
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. 10.09.2014r.

Sz.P.
Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju

ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

List otwarty VI-2014
Szanowny Panie Prezesie,

Piszę do Pana Prezesa identyfikując się z protestem geodetów, który odbył się wczoraj pod
Sejmem. Sam byłem wczoraj na wcześniej zaplanowanej konferencji w Jachrance pt. „Nowoczesne
technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja zorganizowana była przez naszą firmę
i zgromadziła ok. 50 osób z całej Polski związanych z prowadzeniem PZGiK. Wnioski z konferencji
przesłałem Panu w oddzielnej korespondencji i zostały podane również do publicznej wiadomości.

Pan świętował, a geodeci protestowali pod Sejmem, który Pańskimi rękami doprowadził ich do
wyjścia na ulice. Udało się to Panu jak nikomu innemu!

Wśród problemów poruszanych przez środowisko geodezyjne są liczne uwagi dotyczące
zawiłości prawa, utraty rangi zawodu, ale Koledzy wyraźnie pominęli marnotrawstwo pieniędzy,
w którym czynnie bierze udział kierowany przez Pana Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Zwracałem na to uwagę już wielokrotnie, ale Pan to wszystko ignorował mając za sobą tzw.
szerokie plecy Ministra Boniego czy innych wysokich urzędników, bo nawet pisząc do Premiera RP
czy NIK  otrzymywałem w odpowiedzi pisma bagatelizujące problem niegospodarności.

Mój głos był przez ponad rok głosem samotnym, ale w końcu większość środowiska
geodezyjnego przejrzała na oczy i zobaczyła jaki los przygotowuje Pan polskiej geodezji. Niniejszym
chciałbym zauważyć, że:

1. Wydał Pan przynajmniej 2.257.551,27 złotych (kwota rzeczywista jest znacznie wyższa) na
system dla PODGiK, który realizowany był razem z BGWM i starostwem piaseczyńskim
oraz Urzędem Miasta Płock, który nie został nigdy i nigdzie wdrożony, a który Pan
osobiście obiecał powiatom w wywiadzie dla miesięcznika GEODETA w maju 2013r.

2. Wydał Pan ponad 4 mln złotych na szkolenia z aplikacji EMUiA, na które ludzie są brani
dosłownie z ‘łapanki’ , bo założono przeszkolenie ponad ok. 3600 operatorów prowadzących
baz adresowych, co było przedmiotem moich protestów, a teraz jest brak chętnych aby
wypełnić zobowiązania. Nie liczę tu dodatkowych kosztów ok.10 mln na nową wersję
aplikacji EMUiA oraz zasilenia baz danych.

To tylko przykłady dotyczące niegospodarności, na które mam niezbite dowody, natomiast jest
jeszcze wiele innych elementów działalności GUGiK, gdzie wydatkowane środki są niewspółmiernie
wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów.

Niezależnie od tego chcę Panu przypomnieć, że do tej pory mimo uzgodnień z 28.02.2013r
i buńczucznych zapowiedzi nie uruchomił Pan mechanizmu zasilania rejestr PRG danymi
adresowymi z systemów komercyjnych. Złożyliśmy w tej sprawie upoważnienia z 300 gmin, których
dane nadal czekają na możliwość aktualizacji rejestru.

Do sposobu stanowienia prawa odnosiłem się już wielokrotnie w swoich listach i w tej kwestii
popieram protestujących kolegów. Obecne regulacje prawne nie są konsultowane ze środowiskiem
geodezyjnym, wprowadzane są z dużą arogancją, są niedopracowane pod względem formalnym
i merytorycznym oraz powodują zbyteczny wzrost biurokracji.

Z poważaniem


