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Szanowni Państwo!
Jestem autorem i wydawcą programu Transportoid, rozkładu jazdy
komunikacji miejskiej na telefony komórkowe z systemami Android i
Windows Phone. Program obsługuje obecnie 53 polskie miasta, duża część
użytkowników korzysta w nim z rozkładów jazdy krakowskiego MPK.
Jak możecie Państwo przeczytać w notce na stronie internetowej
http://transportoid.com/transportoid-i-mpk-krakow-cz-1-prosby/ wdałem się z MPK Kraków w spór dotyczący tego, kto i na jakiej
podstawie może uzyskać dostęp do rozkładów jazdy MPK Kraków o większej
kompletności, niż rozkłady online zawarte na stronach internetowych
MPK. Od lat do danych takich ma dostęp spółka City-Nav, wydawca
serwisu internetowego JakDojade.pl. Według mnie zasada równości wobec
prawa oznacza, że żaden podmiot realizujący zadania publiczne nie może
faworyzować jednych przedsiębiorców kosztem innych. MPK Kraków
utrzymuje, że od jego wyłącznej decyzji zależy, który z konkurentów na
polu rozkładów mobilnych otrzyma unikalne dane będące w posiadaniu
MPK, a który nie otrzyma niczego (mam pecha znajdować się po tej
gorszej stronie).
Wydawana przeze mnie aplikacja mobilna Transportoid cieszy się bardzo
dużym uznaniem użytkowników - w Android Markecie (punkt dystrybucji
oprogramowania dla system Android) posiada najwyższą możliwą ocenę
użytkowników wyrażoną pięcioma gwiazdkami. Z aplikacji korzysta w
Krakowie kilkanaście tysięcy osób, wraz z rozkładami dostępna jest ona
za darmo (zainteresowani użytkownicy mogą wykupić płatny dostęp do
zaawansowanych funkcji programu), dostępne są w niej też takie
udogodnienia jak bezpośrednia sprzedaż biletów mobilnych we współpracy
z mPay.
Obecne źródło danych, którym są rozkłady na strona WWW, nie zawiera
m.in. informacji o tym, przy którym słupku zatrzymują się pojazdy
danej linii, co ma spore znaczenie w przypadku np. mostu
Grunwaldzkiego czy Ronda Mogilskiego. Chciałbym móc zaprezentować
takie informacje w swojej aplikacji.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z kilkoma pytaniami:
1. Czy jako organ nadzorujący działania MPK Kraków mogą Państwo
nakazać MPK Kraków udostępnianie mi tej samej bazy danych, którą
obecnie otrzymuje wydawca serwisu JakDojade.pl?
2. Czy mogą Państwo - alternatywnie - otrzymywać od MPK kopię
aktualnej bazy danych i udostępniać ją w sposób zautomatyzowany
zainteresowanym podmiotom, lub też dysponują Państwo własną bazą
danych zawierającą informacje o wystarczającej precyzji?
3. Jakie jest Państwa stanowisko dotyczące udostępniania rozkładów
jazdy osobom i podmiotom zainteresowanym ich późniejszym
wykorzystaniem?
4. Czy w Państwa opinii baza danych z rozkładami jazdy MPK Kraków
kwalifikuje się do ponownego wykorzystania informacji publicznej
zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dostępie do informacji publicznej?
Poproszę o odpowiedź pocztą elektroniczną na adres
tomasz.zielinski@gmail.com
Z góry dziękuję

