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BIULETYN INFORMACYJNY NR 10/2013
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Wygląda na to, że V kadencja Geodezyjnej Izby Gospodarczej dobiegła końca.
Chciałbym, w związku z tym, podziękować wszystkim członkom Izby za to, że
byli, są i mam nadzieję, dalej będą uczestnikami, bardziej lub mniej aktywnymi,
tej społeczności. Jak wiadomo, wspólnie można zdziałać znacznie więcej niż
w pojedynkę. Dlatego mimo kryzysu, który za chwilę się skończy, namawiam
do aktywności i ciągłych starań o ten nasz piękny zawód. A jak ze
sprawozdania, opublikowanego w dalszej części Biuletynu wynika, jeszcze
sporo jest do zrobienia. Głównie namawiam ludzi młodych. Wiem, że obecnie
nie ma mody ani chęci do działalności społecznej. Starsi Koledzy (bo Koleżanki
są zawsze młode) jeszcze mają jakieś nawyki społecznikowskie, ale młode
pokolenie często uważa, że jest to marnowanie czasu. Nie jest to prawda.
Działając społecznie uczymy się wielu rzeczy. Kontaktów z ludźmi, wspólnych
działań, organizacji, a także zgłębiamy tajniki zawodu. Przy okazji zawieramy
przyjaźnie, które są często bezcenne. Nie jest to więc strata czasu. Czytelnikom
Biuletynu, dziękuję za wyrozumiałość i ciepłe słowa. Przy tej okazji chcę, także
podziękować mojej żonie Katarzynie za rady i profesjonalną fachową
(polonistyczną) pomoc przy redakcji Biuletynu.
I WYDARZENIA Z OSTATNIEGO KWARTAŁU

1. Dnia 16.04.2013 r. zmarł dr Edward Mecha założyciel GIG i wieloletni jej
członek. A oto kondolencje, które przekazaliśmy Rodzinie:
„Z wielkim smutkiem i żalem dowiedzieliśmy się o śmierci doktora nauk ekonomicznych,
magistra inżyniera geodezji Edwarda Mechy.
W imieniu Rady Geodezyjnej Izby Gospodarczej, a także wszystkich jej członków,
pragnę złożyć, pogrążonej w smutku Rodzinie, wyrazy głębokiego współczucia. Edek był
członkiem Izby od jej powstania i zawsze ją wspierał, zarówno działaniami, jak i światłymi
radami. Dziękujemy Ci Edziu za to wszystko to zrobiłeś dla polskiej geodezji. Kilkanaście
dni temu (widząc się niestety ostatni raz), wspominaliśmy nasze pierwsze spotkanie, na
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którym z Mietkiem Liskiem, przygotowywaliśmy opracowanie o ewidencji sieci uzbrojenia
terenu dla Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, gdzie wówczas była geodezja miejska. Od
tego czasu minęło już prawie 50 lat. Zawsze podziwiałem Cię za wiedzę, odwagę i
konsekwencję w głoszeniu swoich poglądów.
Nigdy nie uchylałeś się od pomocy przy wszelkich działaniach zawodowych i
społecznych.
Byłeś filarem Sesji Nowosądeckich, które w ramach SGP wspólnie organizowaliśmy,
po przejęciu pałeczki od Wacka Kłopocińskiego. Jestem pewien, że z Twoich przemyśleń i
opracowań będą korzystać, jeszcze przez wiele lat, następne pokolenia geodetów.
Żegnaj Drogi Edku!
Będzie nam Ciebie bardzo brakować.
Bogdan Grzechnik
Prezes GIG”

2. W dniu 13.04.2013 r. odbyło się zebranie geodetów Regionu Mazowieckiego
na którym Przedstawicielem Regionalnym został wybrany mgr inż. Jacek
Sołgała właściciel firmy JPS-GEODETA z Sulejówka.
Panie Jacku! Serdeczne gratulacje.

3. Dnia 8.05.2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Izby. Głównymi
tematami obrad były przygotowania do Walnego Zgromadzenia oraz informacja
o przygotowaniach do konferencji na temat samorządu zawodowego geodetów
uprawnionych. Protokół z obrad Rady Izby stanowi załącznik Nr 1 do
Biuletynu. Wzór ankiety dotyczącej samorządu stanowi załącznik Nr 2 do
Biuletynu. Z tym, że wyniki Ankiety zostały zaprezentowane w sprawozdaniu
na Walne Zgromadzenie znajdującym się w dalszym tekście.

4. W dniach 7-9.06.2013 r. odbył się XXXVIII Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia

Geodetów

Polskich

w

Lidzbarku

Warmińskim.

GIG

reprezentował Wiceprezes Sławomir Leszko. Prezesem Stowarzyszenia został
powtórnie Kol. Stanisław Cegielski. Stasiu, gratulujemy, mając nadzieję na
dalszą dobrą współpracę.
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5. Dnia 15-05-2013 r. zostało przekazane do GGK opracowanie Komisji
ds.

Wywiadów

Branżowych

GIG,

dotyczące

obiegu

dokumentów

upraszczających postępowanie, z prośbą o uwzględnienie naszych wniosków
w pracach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Pismo stanowi załącznik
Nr 3 do Biuletynu.

6. W dniach 22-24 maja 2013 r. w Świnoujściu odbyło się Walne Zgromadzenie
PGK. W spotkaniu tym uczestniczył także wiceprezes Sławomir Leszko.

