
  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1 | 6 

 Porozumienie krajowych organizacji geodezyjnych i kartograficznych /Apel45/: 

 Polska Geodezja Komercyjna*Stowarzyszenie Kartografów Polskich*Lokalne Stowarzyszenia Geodetów*  

*Stowarzyszenie Geodetów Polskich*Geodezyjna Izba Gospodarcza* 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 KOMITET WYKONAWCZY POROZUMIENIA e-mail: komapel45@gmail.com 

 

Nasz znak l.dz.: REP. 6/19.v.4.6  
Warszawa 27.05.2019 r. 
>dokument podpisany elektronicznie< 
 
 

Związek Powiatów Polskich  
Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704) 
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 
skr. poczt. 7, email: biuro@powiatypolskie.pl 

 

Szanowni Państwo, 
 
Komitet Wykonawczy Porozumienia Apel45 występując w imieniu i z upoważnienia krajowych organizacji 
i stowarzyszeń geodezyjnych i kartograficznych – Partnerów Porozumienia Apel45: 
 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich,  
Stowarzyszenia Kartografów Polskich,  
Polskiej Geodezji Komercyjnej,  
Porozumienia Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów,  
Geodezyjnej Izby Gospodarczej,  
 
 
przedstawia stanowisko środowiska geodezyjno-kartograficznego w sprawie: 
a) niektórych aspektów nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, 
b) poprawy funkcjonowania służby geodezyjno-kartograficznej w powiatach. 
 
 
Dziękujemy także za propozycję powołania wspólnego Zespołu Roboczego Związku Powiatów 
Polskich i organizacji geodezyjnych, którą uważamy za cenną. 

 

Realizując ustalenia poczynione w dniu 20 maja 2019 na spotkaniu z przedstawicielami Związku 
Powiatów Polskich poniżej przedstawiamy problemowe zagadnienia z podziałem na: pilne, związane 
z projektem obecnej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego i długofalowe, wymagające 
gruntownych zmian w przepisach prawa, a nawet ustanowienia nowej Ustawy Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne: 

 

o weryfikacja operatu – zakres i terminy /pilne/, 
o urzędowe klauzulowanie dokumentacji geodezyjnej przeznaczonej dla zamawiającego /pilne/, 
o opłata zryczałtowana /pilne/, 
o kosztorysowanie wybranych usług z zakresu geodezji i kartografii w zamówieniach publicznych 

/długofalowe/. 

 
. 
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ZAGADNIENIE nr 1 /pilne/ 

Weryfikacja operatu – zakres i terminy 

 

Zakres weryfikacji 

Planowane zmiany w art. 12b projektu zmian do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w wersji 
z dnia 10.04.2019 zakłada, że: 

„1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne 
materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:  

1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 

a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów, 
b) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych; 

2) spójności przekazywanych zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych z prowadzonymi 
przez ten organ bazami danych.”, 

W stosunku do obowiązującej obecnie Ustawy Pgik, projekt zakłada zwiększenie zakresu weryfikacji 
o ust. 2).  

Weryfikację z upoważnienia Starosty przeprowadzają osoby nie posiadające uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i kartografii. Żaden przepis prawa nie stanowi niestety o wymogu posiadania 
uprawnień zawodowych przez weryfikatora. Zdarza się, że weryfikator nie posiada nawet wykształcenia 
geodezyjnego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dokumentacja geodezyjna przekazywana 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podpisana jest przez geodetę uprawnionego, 
który oprócz odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zleceniodawcy podlega również karom 
dyscyplinarnym wynikającym z art. 46,  46a i 48 Ustawy Pgik. Nadmienić również należy, że w trakcie 
weryfikacji (np. projektu podziału nieruchomości, rozgraniczenie) organ weryfikujący (starosta) wkracza 
często w kompetencje innego organu. Nadmieniamy, że starosta nie posiada prawnej kompetencji do 
weryfikacji terenowej wykonawcy prac geodezyjnych. Projekt ustawy również nie przewiduje w tym 
zakresie zmian, tym bardziej weryfikacja jest nie tylko mocno ograniczona, ale również stanowi swego 
rodzaju własne stanowisko weryfikatora w zakresie wykonanej przez geodetę pracy geodezyjnej. 

Wnosimy o ograniczenie zakresu weryfikacji do kontroli spójności przekazywanych zbiorów 
nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych z prowadzonymi przez ten organ bazami 
danych, co pozwoli skrócić czas weryfikacji, a tym samym przyspieszyć znacznie proces 
inwestycyjny, zmniejszyć ilość etatów niezbędnych u starosty oraz zmniejszyć niezbędne nakłady 
finansowe na geodezję u starosty.  

