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Warszawa dn. 4.03.2015r.
Sz. P.

Marek Ścisłowski
Starosta Grójecki

ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec

Krzysztof Fedorczyk
Starosta Węgrowski

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

Szanowni Panowie Starostowie

W kontekście przetargu nr 47258-2015 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, który dotyczy Panów powiatów, a konkretnie wdrożenia
w powiatach systemu ZSDGiMZ zdefiniowanego w SIWZ jako:
Zintegrowany System Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej (ZSDGiMZ) jest systemem
informatycznym przeznaczonym do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla powiatowej części zasobu oraz zarządzania bazami danych EGiB, GESUT,
BDOT500, RCiWN, BDSOG w ramach zintegrowanej bazy danych.
Autorskie prawa majątkowe do ZSDGiMZ oraz do kodów źródłowych ZSDGiMZ posiada Skarb
Państwa – Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Województwo Mazowieckie posiada zgodę na
modyfikację ZSDGiMZ na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Głównym Urzędem Geodezji
i Kartografii.

chciałbym poinformować, że system który jest Panom oferowany nigdy i nigdzie nie został
wdrożony. Teoretycznie został wykonany w ramach umowy 17/2010 z 16 czerwca 2010r.
BGWM przy współudziale GUGiK, powiatu piaseczyńskiego i miasta Płock i przyjęty
protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 25 czerwca 2012r. Jest to jednak kompletna fikcja,
bo system nie został wdrożony, ani w powiecie piaseczyńskim, ani w mieście Płocku.

Jak poinformował mnie Geodeta Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Mączewski
(pismo GW-1.1431.1.2014.ID w załączeniu) opieka gwarancyjna na niewdrożony system
ZSDGiMZ (za który wykonawca pobrał co najmniej 2.257.551,27zł brutto) wygasa
30.06.2015r., czyli od tej chwili wykonawca nie ponosi już jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Sprawa niewdrożonego systemu była przedmiotem moich licznych wystąpień do wielu
szacownych instytucji jak: BGWM, GUGiK, Premier RP Pan Donald Tusk czy NIK.
Część korespondencji w załączeniu. Oczywiście jak to bywa w polskiej tradycji, z powodów
poprawności politycznej, instytucje sprawę zignorowały i zaakceptowały tym samym
marnotrawienie środków publicznych przez osoby nadzorujące realizację zamówienia.

Sądzę, że obecny przetarg jest próbą reanimacji nieudanego i wstydliwego
przedsięwzięcia. I w samej reanimacji nie widzę nic złego, ale nie mogę zgodzić się na to, że
na system ZSDGiMZ znów zostaną wydawane publiczne pieniądze.

Uważam, że decydując się na udział w takim projekcie powinniście mieć Panowie
świadomość, że jest to próba wydatkowania publicznych pieniędzy na coś co już raz było
opłacone. Dotychczasowe efekty są do sprawdzenia u Waszych kolegów w powiecie
piaseczyńskim czy mieście Płocku, dla których ten system był pierwotnie tworzony. Mając
wiedzę o obecnym stanie systemu ZSDGiMZ, uważam, że ogłoszony przetarg nie rokuje
także niczego więcej oprócz straty czasu i pieniędzy.

Z poważaniem
W załączeniu:
1. Pismo GSP-1979/2013 z 31.12.2013r. do Prezesa NIK z uzyskaną odpowiedzią
2. List otwarty I-2014 z 27.02.2014r. do Głównego Geodety Kraju
Do wiadomości
1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
2. Najwyższa Izba Kontroli
3. Do wiadomości publicznej



Geo-System Sp. z o.o., ul. Kubickiego 9 lok.5, 02-954 Warszawa
www.geo-system.com.pl, mail: geo-system@geo-system.com.pl
 te l . / fax (22)  847-35-80,  843-41-68,  853-31-15

Sp. z o.o.
02-732 Warszawa, ul. Kubickiego 9 lok. 5
tel./fax (22) 847-35-80, 843-41-68, 853-31-15

Warszawa dn. 31.12.2013r.
Sz. P.

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli

ul. Filtrowa 57
00-583 Warszawa

GSP-1979/2013

Szanowny Panie Prezesie

Dziękuję za odpowiedź KST/KSG-052-3677/2013/GO z dnia 16 grudnia 2013r. na moje pismo
GSP-1744/2013 z dnia 25.11.2013r., ale w żaden sposób nie mogę przyjąć przedstawionej w nim
argumentacji. Odpisujecie Państwo, że postępowania dotyczące EMUiA będą mogły być objęte
kontrolę za jakiś czas, a do tego czasu środki mogą być bezkarnie marnotrawione.