7. Dnia 3.06.2013 r. z inicjatywy GIG skierowaliśmy wspólnie z SGP i PGK
pismo do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o ułatwienie geodetom dostępu do
ksiąg wieczystych. Pismo stanowi załącznik Nr 4 do Biuletynu.

8. Dnia 12.06.2013 r., także z inicjatywy GIG, skierowaliśmy wspólne pismo do
Ministra Finansów z prośbą o przeznaczenie części (2-3%) podatków od
nieruchomości oraz od gruntów rolnych i leśnych na modernizację i bieżące
prowadzenie rejestrów publicznych (EGiB i GESUT). Pismo stanowi załącznik
nr 5 do Biuletynu.

9. Dnia 12 czerwca 2013 r. Ministerstwo Gospodarki pozytywnie rozpatrzyło
złożony przez GIG wniosek w ramach projektu pt.: „Wsparcie udziału organizacji
przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”
i przyznało dofinansowanie w tym zakresie. Uzyskana dotacja w wysokości
7 046,16 zł zostanie przeznaczona na refundację opłaconej składki członkowskiej
CLGE za 2013 r. (50% GIG i 50% PGK). Wniosek profesjonalnie i skutecznie
przygotował Kol. Roman Kasprzak.
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XXI Walne Sprawozdawczo -Wyborcze Zgromadzenie Członków GIG
(Warszawa, 20.06.2013 r.)

SPRAWOZDANIE
z działalności Geodezyjnej Izby Gospodarczej
od 27.06.2009 r. do 20.06.2013 r.
(V Kadencja)
W w/w okresie odbyły się trzy Walne Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków Izby.
XVIII-te w dniu 27.06.2009 r., XIX-te w dniu 13 kwietnia 2011 r. (szczegółowe
sprawozdanie za okres od 28.06.2010 r. do 13.04.2011 r. ( znajduje się w Biuletynie
Nr 1, 2), XX-te w dniu 2 czerwca 2012 r. ( szczegółowe sprawozdanie za okres od
14.04.2011 do 2.06.2012 r. znajduje się w Biuletynie Nr 6)
W powyższych sprawozdaniach została szczegółowo omówiona działalność Rady
Izby, przedstawicieli Regionalnych oraz poszczególnych

Komisji Problemowych.

W związku z tym nie będę powtarzał w/w relacji, a zainteresowanych odsyłam do
opisanych opracowań. Dla pełnego obrazu prac GIG postanowiliśmy skompletować
i przekazać uczestnikom XXI Walnego Zgromadzenia wszystkie Biuletyny od Nr 1 do
Nr 10 w formie papierowej. Ułatwi to sięgnięcie do materiałów źródłowych i ocenę
naszej pracy. W ostatnim okresie V kadencji organy GIG działały w następującym
składzie:

Prezydium Rady GIG:
Bogdan Grzechnik – Prezes
Rafał Piętka – Wiceprezes
Jan Połeć - Wiceprezes
Sławomir Leszko – Wiceprezes

Członkowie Rady GIG:
Bogdan Grzechnik, Rafał Piętka, Jan Połeć, Sławomir Leszko, Roman Kasprzak,
Karol Sołtysiak, Władysław Baka, Krzysztof Rogala, Aleksander Świątecki,
Wojciech Tokarski, Kazimierz Tusiński.
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Zachodniopomorski Oddział GIG:
Kazimierz Tusiński – Prezes Oddziału
Jarosław Kunka – Wiceprezes
Andrzej Paluch – Sekretarz
Jan Malicki – Członek Rady Oddziału
Michał Kaznocha – Członek Rady Oddziału

Przedstawiciele Regionalni:
Jacek Sołgała – Region Mazowiecki
Adrian Cichoń- Region Łódzki
Józef Krok – Region Podkarpacki
Marek Fryt – Region Pomorski
Jan Karpiel – Region Małopolski
Tomasz Krzeszowski- Region Dolnośląski
Jacek Łukowski- Region Śląski
Grzegorz Siciński – Region Wielkopolski

Komisja Rozjemcza działała w składzie :
Mirosław Schumacher, Władysław Kulesza, Zdzisław Weber.

Komisja Rewizyjna działała w składzie:
Weronika Borys, Stefan Balcer, Rafał Kraska, Przemysław Wiśniewski.

Członkowie GIG
Na dzień 20-06-2013 r. Geodezyjna Izba Gospodarcza liczy 210 członków.
Na początku kadencji 27.06.2009 r. mieliśmy 144 Członków.
W okresie 4 lat przybyło 123 członków a ubyło 57 członków.