Taki zakres weryfikacji będzie również zgodny z artykułem 4.1a i 4.1b Ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne.  

Terminy weryfikacji i kary za niedotrzymanie terminów 

Projekt zmian do Ustawy Pgik zakłada, że weryfikacja wykonywana jest niezwłocznie, a w przypadku 
prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3: 

1) dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, 

2) dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 1 ha do 10 ha, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, 

3) dla obszaru objętego zgłoszeniem prac powyżej 10 ha, nie później niż w terminie 20 dni roboczych - od dnia 

otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu materiałów, 

z zastrzeżeniem ust. 1b. 
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Wnosimy o utrzymanie zaproponowanych do projektu zmian Ustawy Pgik terminów weryfikacji 
(ewentualnie o wskazanie tylko jednego terminu tj.7 dni roboczych z dopuszczeniem możliwości, 
w szczególnych przypadkach, wydłużenia go do dni 14 dla obiektów większych od 10 ha po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy prac geodezyjnych). W obecnym stanie prawnym zapis „niezwłocznie” 
powoduje, że termin weryfikacji wynosi w sprawnie działających starostwach kilka dni, przy 
jednoczesnym terminie kilkumiesięcznym w wielu innych starostwach. Nadmienić należy, 
że przedłużające się terminy weryfikacji znacząco opóźniają procesy inwestycyjne oraz generują zły 
wizerunek branży geodezyjnej postrzeganej jako „hamulcowego” tych procesów inwestycyjnych. 

Jednocześnie przy uwzględnieniu naszych wniosków w zakresie weryfikacji, wnosimy o usunięcie 
z projektu zmian do Ustawy Pgik zapisu: 

1c. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w ust. 1a, właściwy wojewódzki inspektor 
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wymierza staroście karę w wysokości 100 zł za każdy dzień 
zwłoki. Wymierzenie kary następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

 

ZAGADNIENIE NR 2 /pilne/ 

Urzędowe klauzulowanie dokumentacji sporządzonej na podstawie wyników 

prac geodezyjnych przeznaczonej dla zamawiającego 

 

Proponujemy zniesienie instytucji uwierzytelniania oraz jakiegokolwiek urzędowego klauzulowania 
dokumentów sporządzonych na podstawie wyników prac geodezyjnych przeznaczonych 
dla zamawiającego. 

Konieczność uzyskania odpowiedniego urzędowego poświadczenia na dokumentacji geodezyjnej 
będącej przedmiotem umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy przedsiębiorcą geodezyjnym a jego 
klientem, co do zasady nie powinno być wprost uzależnione od faktu przyjęcia danych i dokumentów 
powstałych w wyniku pracy geodezyjnej do pzgik. 

Nie istnieje żadne prawne czy też faktyczne uzasadnienie, aby dokumenty powstałe w wyniku prac 
geodezyjnych musiały być opatrzone klauzulami urzędowymi poświadczającymi fakt przyjęcia operatu 
technicznego do pzgik. 

Żądanie takie sprzeczne jest również z Art. 220 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie 
z którym  

§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie 
faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 

1) znane są one organowi z urzędu; 

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: 

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, 

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze 

elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
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d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, 

dowodów rejestracyjnych i innych). 

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania 
zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać 
przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze 
zaświadczenia albo oświadczenia. 

W celu przeciwdziałania ewentualnym przypadkom nieprzekazywania do pzgik przez wykonawców prac 
geodezyjnych danych i materiałów w których wyeliminowano braki i niezgodności z prawem 
obowiązującym w dziedzinie geodezji i kartografii, wykazanych w negatywnym protokole weryfikacji na 
etapie postępowania o charakterze materialno-technicznym lub na mocy ostatecznej decyzji 
administracyjnej w przedmiocie odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu, proponujemy: 

- dodać przepis w art. 12 ustawy z którego wynikałby obowiązek przekazania do pzgik danych i materiałów 
powstałych w wyniku pracy geodezyjnej dla której został wydany protokół weryfikacji z wynikiem 
negatywnym, a wykonawca nie skorzystał z prawa odniesienia się do protokołu w ustawowym terminie 
lub zostało zakończone postępowanie administracyjne ostateczną decyzją w przedmiocie odmowy 
przyjęcia operatu technicznego do pzgik.  

