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List otwarty VII-2014
Szanowny Panie Prezesie,

Ze skierowanego ostatnio do mnie pisma ZD.050.1.2014 (w załączeniu) najwyraźniej wynika, że chce
mnie Pan zastraszyć i zamknąć usta. Takie straszenie stało się jak widzę standardem w GUGiK. Czynił to już
Pana poprzednik Pan Jacek Jarząbek w 2011 roku, tyle tylko, że nie wystarczyło mu odwagi albo
argumentów, aby groźby zamieniać w czyny. Mam nadzieję, że Pan będzie miał więcej odwagi, a i argumenty
też Pan znajdzie.

Musi Pan tylko pamiętać, że z faktami trudno dyskutować! A fakty są takie, że za system dla PODGiK
zapłacono (przynajmniej 2.257.551,27zł, informacja BGWM w załączeniu), a systemu jak nie było tak nie
ma! GUGiK jest współodpowiedzialny za taki stan rzeczy, bo system współfinansował, nadzorował
i w efekcie przejął prawa majątkowe do systemu (umowa z dnia 30.04.2012r. w załączeniu).

Przejęty system obiecał Pan publicznie geodetom
powiatowym. Jednym z miejsc obietnicy publicznej
był magazyn GEODETA (maj 2013, okładka obok),
dla którego udzielił Pan wywiadu, i w którym obiecał
Pan ten system powiatom. Dla przypomnienia cytat
poniżej.

Na pytanie redaktora „Czy następnym krokiem
będzie rozdawanie oprogramowania do
prowadzenia katastru?” Główny Geodeta Kraju
odpowiada: „Główny Urząd Geodezji i Kartografii
w drugiej połowie br. będzie oferował starostom
i prezydentom miast system teleinformatyczny
przeznaczony do prowadzenia zasobu zgodnie
z obecnie wprowadzanymi regulacjami prawnymi
utworzony w ramach projektu realizowanego przez
samorząd województwa mazowieckiego we
współpracy GUGiK ze Starostwem Powiatowym
w Piasecznie oraz Urzędem Miasta w Płocku”

Czy podważa Pan autentyczność tego cytatu?
Czy chce Pan powiedzieć, że system dla PODGiK
został gdzieś wdrożony?

Czy wobec zaistniałej sytuacji to co piszę jest napastliwe i kłamliwe? Jeśli Pan tak uważa, to sądzę, że
najlepszą formą udowodnienia tego będzie zaprezentowanie działającego systemu dla PODGiK, za który
zapłacono przynajmniej 2.257.551,27zł. (kwota rzeczywista jest znacznie wyższa, bo za całość projektu to
koszt ponad 5 mln zł, a kilka innych elementów projektu było nierozerwalnie związanych z tworzeniem
systemu dla obsługi PODGiK) i tym samym udowodnienie, że moje oskarżenia, o zmarnowanie
2.257.551,27zł publicznych pieniędzy, są bezpodstawne.
W załączeniu
1. Pismo ZD.050.1.2014
2. Umowa z 30.04.2-012r. o przeniesienia praw autorskich na GUGiK
3. Informacja BGWM o kosztach systemu

Do wiadomości
1. Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki
2. Środowisko Geodezyjne

Z poważaniem






