Podstawowe dokumenty kierunkujące działalność Izby to:
1. Wnioski z XVIII, XIX i XX Walnego Zgromadzenia
2. Plany Pracy GIG na lata: na połowę 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r. i na
połowę 2013 r.
Jak

już

wspomniano

na

wstępie,

sprawozdania

z

wykonania

a więc z realizacji wniosków i Planów Pracy do 2012 r.

zadań,

znajdują się

w Biuletynach Nr 1, 2 i Nr 6.
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Większość zadań i wniosków została w całości lub w części zrealizowana . Istnieją
także wnioski będące w trakcie realizacji. Nie udało się ich zrealizować z przyczyn
obiektywnych, gdyż sytuacja kryzysowa w geodezji dotknęła także członków
organów Izby i w związku z tym, w ostatnim okresie, brakowało często czasu na
sprawy społeczne, bo w pierwszej kolejności trzeba było ratować firmę. Była też
w Izbie konieczność ciągłego pilnowania budżetu, co uniemożliwiło zlecenie
wszystkich niezbędnych ekspertyz lub innych opracowań. Ale mimo to wiele spraw
udało się załatwić lub zainicjować, lobbując na rzecz ich zrealizowania.
Poniżej postaram się wymienić główne tematy i kierunki działania, które zgodnie ze
Statutem GIG podjęliśmy.
Hasła programowe naszych działań, które w dalszym ciągu są aktualne, to:
•

GEODETO PILNIE ZADBAJ O PRESTIŻ SWOJEGO ZAWODU

•

GEODETA ZAWODEM ZAUFANIA PUBLICZNEGO

•

PROGRAM ROZWOJU GEODEZJI I KARTOGRAFII DO 2030 ROKU

•

TEZY DO NOWEGO PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

•

DĄŻENIE DO POWOŁANIA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO GEODETÓW
UPRAWNIONYCH

•

UPORZĄDKOWANIE

RELACJI:

WYKONAWCA

–

PODGIK

ORAZ

LIKWIDACJA INNYCH PATOLOGII W NASZEJ BRANŻY
•

PROFESJONALNE

WYKONYWANIE

OPRACOWAŃ

GEODEZYJNYCH,

JEDOLICIE W CAŁYM KRAJU (STANDARDY Z WZORAMI MAP)
•

PRZYSPIESZENIE REALIZACJI INWESTYCJI

I Bieżąca działalność organizacyjna i finansowa
W ramach Biura Izby, przy pomocy członków Rady, załatwialiśmy na bieżąco
wszystkie

sprawy

i

problemy

wymienione

w

I

części

Planu

Pracy

(patrz Biuletyn Nr 1, 2).
Współpracą z CLGE zajmował się bardzo aktywnie, biorąc udział we wszystkich
corocznych Walnych Zgromadzeniach, tłumacząc także społecznie teksty z języka
angielskiego na polski i odwrotnie, Kol. Roman Kasprzak. Dzięki Jego zabiegom w
dniach 3-14 X 2011 r. dwaj młodzi koledzy wzięli udział w warsztatach w Grecji
(patrz

Biuletyn

Nr

3).

Za

współpracę

z

KIG

i

grupą

B-8

odpowiadał

Kol. Karol Sołtysiak, poświęcając wiele czasu na spotkania i różne opracowania.
Bieżącymi

sprawami

finansowymi

i

organizacyjnymi

wyjątkowo

sprawnie

i profesjonalnie zajmowała się Pani Agnieszka Horbaczewska.
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II A oto najważniejsze tematy podjęte przez GIG:

1. STANDARDY ZAWODOWE

Czyniliśmy wielokierunkowe starania aby standardy te zostały wydane. Nie w pełni
uwzględniono nasze uwagi ale mamy nadzieję, że stanie się to przy zapowiedzianej
nowelizacji rozporządzenia. Oczekujemy na wzory map i innych dokumentów, które
ujednolicą opracowania dla całego kraju.

2. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI OŚRODKÓW DOK. G I K.

Wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich, który uwzględnił nasz wniosek
i skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zajmie się tematem
25 czerwca br. a więc za kilka dni. Działania nasze przyspieszyły także prace nad
nowelizacją ustawy PGiK w w/w zakresie.
Wystąpiliśmy też do wszystkich starostów w Polsce z prośbą o zaniechanie
stosowania prywatnych, sprzecznych z przepisami, cenników. W wielu Ośrodkach
praktyki tej zaniechano.
Komisja Współpracy z ODGiK pod przewodnictwem Wiceprezesa Rafała Piętki,
oprócz w/w działań, wielokrotnie interweniowała w sprawach indywidualnych.

3. PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Braliśmy czynny udział w opiniowaniu wszystkich przepisów dotyczących geodezji,
biorąc także udział w dyskusjach i spotkaniach konsultacyjnych. Zajmowała się tą
tematyką Komisja Prawa i Standardów pod przewodnictwem członka Rady GIG
Kol. Romana Kasprzaka, który poświęcał bardzo dużo czasu na te prace, mimo
zaangażowania we współpracę z CLGE.
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4. SZKOLENIA, SYMPOZJA, KONFERENCJE

W

okresie

upływającej

uczestniczyło

527

osób.

kadencji
Oprócz

przeprowadziliśmy
głównego

celu

16

szkoleń

w których

podniesienia

kwalifikacji

wykonawców prac geodezyjnych i pracowników administracji z tematyki
geodezyjno-prawnej, uzyskaliśmy dla Izby kwotę zysku w wysokości 89 252 zł.
Dodatkowo za opracowanie pytań egzaminacyjnych na uprawnienia zawodowe (w
ramach wygranego przetargu) uzyskaliśmy także zysk w wysokości 11 601 zł.
Łączna kwota zysku wynosząca ponad 100 000 zł pozwoliła na uzupełnienie budżetu
Izby i na bieżącą działalność. Niestety, ze względu na sytuację kryzysową, coraz
mniej osób zgłasza się na szkolenia co nie rokuje nadziei na podobne zyski w
następnej kadencji. Zorganizowaliśmy także trzy sympozja. Na temat: inwestycji
liniowych, na temat standardów a także w 2012 r. Dzień Geodety Europejskiego.
Jesteśmy też wspólnie z Komisją ds. Samorządu Zawodowego w trakcie
przygotowywania Konferencji nt. samorządu zawodowego geodetów, o czym będzie
mowa w odrębnym punkcie. Tematyką powyższą zajmowała się Komisja pod moim
kierownictwem.