- dodać przepis w art. 48 ustawy na mocy którego wykonawca prac geodezyjnych, który działa wbrew 
w/w przepisom podlega karze przewidzianej w art. 48 ustawy. 

 

 

Uzasadnienie: 

Wykonanie konkretnej pracy geodezyjnej, zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 ust 1 ustawy, związane 
jest, w szczególności, z opracowaniem na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub na 
potrzeby budownictwa konkretnej dokumentacji geodezyjnej na podstawie zawartej umowy 
cywilnoprawnej pomiędzy przedsiębiorcą geodezyjnym, a jego klientem opracowywanej , a stronami tej 
umowy są prywatni przedsiębiorcy. Wszelkie spory pomiędzy przedsiębiorcami będące przedmiotem 
umowy, w tym również jakość wykonanej usługi geodezyjnej, rozstrzygane są w drodze postępowania 
cywilnego lub ewentualnie karnego. 

Natomiast nierzetelność wykonywanej pracy geodezyjnej rozpatrywana jest w drodze postępowania 
dyscyplinarnego i stronami tego postępowania są organy SGiK oraz osoba wykonująca samodzielne 
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Tym samym interesy wszystkich stron zaangażowanych w szeroko pojętym procesie – usługi geodezyjnej 
i pracy geodezyjnej są zabezpieczane w należyty sposób na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

Nie istnieje uzasadniona prawnie potrzeba, aby organy SGiK stopnia powiatowego prowadziły 
jakiekolwiek działania prewencyjne w relacjach przedsiębiorca geodezyjny – zamawiający usługę 
geodezyjną, do których bez wątpienia należy zaliczyć urzędowe klauzulowanie. 

Instytucja ta nie dość, że nie zabezpiecza żadnego istotnego interesu stron, to często wykorzystywana 
jest przez osoby dokonujące weryfikacji jako narzędzie do tzw. sterowania rynkiem zleceń geodezyjnych 
na danym terenie. Do takich sytuacji dochodzi często, a główną ich przyczyną jest fakt, że osoby 
dokonujące weryfikacji działają jako wykonawcy prac osobiście lub poprzez współpracujących z nimi 
geodetów. 
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Natomiast wykonawcy prac geodezyjnych urzędową klauzulę traktują jako dowód w sprawie poprawności 
wykonania pracy, tym samym czując się zwolnieni od ewentualnej odpowiedzialności przed swoim 
klientem. 

Skuteczna eliminacja występujących nieprawidłowości, może jedynie nastąpić poprzez minimalizację 
jednostronnej zależności wykonawcy od urzędnika, co pośrednio wpłynie również na podniesienie 
samokontroli geodety pozbawionego swoistego alibi – urzędowego potwierdzenia prawidłowości 
wykonanej pracy dla zamawiającego. 

Wprowadzenie tej zmiany spowoduje również możliwość skorzystania przez wykonawców prac 
z procedury odwoławczej w przedmiocie niezasadnych braków i naruszeń prawa wskazanych 
w negatywnym protokole weryfikacji, co w obecnym i projektowanym stanie prawnym jest nieopłacalne 
z uwagi na zablokowanie możliwości sprzedaży materiałów dla zamawiającego do czasu zakończenia 
postępowania administracyjnego trwającego zazwyczaj kilka miesięcy a nawet lat. 

Faktyczna możliwość kwestionowania przez geodetów nierzetelnie wykonanych weryfikacji przyczyni się 
ostatecznie do podniesienia jej jakości merytorycznej, tym samym w naturalny sposób wyeliminuje 
tzw. „prawo powiatowe”, które jest głównym hamulcowym płynności procesu inwestycyjnego. 

 

 

ZAGADNIENIE NR 3 /pilne/ 

Opłata zryczałtowana za udostępnianie materiałów z zasobu w związku 

 ze zgłoszeniem prac geodezyjnych 

 
Zaplanowana w projekcie Ustawy PGiK (art.40d w ust.1a )ryczałtowa opłata jest wysoka i uderza 
w Wykonawców prac geodezyjnych. Dodatkowo jest zbyt ogólnikowa ponieważ zawiera tylko jedną 
jednostkę rozliczeniową (minimum to trzy jednostki).  Poszczególne organizacje wyrażały w tej sprawie 
swoje stanowisko w trakcie opiniowania projektu ustawy i przekazały do Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Wnosimy o uwzględnienie tych stanowisk (szczegółowo uzasadnionych) na Wspólnej Komisji 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 
 
 

 

ZAGADNIENIE nr 4 /długofalowe/ 

Kosztorysowanie wybranych usług z zakresu geodezji i kartografii w zamówieniach publicznych 

Stosowana obecnie metoda ryczałtowa wynagradzania wykonawców usług geodezyjnych 
i kartograficznych wydaje się być nieadekwatna dla wybranych rodzajów zamówień, dla których już na 
etapie Opisu Przedmiotu Zamówienia występuje istotny problem w oszacowaniu wielkości prac do 
wykonania. Wnosimy o stosowanie metody kosztorysowej przynajmniej dla niektórych, wieloaspektowych 
zamówień. 