Jak podaje Wasza strona internetowa Misją Najwyższej Izby Kontroli jest: dbałość
o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak w kontekście misji rozumieć otrzymaną odpowiedź? Kiedy zgłaszam konkretne przejawy
niegospodarności w temacie EMUiA, podając dowody i konkretne wyliczenia, to Państwo takie
sygnały kompletnie ignorujecie, pozwalając na kontynuację realizacji wątpliwych projektów.

Jeszcze gorzej spraw wygląda w drugim z poruszanych problemów kiedy przedstawiam
przykład systemu informatycznego, który miał być wdrożony w mieście Płock i w powiecie
pisaeczyńskim w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych
katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych
świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”. Za system zapłacono, ale nie został on
wdrożony w żadnej z tych jednostek. Państwo odpowiadacie, że ten temat nie zostanie objęty
żadnym badaniem. W załączeniu przekazuję umowę jaką podpisał GUGiK z Wykonawcą systemu
przejmując prawa do niewdrożonego systemu. Umowę otrzymałem z GUGiK w trybie dostępu do
informacji publicznej. Może lektura umowy spowoduje, że Państwo się sprawą jednak
zainteresujecie. Jeśli nie, to będę poszukiwał innych możliwości wyjaśnienia sprawy, gdyż uważam,
że nie można jej pozostawić bez rozstrzygnięcia.

Wobec zaistniałej sytuacji proszę Pana Prezesa o możliwość spotkania w dogodnym terminie
celem szczegółowego przedstawienia sprawy i udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

Z poważaniem

W załączeniu
1. Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do efektów projektu, w tym do Zintegrowanego

Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej zwanego ZSDGiMZ.
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Warszawa dn.7.02.2014r.
Sz.P.

Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju

ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

List otwarty I-2014 w sprawie aplikacji dla PODGiK oraz przetargów dotyczących EMUiA

W związku z uzyskaniem z GUGiK i BGWM, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
oczekiwanych odpowiedzi i dokumentów odnoszących się do efektów projektu„Wypracowanie i wdrożenie
innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych
oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” w tym do
Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej zwanego ZSDGiMZ postanowiłem
treść odpowiedzi z GUGiK dołączyć do niniejszego listu w całości, a z odpowiedzi BGWM jedynie pismo
przewodnie oraz fragmenty protokołów do zilustrowania problemu. Jeśli BGWM uzna, że są one wyjęte
z kontekstu zapewne może opublikować wszystko w całości.

Analiza materiału wskazuje jednoznacznie na niedopełnienie obowiązków należytego nadzoru nad
projektem, w wyniku którego właściwie uruchomiono jedynie aplikację na serwerze testowym wykonawcy.
Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez GUGiK, nigdy nie zlecano jakichkolwiek zmian gwarancyjnych
w przejętym oprogramowaniu. Szczegóły w załączonej odpowiedzi.

To dobrze, że trwają prace dostosowujące system do obecnych wymagań prawnych i że jest to
realizowane w ramach gwarancji, bo jak podało oficjalnie BGWM, za system zapłacono już 2.257.551,27zł
brutto. Przy czym kwota umowy z wykonawcą była znacznie wyższa, bo obejmowała jeszcze konwersję
danych do nowego systemu, czynności redakcji danych oraz publikację w internecie, co razem szacowane
było w SIWZ na kwotę ok. 2mln zł (istotne strony z SIWZ w załączeniu) . Niestety ani BGWM, ani GUGiK
nie potrafią podać terminu w jakim prace przystosowujące zostaną zakończone.

Zdaje sobie sprawę, że komisji odbioru trudno było wnikać we wnętrze systemu i oceniać poprawność
jego budowy, ale już namacalne efekty w postaci wydruków jednoznacznie wskazują, że system był mocno
niedopracowany. Przykładowy wydruk z odbioru przedstawiono to poniżej.
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I drugi fragment zawierający wykaz współrzędnych konturu klasyfikacyjnego.

Przy takim stanie zaawansowania systemu raczej żadne działania naprawcze nie pomogą i obietnice
‘darmowego systemu’ pozostaną jedynie obietnicami.

W sprawie EMUiA

Z publikowanych informacji wynika, że GUGiK mimo moich ‘głośnych’ protestów uruchomił wszystkie
przetargi dotyczące aplikacji EMUiA. Oczywiście miał takie prawo, ale uważam dalej, że jest to
marnotrawienie publicznych pieniędzy. W zaistniałej sytuacji to już tylko czas pokaże kto miał rację.

Ponieważ twierdzę, że podawana publicznie informacja o liczbie ponad 1400 gmin używających aplikacji
EMUiA jest nieprawdziwa, więc w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) proszę o podanie następujących informacji, których
wygenerowanie z systemu informatycznego nie powinno nastręczać żadnych problemów:

1. Wykazu gmin używających aplikacji EMUiA.
2. Liczby logowań użytkowników z poszczególnych gmin do aplikacji EMUiA w ciągu 2013 roku lub

wszystkich dotychczasowych.
3. Dat ostatniego logowania użytkowników z poszczególnych gmin do aplikacji EMUiA.
4. Liczby wprowadzonych nowych punktów adresowych przez poszczególne gminy.