5. WSPÓŁPRACA Z BRANŻAMI

Od października

2012 do marca 2013 r. Komisja ds. wywiadów branżowych

współpracowała ze środowiskiem projektantów w sprawie

naliczania opłat

stosowanych przez instytucje branżowe za wywiady branżowe. Współpraca ta
zaowocowała spotkaniem w tej sprawie z panią Posłanką Danutą Pietraszewską
i opracowaniem zapytania poselskiego, które po dyskusjach w łonie Komisji
przekazano Pani Posłance w dniu 4 marca 2013 r. Pani Posłanka była żywo
zainteresowana problemami samorządności środowiska geodezyjnego w Polsce
i zadeklarowała również chęć współpracy z Komisją nr 7 GIG ds. samorządu
zawodowego geodetów. A oto tekst zapytania poselskiego:

„Na podstawie wniosku Geodezyjnej Izby Gospodarczej z dnia 15. lutego 2013 r.
w sprawie nie przestrzegania ustaw i rozporządzeń resortowych w zakresie zapewnienia
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przewodów podziemnych sieci
uzbrojenia terenu i związanych z nimi urządzeń.
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Opis

stanu

istniejącego

W praktyce mamy do czynienia z następującymi rodzajami sieci podziemnego
uzbrojenia terenu:
Sieć wodociągowa przesyłowa, wodociągowej komunalna, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa przesyłowa, gazowa rozdzielcza, ciepłownicza C.O., sieć
kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, telewizyjnych, sterowniczych, sygnalizacji
świetlnej, oświetlenia ulic, zasilania fotoradarów, przewodów przemysłowych i specjalnych
zwłaszcza na terenach tzw. zamkniętych takich jak np. PKP.
Każdy z wyżej wymienionych rodzajów sieci podziemnego uzbrojenia terenu posiada
swojego właściciela w postaci instytucji branżowej i to w ściśle określonym rejonie
administracyjnym – np. w zakresie terytorialnym gminy lub powiatu. Ta cecha powoduje, że
każda z instytucji branżowych dla danego rejonu terenowego jest monopolistą – właścicielem
i administratorem danego rodzaju sieci podziemnego uzbrojenia terenu.
Sieć podziemnego, naziemnego i nadziemnego uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami
naziemnymi określana będzie w dalszej treści skrótem: "SUT".
Trzeba również dodać, że każda instytucja branżowa, przejmując od inwestora na
własność dany odcinek SUT dokonuje tzw. odbioru, w trakcie którego, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2. Kwietnia 2001 r. §17,
punkt 3a powinna bezwzględnie wymagać od inwestora kopii mapy zasadniczej zaopatrzonej
pieczątką klauzuli właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwanej
dalej ODGiK) z naniesionym odcinkiem przewodu podziemnego należącego do przedmiotu
odbioru. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich instytucji (np. inspekcji budowlanej)
dokonujących odbioru wykonanych inwestycji.
Geodeta, któremu zlecono wykonanie mapy do celów projektowych na bazie mapy
zasadniczej prowadzonej przez ODGiK, zmuszony jest wykonywać tzw. wywiady we
wszystkich instytucjach branżowych, władających "SUT" w zakresie zleconego obszaru. W
zależności od stopnia zainwestowania danego terenu, tych instytucji branżowych jest od
kilku do kilkudziesięciu. Każdej z tych instytucji geodeta wysyła 2 egz. kopii mapy
zasadniczej, na których dana instytucja wkreśla swoje, istniejące w terenie przewody
podziemne. Praktycznie na każdym opracowywanym przez geodetę obiekcie jedna lub
kilka instytucji branżowych wykazuje orientacyjne położenie odcinków przewodów
podziemnych, które wskutek złamania obowiązujących, w/w przepisów nie wykazane są na
mapie zasadniczej. W przypadku takich wskazówek geodeta przymuszony jest do
zlokalizowania w terenie trasy takiego przewodu i pomierzenia go w dowiązaniu do osnowy
geodezyjnej. Koszty takiego pomiaru ponosi wówczas całkiem przypadkowy zleceniodawca
mapy lub najczęściej sam geodeta wykonujący to zlecenie. Instytucja branżowa natomiast za
każdy tzw. wywiad branżowy nalicza geodecie spore kwoty nie ponosząc żadnych kosztów
aktualizacji map wzbogaconych przebiegiem swoich własnych przewodów podziemnych.

