
 
 

      W dniu 16 października 2014 r. w budynku Starostwa Powiatowego  
           w Tarnowie odbyło się spotkanie środowiska geodezyjnego nt. 

„WPŁYW NOWELIZACJI  USTAWY  PRAWO GEODEZYJNE  

I KARTOGRAFICZNE NA SPOSÓB FUNKCJONOWANIA O ŚRODKÓW 

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W STAROS TWACH 

POWIATOWYCH W TARNOWIE, BRZESKU, D ĄBROWIE TARNOWSKIEJ  

ORAZ GRODZKIM ODGIK W TARNOWIE ,   

zorganizowane przez 

TARNOWSKIE KOŁO STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH  

Spotkanie otworzył Kazimierz Sekuła Prezes Tarnowskiego Koła   
Stowarzyszenia Geodetów Polskich , i przywitał zaproszonych gości:  

-    Pana Michała Wojtkiewicza , Posła na Sejm RP  
- Pana Andrzeja Surówk ę, Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii,  

   Starostwa   Powiatowego w Brzesku, 
-  Pana Andrzeja Majchra , Dyrektora Wydziału Geodezji, Starostwa Powiatowego  

 w  Tarnowie, 
 -   Pana Bogdana Bednarza   - Zastępcę Dyrektora Wydziału Geodezji  

Nieruchomości  Urzędu Miasta w Tarnowie, Geodetę Powiatowego 
-    Pana Sebastiana Bug ę przybyłego w zastępstwie Naczelnika Wydziału Geodezji,   

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Geodety Powiatowego, 
Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej 

oraz przybyłych na spotkanie wykonawców geodezyjnych. 
 

 

 

 
 



Na wstępie Kazimierz Sekuła  podkreślił, Ŝe zorganizowane spotkanie ma na celu 
przedstawienie  sposobu funkcjonowania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej na terenie sąsiadujących ze sobą powiatów, po wejściu w Ŝycie 
znowelizowanego Prawa geodezyjnego i  kartograficznego po 12 lipca 2014 r.  
oraz omówienia relacji na styku wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych  
i pracowników ośrodków dokumentacji . 
 

 
 

Nawiązując do głównych punktów programu spotkania, porównał sytuację jaka 
nastąpiła po nowelizacji prawa geodezyjnego, do gwałtownego, niespodziewanego 
wybuchu wulkanu, powodującego powstanie licznych ognisk zapalnych w relacjach 
wykonawców prac geodezyjnych, z organami administracji geodezyjnej - głównie 
szczebla powiatowego. 

Wyraził przekonanie, Ŝe aktywny udział w tym spotkaniu pozwoli na wzajemne 
zrozumienie , co do przestrzegania  wymagań stawianych w przepisach. 

 
 



Następnie poprosił Pana Michała Wojtkiewicza -  Posła na Sejm RP  
o przedstawienie sposobu tworzenia w Sejmie nowelizacji Prawa geodezyjnego  
i kartograficznego. Poseł w swym wystąpieniu wskazał na precedens postępowania 
legislacyjnego, przy czym równieŜ  negatywnie odniósł się dostatniej nowelizacji prawa 
geodezyjnego. 

 

 
 
Po swoim wystąpieniu Pan Poseł z uwagą wsłuchiwał się w głosy uczestników 

spotkania, którzy przedstawiali swoje spostrzeŜenia na temat nowych unormowań 
prawnych w geodezji. 

 
Zdecydowana większość wypowiedzi miała charakter krytyczny wobec 

wprowadzonych rozwiązań, a w niektórych akcentowano radykalny wobec nich sprzeciw. 
Zabierający głos w dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali, Ŝe przepisy są 

niezwykle obszerne, niejednoznaczne i permanentnie zmieniane, co utrudnia 
prowadzenie czynności administracyjnych i ma istotny wpływ na wydłuŜenie obsługi 
spraw.  
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Pan Kazimierz Kiełkowicz 
 



 
 
 
Podkreślali, Ŝe nastąpiła bardzo duŜa formalizacja wprowadzanych formularzy: 

zgłoszenie prac geodezyjnych, zawiadomienie o wykonaniu prac, protokół weryfikacji 
dokumentacji geodezyjnej, wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu, wniosek  
o wydanie wypisu i wyrysu, wniosek dot. korzystania z ASG EUPOS, licencja dla 
interesanta, dokument obliczenia opłaty, wniosek o uwierzytelnienie. Czynności te 
powtarzają się przy uzupełnianiu danych do zgłoszenia. 
 

Wykazano, Ŝe ustawodawca przenosi w duŜej części odpowiedzialność za skutki 
wynikające z ewentualnych nieprawidłowości wykonania prac geodezyjnych na organ 
administracji geodezyjnej i kartograficznej 

 

.  
 
Podło równieŜ zapytanie do Pana Posła , kto był autorem i kto brał udział w opracowaniu 
tak fatalnie sprecyzowanej ustawy? 
 

