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GSP-0803/2017

Szanowna Pani,
W nawiązaniu do pisma znak GSP-0557/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. i dwóch
kolejnych w sprawie sprawozdania GUGiK-6.00 informuję, że w dniu 15 lutego 2017r.
otrzymaliśmy na numer telefonu (podany w piśmie GSP-733/2017 z 7 lutego 2017r.) hasło
dostępu do serwera FTP, za co dziękujemy. Jednocześnie informujemy, że pierwsze
sprawozdania z 42 gmin zostały już przesłane na wskazy serwer. Kolejne będą przesyłane
sukcesywnie, jak tylko gminy skorzystają z udostępnionej funkcjonalności.
Natomiast nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo GSP-0589/2017 z dnia
26 stycznia 2017r., w którym zwróciliśmy się z propozycją skutecznego rozwiązania
problemu zasilania PRG, włącznie z przedstawieniem gotowej specyfikacji usługi sieciowej.
Zamiast odpowiedzi do nas, rozesłali Państwo następnego dnia pisma do gmin
(znak KN-PRG.420.3.2016.1 z dnia 27 stycznia 2017r.) wzywające do wyjaśnienia dlaczego
nie przeprowadzili zasilenia rejestru PRG, chociaż doskonale Państwo wiecie, że przez
utrudnienia ze strony GUGiK nie możemy takich zasileń dokonywać! Jest to już kolejny
przejaw nadużywania pozycji państwowego urzędu, a treść pisma tylko to potwierdza i nie
pozostawia złudzeń, że celem nadrzędnym nie jest wcale zasilanie PRG, ale kolejna próba
pozyskania użytkowników aplikacji tzw. GUGiK-EMUiA.

Jeśli więc świadome i celowe utrudnianie zasilania PRG się nie zakończy, to będziemy
musieli zareagować w sposób bardziej zdecydowany, włącznie z podjęciem wszelkich
możliwych kroków prawnych. Obecne działania GUGiK są bowiem przejawem nieuczciwej
konkurencji, kiedy urząd będąc producentem i dostawcą oprogramowania jest jednocześnie
instytucją sprawującą nadzór nad zasilaniem rejestru PRG i decydującą o jego zawartości,
podczas gdy inne firmy nie mają nawet elementarnego podglądu tego rejestru.
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