Uzsadnienie
Od czterdziestu, bez mała lat, wszyscy inwestorzy nowobudowanych sieci uzbrojenia
terenu (SUT) są ustawowo zobowiązani do zlecania geodetom i finansowania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej każdego (bez wyjątku) odcinka SUT tak, aby geodeta mógł
pomierzyć wybudowany odcinek sieci przed jej zasypaniem. Tymi aktami prawnymi są:
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[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20
lutego
1975 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
[2] Ustawa Prawo Geodezyjne z 17 maja 1989r. wraz z późniejszymi zmianami.
[3] Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami.
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego
1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).
[5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2. Kwietnia
2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.455).
Ponadto zgodnie z w/w rozporządzeniem [5] MRRiB §23, od stycznia 2008 roku w
każdym ODGiK powinien działać zbiór o nazwie GESUT tj. Geodezyjna Ewidencja Sieci
Uzbrojenia Terenu, która powinna stanowić dla geodety-wykonawcy jedyne źródło informacji
o lokalizacji niewidocznych w terenie przewodów podziemnych. Zacytowane powyżej w
pozycji [5] Rozporządzenie MRRiB z 2001 r. w §17, punkt 1, zobowiązuje wszystkie
instytucje branżowe do przekazywania i udostępniania geodetom informacji dotyczących
lokalizacji i niektórych parametrów SUT, natomiast §19 tego rozporządzenia mówi, że
przekazywanie tych informacji ma odbywać się nieodpłatnie.
Zasadniczo wszystkie te problemy można byłoby załatwić poprzez uzupełnienie w/w aktów
prawnych następującym zapisem:
„Za brak na mapie zasadniczej i na mapach do celów projektowych, istniejących w terenie
sieci uzbrojenia terenu, spowodowany nie wykonaniem postanowień w/w przepisów w
zakresie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oraz za wszystkie tego skutki, całkowitą
odpowiedzialność ponosi właściciel danego odcinka przewodu podziemnego".

Konkluzja
W podsumowaniu obecnie stosowanej rutyny sytuacja przedstawia się następująco:
Instytucje Branżowe w zakresie posiadanych rodzajów SUT odpowiedzialne są za
zaniedbania minionego okresu i nieprzestrzegania obowiązków wynikających z w/w
przepisów prawa (mają w tym swój udział), posiadają wiedzę o przybliżonym położeniu
niezinwentaryzowanych odcinkach SUT, pobierają od geodetów opłaty za ujawnienie
przedmiotu złamania prawa, a po uzupełnieniu przez geodetów mapy zasadniczej
pomierzonymi odcinkami SUT instytucje te korzystają z tych map nieodpłatnie, naliczając
wcześniej geodecie wspomnianą wyżej opłatę za informacje
o własnym
zaniedbaniu. Opłaty te przekraczają czasami kwotę wartości całej roboty geodezyjnej na
danym obiekcie. Ta właśnie sytuacja, spowodowana nieprzestrzeganiem przepisów
prawa, budzi od lat protest całego środowiska wykonawców prac geodezyjnych oraz
projektantów.
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Zapytanie

poselskie:

Zwracam się do Pana Ministra Infrastruktury z następującym zapytaniem:
1. Dlaczego Powiatowi Inspektorzy Budowlani nie reagują na sytuacje, gdy instytucje
branżowe i zarządcy terenów zamkniętych oraz służby nadzoru budowlanego łamią
obowiązujące przepisy w zakresie konieczności wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przewodów podziemnych, nie egzekwując przy odbiorze inwestycji,
zaklauzulowanej przez właściwy terenowo Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej mapy, potwierdzającej spełnienie przedmiotowych wymogów prawnych?
2. w związku z powyższym: - jakie działania może Pan podjąć aby zmienić także i to, że
obecnie instytucje branżowe i zarządcy terenów zamkniętych (gestorzy sieci uzbrojenia
terenu) wystawiają geodetom i projektantom faktury za udzielanie informacji wskazujących
przewody podziemne, nie zinwentaryzowane dotychczas powykonawczo, będąc
równocześnie winnym tej patologii.”
W/w Komisją bardzo aktywnie kierował członek Rady GIG Kol. Władysław Baka.
W ostatnim czasie Koledzy przygotowali bardzo ciekawe propozycje obiegu
dokumentów, które przekazane zostały dnia 15 maja 2013 r. do wykorzystania przez
Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Pismo do GGK i w/w opracowanie stanowią
załączniki do Biuletynu Nr 10.

6. ODDZIAŁY I REGIONY

Oddział Zachodniopomorski GIG działał samodzielnie.
Oprócz załatwienia bieżących problemów, Koledzy w każdym roku organizowali
bardzo ciekawe konferencje w Pogorzelicy, pod hasłem: „PRAWO W GEODEZJI”.
Oprócz w/w Oddziału mamy także 8 Regionów, którymi zawiadywali Przedstawiciele
Regionalni, załatwiając w miarę możliwości bieżące problemy naszych członków,
inicjując szkolenia a także organizując okresowe spotkania.
Członkowie organów Oddziału i Przedstawiciele Regionalni wymienieni zostali na
początku sprawozdania.
Temat ten koordynowała Komisja Regionów pod przewodnictwem członka Rady Izby
Kol. Krzysztofa Rogali.

