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Szanowna Pani 
 

W związku z realizowanym projektem K-GESUT proszę o przekazanie odpowiedzi na poniższe 

pytania w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. 

(Dz.U. 2016 poz. 1764):  

1. Za aplikację do zarządzania K-GESUT powstałą w roku 2013r. w ramach postępowania 

ZP/BO-4-2500-67/GI-2500-84/2011 zapłacono kwotę 2.181.279,54zł. Jaki jest stan tej 

aplikacji skoro na jej rozbudowę planuje się wydać w ramach projektu kwotę 4.200.000zł? 

2. Czy jednoznacznie może Pani zapewnić podatników, że w projekcie przewidziana jest jedynie 

rozbudowa aplikacji, a nie będzie tworzona zupełnie nowa aplikacja? 

3. Na jakiej obecnie infrastrukturze sprzętowo-programowej funkcjonuje aplikacja K-GESUT 

skoro w ramach projektu przewidziana jest dla niej nowa infrastruktura za 4.000.000zł? 

4. Ile obiektów znajduje się w aktualnej bazie K-GESUT zarządzanej przez obecną aplikację? 

5. Które powiaty i kiedy zasiliły (z sukcesem) bazę K-GESUT danymi inicjalnymi? 

6. Które powiaty i kiedy przekazywały (z sukcesem) dane aktualizacyjne do K-GESUT? 

7. Ile jest przewidywanych dni szkoleń dla użytkowników aplikacji skoro całkowity koszt 

szkolenia ma wynieść 1.850.000zł, a użytkowników przewidzianych do szkolenia jest 380. 

8. Co w projekcie jest rozumiane jako usługi doradcze i wsparcie techniczne za przewidywaną 

kwotę 1.700.000zł? 

9. Kto jest kierownikiem projektu i jakie jest jego wynagrodzenie? 

10. Ile innych osób jest zaangażowanych w zarządzenie projektem skoro przewidywany koszt 

zarządzania projektem wynosi aż 3.711.430zł? 

11. Dlaczego przewidziano 450.000zł na promocję projektu? Czy jest tak małe zainteresowanie 

projektem, że będzie wymagał intensywnej promocji?  

12. Jakie cztery deklarowane usługi wewnątrzadministracyjne mają powstać w ramach projektu? 

13. Jakie cztery deklarowane usługi publiczne on-line mają powstać w ramach projektu? 

14. Jaki deklarowany system teleinformatyczny ma być uruchomiony w ramach projektu? 

15. Interoperacyjność jakich rejestrów publicznych ma być poprawiona w ramach projektu? 

16. Ile osób obecnie w GUGiK jest zaangażowanych w projekt K-GESUT? 

17. Jaki jest przewidywany roczny koszt utrzymania aplikacji K-GESUT po zakończeniu 

finansowania ze środków UE? 

18. Jaki jest przewidywany termin włączenia do K-GESUT wszystkich polskich powiatów i jaki 

będzie łączny koszt tej operacji? 

Oczekiwane informacje proszę przekazać elektronicznie na adres: geo-system@geo-system.com.pl. 

Do wiadomości: 
1. Pan Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i 

Budownictwa 
2. Do wiadomości publicznej 
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