasowy sięgający 

w przyszłość (2106 r.) informuję, że możliwa do określenia jest liczba nowych punktów 

wprowadzonych za pośrednictwem aplikacji w czasie od dnia 30.11.2016 do dnia 

sporządzenia zestawienia tzn. 14.12.2016r. W tym czasie dodanych zostało 1665 nowych 

punktów adresowych. 

Pyt. 8. Czy aplikacja umożliwia automatyczne porównanie zgromadzonych gminnych danych 

adresowych z adresami funkcjonującymi w ewidencji ludności? 

Odp. W celu udzielenia rzetelnej odpowiedzi na pytanie proszę o doprecyzowanie, co należy 

rozumieć przez automatyczne porównywanie danych adresowych z adresami z ewidencji 

ludności?

 

Pyt. 9. Czy aplikacja umożliwia automatyczne wysyłanie zawiadomień do GUS po nadaniu 

punktu adresowego? Jeśli tak, to ile zawiadomień o nowych punktach adresowych zostało 

automatycznie wysłanych do GUS w 2016r.? 

Odp. Tak, aplikacja posiada funkcjonalność wysyłania zawiadomień do Głównego Urzędu 

Statystycznego po nadaniu punktu adresowego. Aplikacja EMUiA nie posiada 

funkcjonalności zbierającej statystyki o wysłanych automatycznie zawiadomieniach do 

Głównego Urzędu Statystycznego.

Pyt. 10. Jaki jest adres usługi WMS publikującej dane adresowe zgromadzone w bazach 

gminnych? 

http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/teryt2/teryt-2-dla-gmin


Pismo podpisane elektronicznie.

Odp. Adres usługi jest publicznie dostępny na stronie geoportalu.gov.pl - 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_EMUIA_WMS/Ma

pServer/WMSServer.

Pyt. 11. Jaki jest adres usługi WFS umożliwiającej pobieranie danych adresowych 

zgromadzonych w bazach gminnych? 

Odp. Adres usługi jest publicznie dostępny na stronie geoportalu.gov.pl - 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/httpauth/rest/services/PZGIK/EMUIA/

GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service.

 

Pyt. 12. Ilu pracowników GUGiK zajmuje się aktualnie tematem numeracji adresowej? 

Odp. Tematyką danych adresowych w urzędzie zajmuje się aktualnie do 3 pracowników,  

w zależności od potrzeb i zakresu zaangażowania.

 

Pyt. 13. Ponieważ województwo mazowieckie wykorzystywało również środki UE na 

tworzenie baz adresowych w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 

województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" czy nie 

zachodzi przypadkiem podwójne finansowanie projektów, co może być przyczyną 

oczekiwania zwrotu dofinansowania udzielonego przez UE? 

Pyt. 14. Ponieważ województwo łódzkie wykorzystywało również środki UE na tworzenie 

baz adresowych w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Łódzkiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, czy nie zachodzi przypadkiem 

podwójne finansowanie projektów, co może być przyczyną oczekiwania zwrotu 

dofinansowania udzielonego przez UE? 

Pyt. 15. Ponieważ województwo kujawsko-pomorskie wykorzystywało również środki UE na 

tworzenie baz adresowych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi 

w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", który jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach osi IV Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, czy nie zachodzi 

przypadkiem podwójne finansowanie projektów, co może być przyczyną oczekiwania zwrotu 

dofinansowania udzielonego przez UE? 

Odp. W odniesieniu do pytań 13-15, w zakresie realizowanych przez Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii projektów, wielokrotnie kontrolowanych przez instytucje zewnętrzne oceniające 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/httpauth/rest/services/PZGIK/EMUIA/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/httpauth/rest/services/PZGIK/EMUIA/GeoDataServer/exts/InspireFeatureDownload/service


Pismo podpisane elektronicznie.

prawidłowość wydatkowania środków nie stwierdzono przypadków podwójnego 

finansowania.

Pyt. 16. Proszę o udostępnienie przytoczonych ocen aplikacji dokonanych przez tzw. "inne 

niezależne źródła" oraz wskazanie jakie to źródła. 

Odp. Przykładem pozytywnej oceny aplikacji EMUiA jest przyznanie urzędowi przez 

niezależne dziesięcioosobowe  jury (przedstawicieli administracji i firm) konkursu, Lider 

Informatyki 2016 tytułu „Lider Informatyki” w sektorze administracji publicznej. 

Organizatorem konkursu jest czasopismo Computerworld wydawane przez International Data 

Group Poland S.A. Informacje na temat nagrody oraz oceny są dostępne publicznie na stronie 

czasopisma. 

http://www.computerworld.pl/news/406226/Teleinformatyczne.projekty.dwudziestolecia.html

Pyt. 17. Proszę podać liczebność grupy użytkowników aplikacji, która ocenia ją pozytywnie? 

Odp. Liczebność grupy użytkowników oceniającej pozytywnie aplikację EMUiA wynosi 871 

osób na 878 przebadanych.

        Z poważaniem,

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

   Aleksandra Jabłonowska

http://www.computerworld.pl/news/406226/Teleinformatyczne.projekty.dwudziestolecia.html