7. RYNEK PRAC GEODEZYJNYCH

Komisja działająca pod przewodnictwem Wiceprezesa Izby Kol. Jana Połcia, starała
się rozwiązywać doraźne problemy zgłaszane przez przedsiębiorców a także
inicjowała tematy, które powinny ułatwić działalność produkcyjną.
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Wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich o odblokowanie rynku prac
scaleniowo- wymiennych. Niestety w przeciwieństwie do opłat, RPO nie znalazł
podstaw do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zmianę przepisów w tym
zakresie. Skierowaliśmy także kolejne pismo do Ministra Sprawiedliwości o
umożliwienie geodetom dostępu do akt ksiąg wieczystych (patrz Biuletyn Nr 10).
Wystąpiliśmy też do Ministra Finansów z prośbą o przeznaczenie 2-3 % z podatków
od nieruchomości na prowadzenie EGiB i GESUT-u (patrz Biuletyn Nr 10).
Skierowaliśmy także pismo do Głównego Geodety Kraju z prośbą o uproszczenie
procedur przy podziałach nieruchomości, na które otrzymaliśmy szczegółową
odpowiedź,

pozwalającą

na

skrócenie

czasu

przygotowania

dokumentacji

i wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków (patrz Biuletyny Nr 7 i Nr 8).

8. SAMORZĄD ZAWODOWY GEODETÓW UPRAWNIONYCH

Temat ten prowadzony był przez Komisję kierowaną przez członka Rady Izby
Kol. Władysława Bakę. Z inicjatywy Komisji wspólnie z PGK, SGP i PTG
przygotowujemy

Konferencję

pod

hasłem:

„Samorząd

zawodowy

geodetów

uprawnionych – szansą dla lepszej obsługi gospodarki”. Powołany został Komitet
Organizacyjny Konferencji
zainteresowanych

dwa

pod moim przewodnictwem, który przesłał do

komunikaty.

Konferencja

planowana

jest

w

dniach

21 i 22 października 2013 r.
Pan dr Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju zgodził się spotkanie to objąć
swoim patronatem. Dla zorientowania się jakie zdanie na temat samorządu
zawodowego mają geodeci, wspólnie z Redakcją miesięcznika „GEODETA”
przygotowaliśmy odpowiednią Ankietę (patrz Biuletyn Nr 10 załącznik Nr 2).
Udział

w

Ankiecie

można

było

wziąć

na

portalu

Geoforum

w

terminie

od 20.05.2013 r. do 9.06.2013 r.

Wyniki są następujące:
a) Liczba uczestników

451 osób.

b) Za samorządem 406 osób.
c) Przeciw samorządowi 45 osób.
d) Osoby deklarujące swój udział w konferencji 235 osób.
Nowa Rada Izby podejmie decyzję o dalszych działaniach w tym zakresie.
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9. STATUT GIG

Nad tym podstawowym dla GIG dokumentem cały czas czuwała Komisja Statutowa
pod przewodnictwem członka Rady Izby Kol. Krzysztofa Rogali.
Komisja oprócz przygotowywania projektów nowelizacji Statutu zajmowała się także
interpretacją poszczególnych jego zapisów. Ułatwiło to bardzo działalność organów
Izby.

10. KODEKS BUDOWLANY

Dzięki naszej inicjatywie, zaproszeni zostaliśmy do udziału w posiedzeniu Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Wspólnie z SGP i PGK przygotowaliśmy
i przekazaliśmy Komisji propozycje zmian do Kodeksu Budowlanego, które powinny
w zdecydowany sposób poprawić pozycję geodetów w procesach budowlanych.
(patrz Biuletyn Nr 9).

11. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACYJMI GEODEZYJNYMI

Współpraca ta układa się w tej kadencji wyjątkowo dobrze.
Szczególnie wiele wspólnych działań realizowaliśmy z PGK i SGP. Wspólne
wystąpienia, udział w Walnych Zgromadzeniach, w roboczych spotkaniach,
w konferencjach i w konsultacjach. Zawarte porozumienia ułatwiły tę współpracę.
Chcę w tym miejscu podziękować za to Kolegom Prezesom: Waldkowi Klockowi
i Stasiowi Cegielskiemu. W bieżącym roku nawiązano też współpracę z Polskim
Towarzystwem Geodezyjnym, którego Prezes Pan Jarosław Formalewicz jest
członkiem Komitetu Organizacyjnego planowanej z końcem października br.
konferencji nt. samorządu zawodowego godetów uprawnionych.

12. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Jesteśmy

wdzięczni

Głównemu

Geodecie

Kraju

dr

Kazimierzowi

Bujakowskiemu za dotychczasową współpracę i zrozumienie naszych problemów.
Zaproszenie Prezesa GIG do Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
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i zapraszanie na wszystkie spotkania, na których omawiane są najważniejsze
problemy naszego zawodu, jest dla nas bardzo ważne i satysfakcjonujące.
Mamy też nadzieję, że większość zgłaszanych przez nas tematów,
dotyczących

wykonawstwa

geodezyjnego,

w

niedługim

czasie

znajdzie

odzwierciedlenie w przygotowywanych aktach prawnych. Nadzieję taką daje także
porozumienie Częstochowskie z dnia 6.10.2011 roku (patrz Biuletyn Nr 3).
Nasze kontakty z administracją samorządową są często interwencjami dotyczącymi
problemów poszczególnych wykonawców. Z tym, że cel jest wspólny, lepsza obsługa
zleceniodawców. Dlatego sądzę, że nie jesteśmy postrzegani jak organizacja
utrudniająca życie administracji.