Oczekiwane informacje proszę przekazać pocztą tradycyjną na adres firmy podany w nagłówku lub
elektroniczną na adres: geo-system@geo-system.com.pl.

Z poważaniem



GŁÓWNY URZĄD

GEODEZJI I KARTOGRAFII

BIURO

INFORMACJI PUBLICZNEJ

ORAZ KOMUNIKACJI MEDIALNEJ

IP.047.7.2014

Warszawa, 16 stycznia 2014 r.

Pan
Waldemar Izdebski
Geo-System Sp. z o.o.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 grudnia 2013 roku przekazane do urzędu

w dniu 2 stycznia 2014 roku zawierające pytania skierowane w trybie ustawy

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz.

1198

z późn. zm.) przesyłam poniżej odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy istnieje wersja instalacyjna wytworzonego systemu (ZSDGiMZ) nadająca się do instalacji

w PODGiK?

Odpowiedź:

Na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych z dnia 30 kwietnia 2012

roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii otrzymał autorskie prawa majątkowe m.in. do

Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej, zwanego dalej

,,ZSDGiMZ’’ oraz do kodów źródłowych tego systemu. W związku z powyższym Urząd

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy piśmie nr GW-4.751.1.2012. AK nr kanc:

93850 z dnia 23 maja 2012 roku przekazał do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  kody

źródłowe do ZSDGiMZ wraz z wersją instalacyjną.

Pyt. 2



Ile razy Wykonawca dokonał zmian pogwarancyjnych w przejętym oprogramowaniu? Proszę

również o podanie dat dokonania zmian.

Odpowiedź:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie zlecał wykonywania zmian pogwarancyjnych

w przejętym oprogramowaniu.

Pyt. 3

Czy istnieją protokoły stwierdzające realizację zgłoszonych zmian gwarancyjnych?

Odpowiedź:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie posiada takich dokumentów. Zadanie dotyczące

modyfikacji oprogramowania w ramach gwarancji realizuje Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego, o czym został Pan poinformowany w piśmie

nr GW-1.1431.1.2014.ID nr kanc: 4186/147 z dnia 10 stycznia 2014 roku.

Pyt. 4

Proszę o przekazanie protokołu z czynności przejęcia oprogramowania bezpośrednio po

podpisaniu umowy przejęcia z dn. 30.04.2012r.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące składników przejmowanego oprogramowania zostały zawarte

w umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych, zawartej w dniu 30 kwietnia  2012

roku na podstawie zapisów § 1 ust. 9 umowy nr 17/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku

zawartej w oparciu o zapisy Porozumienia w sprawie współpracy przy budowie projektu

pt. ,,Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy

zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych

świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną’’, zawartego w dniu 29 listopada

2005 roku pomiędzy: Głównym Geodetą Kraju, Województwem Mazowieckim, Miastem

Płockiem oraz Powiatem Piaseczyńskim.

Pyt. 5

Przekazanie protokołów przyjęcia oprogramowania po ewentualnych zmianach

gwarancyjnych. Czy też protokołów akceptujących wykonane zmiany gwarancyjne.

Odpowiedź:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie posiada takich dokumentów. Zadanie dotyczące

modyfikacji oprogramowania w ramach gwarancji obecnie jest realizowane przez Urząd



Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, o czym został Pan poinformowany w piśmie

nr GW-1.1431.1.2014.ID nr kanc: 4186/147 z dnia 10 stycznia 2014 r.

Pyt. 6

Jakie są koszty przystosowania systemu do nowych regulacji prawnych?

Odpowiedź:

Obecnie zadanie dostosowania ZSDGiMZ do nowych regulacji prawnych realizuje Urząd

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na podstawie zapisów Umowy licencyjnej

zawartej w dniu 21 maja 2013 r.  Ponadto informacje na ten temat zostały przekazane

w piśmie nr GW-1.1431.1.2014.ID nr kanc: 4186/147 z dnia 10 stycznia 2014 r.

Pyt. 7

Na kiedy przewidziane jest zakończenie procesu przystosowania systemu do nowych

regulacji prawnych?

Odpowiedź:

Obecnie zadanie dostosowania ZSDGiMZ do nowych regulacji prawnych realizuje Urząd

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na podstawie zapisów Umowy licencyjnej

zawartej w dniu 21 maja 2013 r.

Z poważaniem,

Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym1

Jakub Giza
Starszy Specjalista

                                                
1 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.