Uzasadnienie: 

Wiele zamówień z zakresu geodezji i kartografii to prace złożone, zależne od specyficznych warunków 
danego obszaru i wewnętrznych relacji obiektów przestrzennych, dlatego niezwykle trudne jest opisanie 
przedmiotu takiego zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Przykładem skomplikowanego 
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zamówienia jest modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków, dla której wiarygodne oszacowanie 
jednostek rzeczowych do wykonania jest czasami wręcz niemożliwe. 

Opis przedmiotu zamówienia musi przedstawiać wszystkie wymagania, zakresy i okoliczności, które mają 
lub mogą mieć wpływ na przygotowanie oferty i w konsekwencji obliczenie jej ceny w sposób 
odpowiedzialny, uwzględniający wszystkie aspekty kosztotwórcze. Prawidłowy opis przedmiotu 
zamówienia, w szczególności dokładne wartości jednostek do wykonania (np. liczba budynków do 
pomiaru, liczba granic działek do ustalenia, liczba operatów do analizy, czy skanowania itp.) jest 
konieczny wykonawcy do właściwego obliczenia ceny oferty. W przypadku, kiedy zamawiający nie jest 
w stanie podać odpowiednich, wiarygodnych danych, dotyczących wielkości i/lub zakresu prac 
i równocześnie stosuje metodę ryczałtową wynagrodzenia wykonawcy, naraża bądź to Skarb Państwa 
czy jednostki samorządu terytorialnego, bądź wykonawcę na straty, nierzadko znaczące. Z doświadczeń 
znane nam są przypadki niedoszacowania jednostek rzeczowych zamówienia sięgające kilkudziesięciu 
procent. Równocześnie zdarzają się przypadki, gdzie realizacja prac zamyka się poniżej przedstawionej 
w OPZ liczbie jednostek do wykonania. 

W związku z powyższym proponujemy zastosowanie metody kosztorysowej dla złożonych prac 
geodezyjno-kartograficznych, jako najbardziej przystający i prawy sposób obliczenia należnego 
wykonawcy wynagrodzenia. 

Kosztorys pozwoli sprawiedliwie wynagrodzić wykonawcę za faktycznie wykonane prace, jak również 
zaoszczędzić publiczne pieniądze w przypadku mniejszej od spodziewanej finalnej wielkości 
opracowania. 

Zdajemy sobie sprawę, że metoda kosztorysowa jest zdecydowanie bardziej wymagającym w stosunku 
do ryczałtowej sposobem wynagradzania wykonawcy, ale jednocześnie dla wielu przedmiotów 
zamówienia wydaje się jedyną rozsądną i bezpieczną, dla każdej strony postępowania.  

 

* * * 

Zdefiniowanie niektórych zagadnień jako pilnych wynika z faktu, że poruszone kwestie będą 
rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dnia 29 
maja br.-propozycja nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  
http://kwrist.mswia.gov.pl/kw/kalendarium-komisji/10930,KWRiST-5-porzadek.html 

 
z poważaniem 

 
 
 

…………………………………………………………… 
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego – Apel45 

 
 do wiadomości: 
 Pani Joanna Bac-Bronowicz, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, 
 Pan Krzysztof Lichończak, Geodezyjna Izba Gospodarcza, 
 Pan Robert Rachwał, Polska Geodezja Komercyjna, 
 Pan Krzysztof Szczepanik, Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów, 
 Pan Janusz Walo, Stowarzyszenie Geodetów Polskich.  
 
oraz 
Pani Dorota Pawłowska - Baszak, Polskie Towarzystwo Geodezyjne, 
Pan Sławomir Barasiński, Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów 
Pan Wiesław Sikora, NSG (PLSG) 

http://kwrist.mswia.gov.pl/kw/kalendarium-komisji/10930,KWRiST-5-porzadek.html
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