13. PROPAGOWANIE

TEMATYKI

WYKONAWSTWA

GEODEZYJNEGO

NA

RÓŻNYCH FORACH

24.09.2010 r. – referat pt.: „Geodezja działająca w/g prawa czy często bez
regulacji
autor:

prawnych

Bogdan

albo

Grzechnik

na

granicy

(znajduje

prawa,
się

w

Konferencja
materiałach

w

Pogorzelicy,

pokonferencyjnych

w internecie)
7.07.2011 r. - referat pt.: „Przedsiębiorstwa Geodezyjne Problemy i Wyzwania”,
Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna – autor: Bogdan Grzechnik
(Biuletyn Nr 1,2)
23.09.2011 r. -

referat pt.:

„Tezy do nowego Prawa G i K” Konferencja

w Pogorzelicy – autor: Bogdan Grzechnik (Biuletyn Nr 3 i Nr 6)
r. - referat pt.: „Samorząd zawodowy w geodezji i kartografii + -

korzyści

i

Telega,

zagrożenia”,

Konferencja

w

Warszawie

-

autorzy:

Tomasz

Roman Kasprzak (Biuletyn Nr 3, stary ale aktualny tekst)
2003 r. – referat pt.: „Samorząd zawodowy w geodezji-czy potrzebny?”, Konferencja
w Pogorzelicy – autor: Bogdan Grzechnik (Biuletyn Nr 3, stary ale aktualny tekst)
22.09.2011 r. – referat pt.: „Próby tworzenia samorządu zawodowego geodetów
uprawnionych – przyczyny i skutki jego powołania”, Konferencja w Pogorzelicy
- autor: Władysław Baka. (Biuletyn Nr 3)
24.11.2011 r. – referat pt.: „Rozgraniczanie nieruchomości – nowe propozycje
rozwiązań dla udoskonalenia katastru nieruchomości” Międzynarodowy Kongres
Katastralny w Warszawie, autor: -Bogdan Grzechnik (znajduje się w materiałach
SGP w Internecie),
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Grudzień 2011 r. Wywiad w "Geodecie" Nr 12/2011 z Wiceprezesem Rafałem Piętką.
W tym samym numerze "GEODETY" ukazał się artykuł pt. "Dlaczego należy powołać
samorząd zawodowy. Jeszcze jedna próba" - autor: Władysław Baka
5.03.2012 r. – referat pt.: „Rola i znaczenie geodezji dla rozwoju kraju”,
Dzień Geodety Europejskiego – autor: Bogdan Grzechnik (Biuletyn Nr 6)
5.03.2012 r. – referat pt.: „Szukanie rozwiązań dla wyłonienia wiarygodnej
reprezentacji geodetów uprawnionych” Dzień Geodety Europejskiego – autor:
Władysław Baka (Biuletyn Nr 6) Artykuł opublikowany również w PRZEGLĄDZIE
GEODEZYJNYM nr 7/2012 r.
5.03.2012 r. – referat pt.: „Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny”,
Dzień Geodety Europejskiego – autor: Rafał Piętka (Biuletyn Nr 6)
2012 r. artykuł pt.: „Dobór kadr, organizacja pracy oraz obsługa interesantów w
jednostkach administracji geodezyjnej”, Miesięcznik Geodeta Nr 5, - autor: Bogdan
Grzechnik
2012 r. artykuł pt.: „Sierpień 1980 w geodezji – impuls do teraźniejszości”, relacja
rocznicowa do Biuletynu Nr 7, - autor: Stefan Balcer
17 IX 2012 r. – referat pt.: „Kształcenie geodetów dla potrzeb rynku usług
geodezyjnych z punktu widzenia GIG”, I FORUM – „Kształcenie i doskonalenie
geodetów i kartografów” - autor: Bogdan Grzechnik (Biuletyn Nr 7)
XII 2012 r. „List otwarty do wszystkich geodetów w Polsce” Miesięcznik Geodeta,
w imieniu inwestorów – list opracował Bogdan Grzechnik (Biuletyn Nr 8)
XII 2012 r. „Apel do Głównego Geodety Kraju a także do pracowników administracji
i wykonawstwa” – autor: Bogdan Grzechnik (Biuletyn Nr 8)
Styczeń 2013 r. w miesięczniku "Geodeta nr. 1/2013 opublikowano artykuł pt.:
" O sprawne działanie w praktyce geodezyjnej. Jak uprościć wywiad branżowy"
- autor: Władysław Baka.
Z końcem września br. nakładem wydawnictwa GALL w Katowicach ukaże się
książka pt. "FIRMA GEODEZYJNA – KANONY I ETOS ZAWODU"

- autor:

Władysław Baka.
10.01.2013 r. Wystąpienie prezesów GIG i PGK do GGK z propozycją tematów do
podjęcia w 2013 r. (Biuletyn Nr 8)
21.03.2013 r.

„Dokąd zmierzasz Polska Geodezjo?” Tematy strategiczne,

Dzień Geodety Europejskiego organizowany przez PGK i GIG, część opracowana
przez Bogdana Grzechnika (Biuletyn Nr 9)
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14. POLITYKA INFORMACYJNA

Dla lepszych kontaktów z Członkami Izby a także z całym środowiskiem
geodezyjnym w połowie 2010 roku założyliśmy nową stronę internetową.
Z podobnych względów podjęliśmy decyzję o redagowaniu Biuletynu Informacyjnego,
który rozsyłany jest elektronicznie do naszych członków, ale także do wszystkich
przedsiębiorców i do administracji geodezyjnej. W pewnym sensie z urzędu stałem
się jego redaktorem. Z wielu głosów czytelników wynika, że jest to dobry sposób
komunikowania się ze środowiskiem. Myślę, że w kolejnej kadencji warto
kontynuować ten system informacyjny.