Pan Michał Wojtkiewicz Poseł na Sejm RP , w wystąpieniu podsumowującym, 
poprosił o przesłanie wszystkich uwag, jakie padły w tej dyskusji na jego adres  
i zadeklarował uwzględnić je  w swej interpelacji poselskiej.  

Kolejny punkt programu spotkania, przedstawił mgr inŜ. Marek Melnyczuk ,-  
były Prezes Małopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie. 

Pan Wiesław Mleczko 

Pan Andrzej Łabno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

      
 

Omawiając nowelizację ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, akcentował te 
punkty, które obejmowały kwestie nurtujące aktualnie geodetów. Zaliczył do nich 
obowiązujące, od 12 lipca 2014 roku, uregulowania dotyczące zgłaszania prac 
geodezyjnych i kartograficznych oraz opłat, ich poziomu oraz pobierania opłat za 
udostępnienie danych z zasobu.  

Zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowania numeracji budynków oraz aktualizację 
klasyfikacji gruntów. 

 
Apelował on równieŜ o organizowanie cyklicznych spotka ń ( co najmniej 2 razy 

w roku)  na styku urząd - wykonawcy geodezyjni, gdyŜ istnieje potrzeba dzielenia się 
między sobą spostrzeŜeniami i doświadczeniami, mogącymi usprawnić funkcjonowanie 
rynku geodezyjnego. 

 

 

 
Sposób funkcjonowania ODGiK przestawili Geodeci Powiatowi  z poszczególnych 

Starostw Powiatowych i zaprezentowali swoje spostrzeŜenia na temat nowych 
unormowań prawnych w geodezji. 

 
 



Pan Andrzej Surówka  Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego z Brzeska  
 

 
na wstępie przedstawił skład osobowy Wydziału Geodezji i Kartografii,  
Starostwa   Powiatowego w Brzesku. Stwierdził, iŜ przy obecnym składzie osobowym, 
który jest oczywiście za mały, początkowo po wprowadzeniu nowelizacji prawa 
geodezyjnego były wydłuŜone terminy przyjmowania zgłoszeń, ale juŜ nastąpiła poprawa. 
W chwili obecnej moŜe oświadczyć, Ŝe zastosowana technologia obsługi ODGiK  
w Brzesku dostosowana została do obowiązujących  przepisów prawa.  

Zastosowana technologia słuŜąca do internetowego zgłaszania prac geodezyjnych 
pozwala na automatyczne przygotowanie materiałów z zasobu, po akceptacji przyjęcia 
zgłoszenia. Podkreślił, Ŝe powiat brzeski ma pokrycie w całości mapą numeryczną. 
W swoim wystąpieniu zapraszał wykonawców geodezyjnych do bezpośredniego kontaktu 
z nim, aby móc w spokojnym dialogu wyjaśniać powstające problemy.  
 

Z kolei Pan Andrzej Majcher  - Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego  
w Tarnowie, akcentował te punkty, które obejmowały kwestie nurtujące aktualnie 
geodetów. Zaliczył do nich równieŜ obowiązujące, uregulowania dotyczące zgłaszania 
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opłat, ich poziomu oraz pobierania, za 
udostępnienie danych z zasobu.  
 

 

 



Podkreślił, Ŝe duŜym utrudnieniem w pracy Ośrodka są zmieniające się przepisy, 
często niespójne ze sobą lub ich brak, a ostatnio raczej ich wielość. W przypadku 
moŜliwości róŜnej interpretacji przepisów,. często dochodzi na tym tle do niepotrzebnych 
dyskusji z wykonawcami. 

Przy duŜej ilości operatów wpływających do ośrodka znajduje się pewien procent 
operatów świadczących o niskiej jakości wykonywanych prac. 

DuŜo czasu w Ośrodku poświęca się na udzielanie informacji, jak wykonać daną 
pracę geodezyjną geodetom zgłaszającym prace. DuŜa liczba geodetów uprawnionych 
zrzuca proces sprawdzenia technicznych elementów operatów pomiarowych na barki 
inspektora Ośrodka.  

Podał przykłady najczęściej popełnianych błędów i przeoczeń: nieczytelne opisy na 
dokumentach prawnych i ewidencyjnych (np . protokoły ustalenia granic, protokoły 

graniczne, szkice pomiarowe), brak analizy dokumentów archiwalnych z obszaru 

opracowania, brak podpisów stron na szkicach, pomyłki literówki. 

 
 Zaapelował o powtórne uwaŜne sprawdzanie operatów przez wykonawców, przed 
oddaniem do weryfikacji, aby wyeliminować powstałe nieprawidłowości.  
 

Ponadto Pan Andrzej Majcher wskazał, Ŝe występuje problem braku chęci 

podnoszenia kwalifikacji geodetów uprawnionych. Apelował do geodetów wykonujących 
prace geodezyjne o podnoszenie kwalifikacji  z zakresu obowiązujących 

przepisów, na organizowanych szkoleniach, spotkaniach oraz zapoznawanie się  
z treścią przepisów w dostępnych publikacjach specjalistycznych. 

