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

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pisma GSP-1976/2015 z dnia 18.09.2015 r. i GSP-1978/2015 z dnia 

18.09.2015 r. informuję co następuje.

1. Dostęp do usługi aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju danymi adresowymi został przywrócony następnego dnia 

roboczego po zaistnieniu awarii tj. 21.09.2015r. Po raz kolejny podkreślam, że wszelkie 

zaistniałe incydenty i problemy są na bieżąco rozwiązywane, a istniejące narzędzia i 

procedury zapewniają najwyższą niezawodność i dostępność usługi. Należy zauważyć, że 

dostępność przedmiotowej usługi od lipca zeszłego roku jest na poziomie 93%, a 

aktualizacja pliku o pojemności 10MB trwa nie dłużej niż 10 minut (zdecydowana 

większość plików dotychczas przekazanych do PRG posiadała pojemność mniejszą niż 

10MB). Usługa jest dostępna 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę i uwzględniając 

powyższe, od lipca 2014 roku, kiedy po raz pierwszy Państwo wykonali przekazanie 

danych do produkcyjnej bazy PRG, przedmiotowa usługa mogła zrealizować ponad 54000 

zadań dla plików o pojemności do 10MB. Tymczasem Państwo wykonali ok 1700 

aktualizacji, inaczej mówiąc zlecili Państwo ok 1700 zadań aktualizacji. 

Podsumowując, poziom niezawodności usługi aktualizacji PRG nie może być 

traktowany jako przyczyna wstrzymywania przez firmę Geosystem procesu zasilania 

danymi adresowymi bazy PRG. Proszę w związku z tym o wyjaśnienie, czy celowe 

opóźnianie działań z Państwa strony było ustalone z gminami, które udzieliły 

Państwu upoważnienia do realizacji działań w ich imieniu?

2. W odniesieniu do Państwa uwagi dotyczącej wywiązywania się z obowiązków chciałbym 

przedstawić kilka faktów dotyczących wykonywanych przez Państwa w imieniu gmin 

czynności aktualizacji danych adresowych w PRG: 

a. Do dnia 25.09 otrzymaliśmy od Państwa upoważnienia do aktualizacji PRG dla 1152 

gmin;



b. Dotychczas zaktualizowaliście Państwo dane, zgodnie z informacją z pisma  GSP-

1976/2015, dla 633 gmin. Kiedy zostaną zaktualizowane dane z pozostałych 519 

gmin? Wzywam Pana po raz kolejny do przedstawienie harmonogramu 

ładowania danych. Brak harmonogramu będzie potraktowany jako brak 

realizacji zadań przez gminy, dla których Pana przedstawił upoważnienia. Tak 

wolne tempo aktualizacji jest niezrozumiałe ponieważ taką liczbę danych jakie 

dotychczas zostały zaimportowane można było zaimportować w ciągu zaledwie 3-4 

dni;

c.  Ponadto zwracam uwagę, że w roku 2015 czas oczekiwania na inicjalną aktualizację 

bazy PRG od momentu przekazania do GUGiK upoważnienia od gminy średnio 

wynosi 73 dni (ten wynik został już skorygowany o czas niedostępności usługi i czas 

potrzebny na przyznanie uprawnień po stronie GUGiK). Pewne gminy czekały na ten 

moment ponad 200 dni. Jak to Państwo wytłumaczą? Czy za powyższe też 

Państwo obwinią „niedostępność” usługi aktualizacji? 

3. Odnosząc się do Państwa tezy dotyczącej bezpodstawnego zarzucania gminom braku 

zasilenia PRG przytoczę, że w przywoływanym przez Państwa piśmie, wysłanym przez 

GUGiK do gmin było sformułowanie cyt. „GGK wciąż nie otrzymuje od Państwa 

aktualnych danych adresowych”. Zdanie to wskazuje na konieczność bieżącej aktualizacji 

a nie jednokrotny proces zasilenia PRG. Żeby nie być gołosłownym pragnę zwrócić 

uwagę, że np. dla gmin Międzyzdroje, Chociwel, Łochów, Skąpe, Zakopane, Nowa Sól, 

Łęknica, Grójec, Jadów, Kowal, Strzegowo od czasu dokonanej przez Państwa ostatniej 

aktualizacji PRG do dnia 17 września br. przybyły nowe adresy, a proces aktualizacji nie 

został uruchomiony. Czy proces przekazywania danych do PRG jest u Państwa 

zautomatyzowany? Dlaczego dla jednych gmin aktualizacja jest wykonywana, a dla 

innych nie? Dla pozostałych gmin z wykazu średni czas aktualizacji od momentu 

pojawienia się nowych adresów wynosi ponad 9 dni. Z czego to wynika? W aplikacji 

opracowanej przez GUGiK proces ten jest wykonywane codziennie i tak należy 

rozumieć aktualizację na bieżąco, o której jest mowa w §9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. 2012 poz. 199).

        Z poważaniem,

   Kazimierz Bujakowski

Pismo podpisane elektronicznie.


