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Wójtowie gmin, 

Burmistrzowie i Prezydenci miast 
 

GSP-2213/2015 
  

 

Szanowni Państwo, 
 

W nawiązaniu do rozpaczliwego pisma Głównego Geodety Kraju KN-PRG.420.65.2015 

z 22 października 2015r, w którym formułuje fałszywe zarzuty w stosunku do naszej firmy i straszy gminy 

niewypełnianiem obowiązków związanych z zasilaniem PRG, w tym nawet sprawami odszkodowawczymi 

z powodu karetki, która miałaby pomylić drogę, chciałbym Państwa uspokoić i zapewnić, że współpracując 

z firmą Geo-System Sp. z o. o. macie zagwarantowane wypełnienie wszelkich zobowiązań prawnych 

jakie ciążą na gminach w związku z prowadzeniem numeracji adresowej. Wdrożone oprogramowanie 

iMPA&eGmina zapewnia 100% funkcjonalności i wypełnia wszelkie zobowiązania jakie wobec Państwa 

podjęliśmy. Jakiś czas temu zdecydowaliśmy, że o wszelkich czynnościach związanych z prowadzeniem 

numeracji adresowej będziemy Państwa informować pisemnie, stąd zapewne kojarzycie Państwo pisma 

z naszym logo jakie otrzymujecie przy różnych okolicznościach dotyczących numeracji adresowej. 

Agresja i desperacja Głównego Geodety Kraju nie jest dla nas zaskoczeniem i ma podłoże w problemach 

wynikających z kończącego się projektu dotyczącego numeracji adresowej i finansowanego ze środków UE, 

z którego (wobec braku obiecanych efektów) próbuje wypisać się wiele gmin. Wprawdzie porozumienia 

z gminami były dobrowolne i możliwe do wypowiedzenia w każdej chwili, a mimo to obecnie GGK przy 

każdym wypowiedzeniu interweniuje w gminach prosząc o wycofanie wypowiedzeń, a jeśli nie osiąga efektu, 

to straszy potencjalnymi konsekwencjami. Poniżej cytat z pism kierowanych do gmin, które próbują 

rozwiązać porozumienie z GUGiK: 

"...przesłana przez Państwa rezygnacja z udostępnionej przez GUGiK Aplikacji EMUiA może 

skutkować nieosiągnięciem zakładanych wskaźników rezultatu wyżej wymienionego projektu, a tym 

samym trudności w jego rozliczeniu." 

Z cytowanego pisma jasno wynika, że dla GGK liczą się tylko wskaźniki projektu, a korzyści gmin są na 

bardzo odległym miejscu. A niestety fakty są takie, że trudno będzie rozliczyć projekt, który był nieudolnie 

prowadzony przez lata i w którym gołym okiem widać rażącą niegospodarność. O przejawach 

niegospodarności tym projekcie (na wiele milionów złotych) pisałem wielokrotnie do GUGiK, MAiC, 

Premiera RP Donalda Tuska, NiK, ale jak powszechnie widomo instytucje polityczne cały czas "zamiatały 

sprawę pod dywan". Dopiero w czerwcu 2015r. udało się tematem zainteresować prokuraturę, która z naszego 

zawiadomienia wszczęła stosowne śledztwo (informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie 

w załączeniu). 

Wcześniej stoczyliśmy też batalię z GGK w sprawie zasilania PRG, które miało ruszyć od marca 2013r., 

ale wciąż nie działało. Dopiero zdecydowana interwencja do Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja 

Halickiego w dniu 30 października 2014r. (czyli po półtora roku) spowodowała, że usługa, z wieloma 

problemami i przestojami, wreszcie ruszyła. Tak wiec zgodnie z faktami sądzę, że GGK powinien 

podziękować za zmobilizowanie do uruchomienia usługi zasilania PRG, zamiast pisać pisma do gmin, 

w których próbuje stawiać naszą firmę w złym świetle.  
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Szkoda też, że GUGiK nie przedstawił Państwu statystyk z zasileń rejestru PRG z wykorzystaniem 

oprogramowania komercyjnego, a wynika z nich jasno, że 99% zasileń zewnętrznych PRG 

(http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/23517/RG_Stan_aktualizacji_PRG_14102015_v3.pdf) 

pochodzi właśnie z oprogramowania firmy Geo-System Sp. z o.o., która w osamotnieniu walczy 

z nieudolnością i niekompetencją państwowego urzędu, próbującego dodatkowo za pieniądze unijne 

dyskredytować uczciwe i profesjonalne działania polskiej firmy. Jednocześnie jest mi przykro, że GGK nie 

potrafi zrozumieć, że w wielu gminach nie może być zasileń różnicowych, bo zwyczajnie nie było nadanych 

nowych punktów adresowych. 

 

Projekt od samego początku był źle pomyślany i źle 

zarządzany, nic więc dziwnego, że efektów nie będzie. Mimo 

darmowości oprogramowania oferowanego przez GUGiK już 

ponad 1560 gmin (tj. 63%) korzysta z naszego komercyjnego 

oprogramowania iMPA, a wdrożeń ciągle przybywa. Mimo, 

że nasze rozwiązanie jest odpłatne, to wygrywamy: 

funkcjonalnością i nowoczesnością oprogramowania, 

profesjonalizmem obsługi i szacunkiem dla użytkowników. 

W swojej działalności dokładamy wszelkich starań, aby 

oprogramowanie było zgodne z wymaganiami prawnymi oraz 

korzystało zawsze z najnowocześniejszych technologii, 

a związane z nim kompleksowe usługi zaspokajały wszystkie 

potrzeby użytkowników.  

Prowadzimy także działalność edukacyjną, w ramach której upowszechniamy 

wiedzę o danych przestrzennych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu gminą. 

We wrześniu 2015r. wydaliśmy książkę pt. „Dobre praktyki współpracy gmin 

i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce”. Egzemplarz 

tej książki został bezpłatnie wysłany do Państwa bezpośrednio z drukarni i mamy 

nadzieję, że okaże się przydatny w wykorzystaniu i popularyuzacji informacji 

przestrzennej w gminie.  

Podsumowując sytuację jest nam przykro z powodu zachowań państwowego urzędu, który mimo wielu 

krytycznych uwag na temat realizowanych projektów, na każdym kroku dalej przejawia arogancję, 

niekompetencję i niegospodarność, tym bardziej, że utrzymujemy go z naszych podatków. 

 
Z poważaniem 

W załączeniu 

1. Informacja z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o wszczęciu 

śledztwa w sprawie "nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków 

przez osoby działające w imieniu i na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii w związku z realizacją zamówień publicznych na rozbudowę 

aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów" 
 

Do wiadomości 

1. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki 

2. Do wiadomości publicznej 

 

 