 
Z kolei Pan Bogdan Bednarz   Geodeta Powiatowy Urzędu Miasta w Tarnowie  
 

 
 

zwrócił uwagę na fakt , Ŝe opracowane mapy z terenu miasta Tarnowa wykonane są  
z bezpośrednich pomiarów w  skali 1: 500 w układzie 2000 i prowadzone są w systemie 
dostosowanym do przepisów sprzed nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 
 



Obsługa geodetów od zgłoszenia pracy geodezyjnej,  poprzez ustalanie materiałów i 
dokumentów potrzebnych do wykonania zlecenia wprowadzane są ręcznie do komputera. 
Zastosowany system obsługi Ośrodka nie jest dostosowany do nowych przepisów. Dlatego nie ma 
moŜliwości zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet oraz automatyczne przygotowywanie 
materiałów niezbędnych do ich wykonania.  

Aby całość wymienionych prac realizowane było automatycznie, pracujący obecnie 
system obsługujący GODGiK, winien być zastąpiony nowym programem wyposaŜonym  
w odpowiednie funkcje, które umoŜliwiłyby przejęcie dotychczasowych danych  
i dostosowanie ich do nowych technologii obsługujących Ośrodek, a to wymaga czasu  
i pieniędzy.   

Pan Sebastian Buga  występujący w imieniu Geodety Powiatowego Starostwa 
Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej poinformował, Ŝe mapy w systemie  

 
informatycznym są prowadzone nadal w układzie współrzędnych „1965” i dodatkowo 
uzupełniane mapy zasadnicze analogowe w skali 1:2000. 

Obsługa zgłoszeń realizowana jest przez Internet. Materiały potrzebne do 
wykonania zgłoszenia przygotowywane są w uzgodnieniu z wykonawcami geodezyjnymi  
i udostępniane przez Internet. 

Spełnienie wymogów, jakie nakładają na PODGiK nowe unormowania prawne 
wymagają duŜych nakładów finansowych i zwiększonej obsady kadrowej, czego nie 
przewidziano nakładając na Starostę takie zadania.   
      Podsumowując spotkanie Kazimierz Sekuła  wskazał uwarunkowania mające wpływ 
na poziom branŜy geodezyjnej.  



 
          Podkreślił, Ŝe dopiero wydarzenia ostatnich tygodni i sytuacja, która powstała po 
nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne z dniem 12 lipca, uświadomiły 
wykonawcom, Ŝe geodeci za długo siedzieli cicho i dlatego mamy takie efekty jak 
obecnie.  
 

      Jaki wpływ wywarła nowelizacja Prawa geodezyjnego na branŜę geodezyjną zawarł  
w punktach: 

• Geodezja zaczyna coraz większym stopniu stanowić duŜą barierę w sferze 
inwestycyjnej i jest duŜym utrudnieniem w gospodarowaniu nieruchomościami 

• Niejednoznaczna prawnie relacja między państwowym zasobem a prywatnymi 
wykonawcami utrudnia określenie odpowiedzialności za jakość danych. 

• Stworzono skomplikowane, niespotykane w innych sferach, relacje między 
gospodarką, reprezentowaną przez wykonawców geodezyjnych i kartograficznych 
a państwem, reprezentowanym przez państwowy zasób. 

• Kolejne zmiany przepisów zwiększały obciąŜenie wykonawców wymaganiami co 
do zakresu opracowań, co do ich formy i obostrzeń formalnych. 

• Nowe przepisy są krytykowane praktycznie przez wszystkich, którzy na bieŜąco  
z nich korzystają ze względu na skomplikowanie, niejasności i wieloznaczność  
w interpretacji 
 

      Zwrócił równieŜ uwagę, Ŝe po raz pierwszy nowelizacja prawa geodezyjnego wywołała 
protest geodetów w formie demonstracji pod Sejmem. Powstał ogólnopolski komitet 
protestacyjny i prowadzone są kolejne akcje protestacyjne.  

Doceniaj ąc słuszn ą inicjatyw ę w walce o przyszłość zawodu geodety, 
zachęcał  do zapoznania się ze stroną internetową http://www.geodeci.org.pl, gdzie na 
forum opisane są podejmowane działania oraz zachęcał do  podpisywania przez Internet 
poparcia postulatów w przygotowanej petycji do Pani Premier, wszystkich tych, którzy 
jeszcze nie dokonali poparcia na sporządzanych listach zbiorczych analogowych. 

 
 

Podsumowując spotkanie, zauwaŜył, Ŝe istnieje potrzeba zrzeszania się  
i spotykania, aby móc w spokojnym dialogu wskazywać podstawowe problemy, z jakimi 
boryka się środowisko geodezyjne, by później  podejmować wspólne działania  w celu ich 
rozwiązywania oraz  wzajemnie się integrować. 
 

Kończąc spotkanie, Prezes Kazimierz Sekuła podziękował przybyłym za obecność  
i podkreślił, Ŝe takie spotkania mają duŜe znaczenie dla słuŜby geodezyjnej  
i wykonawców geodezyjnych, równocześnie zaprosił na kolejne w jeszcze w większym 
gronie.   

 