15. PODSUMOWANIE

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom za
współpracę, za czas poświęcony na pracę społeczną i wsparcie, którego mi cały
czas udzielaliście.
Geodezja jest pięknym zawodem, bardzo potrzebnym gospodarce, inwestorom
i właścicielom nieruchomości. Jestem pewien, że nowo wybrane organy Izby będą
kontynuować nasze dzieło, dążąc do zrealizowania wymienionych na wstępie haseł,
pozwalających, najlepiej jak to możliwe, pełnić geodetom funkcję zawodu zaufania
publicznego. Myślę, że przyszła pora na wymianę pokoleniową, która da nowy impuls
działaniom Geodezyjnej Izby Gospodarczej.
Osobiście, jeśli moje opinie i rady będą przydatne będę w miarę swych możliwości,
do dyspozycji.
Bogdan Grzechnik
Prezes GIG

Załączniki:
1. Protokół z posiedzenia Rady GIG z dnia 8.05.2013 r.
2. Wzór Ankiety dotyczącej samorządu zawodowego
3. Pismo do GGK w sprawie wywiadów branżowych wraz z opracowaniem
Komisji Nr 6
4. Pismo GIG, SGP i PGK do Ministra Sprawiedliwości z dnia 3.06.2013 r.
5. Pismo GIG, SGP i PGK do Ministra Finansów z dnia 4.06.2013 r.
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Załącznik Nr 1

PROTOKÓŁ Z 19/V POSIEDZENIA RADY GEODEZYJNEJ IZBY
GOSPODARCZEJ W DNIU 8 MAJA 2013 ROKU

W dniu 8 maja 2013 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady
Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady GIG
zostało wysłane mailem w dniu 24 kwietnia 2013 r. Zaproszeni na posiedzenie zostali
Członkowie

Komisji

Rewizyjnej,

Komisji

Rozjemczej,

Prezes

Oddziału

Zachodniopomorskiego i Przedstawiciele Regionalni. Ogółem w obradach wzięło
udział 9 osób, Rada Izby reprezentowana była przez 8 Członków. Lista obecności
w załączeniu.
Zebranie otworzył Prezes GIG Pan Bogdan Grzechnik. Pan Prezes
zaproponował zebranym, aby rozszerzyć porządek obrad zgodnie z wnioskiem Pana
Romana Kasprzaka i przedyskutować naglące sprawy dotyczące CLGE.

Pan Prezes przedstawił zebranym następujący porządek obrad:
1. Ustalenia

dotyczące

prac

przygotowawczych

do

XXI

Walnego

Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Izby, planowanego na
20.06.2013 r. (czwartek)
2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2012 r. oraz pokrycia straty.
4. Sprawozdanie z przygotowań do Konferencji pod hasłem: „Samorząd
zawodowy geodetów uprawnionych-szansą dla lepszej obsługi gospodarki”.
5. Sprawy dotyczące CLGE.
6. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad 1 Ustalenia dotyczące prac przygotowawczych do

XXI Walnego

Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Izby, planowanego
na 20.06.2013 r. (czwartek)

Pan Bogdan Grzechnik poinformował, że nie może, ze względu na sprawy
rodzinne kandydować na Prezesa Izby podczas XXI Walnego SprawozdawczoWyborczego Zgromadzenia Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.
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Pan Bogdan Grzechnik poinformował, że Pan Rafał Piętka zgodził się
kandydować na Prezesa GIG. Rada Izby poparła Jego kandydaturę i zadeklarowała
pomoc. Do nowych władz zgodzili się kandydować Panowie: Jan Połeć, Sławomir
Leszko, Roman Kasprzak, Władysław Baka, Krzysztof Rogala, Karol Sołtysiak.
Pan Jan Połeć zaproponował aby Komisja Statutowa rozważyła możliwość wpisania
do Statutu GIG funkcji Prezesa Honorowego, którą powinno się powierzyć, ze
względu na Jego zasługi, ustępującemu Prezesowi.
Prezes Izby poinformował zebranych, że pomimo

obniżki ceny za udział

w szkoleniach, frekwencja nie zwiększyła się. Terminy kursów były przesuwane aby
zebrać wystarczającą liczbę uczestników i żeby mogły przynieść dochód dla Izby.
Stwierdził, że w szkoleniach organizowanych przez GIG bierze udział coraz mniej
osób. Pan Prezes obawia się, że nie będzie wpływów z działalności edukacyjnej.
Zasugerował

wobec tego, aby

podczas Walnego Zgromadzenia, rozważyć

podwyższenie wysokości składki członkowskiej o 10%-20% ze względu na inflację,
pozwoli to zachować GIG płynność finansową.
Rada GIG nie poparła jednogłośnie propozycji zwiększenia składki członkowskiej.
/za było 5 głosów, przeciw 3 głosy/.
Pan Krzysztof Rogala zobowiązał się, że prześle opracowany przez Komisję projekt
zmian do Statutu do dnia 11 maja 2013 r., do uzgodnienia Radzie GIG.
Uczestnicy zebrania otrzymali do omówienia i zaakceptowania następujące
materiały:
- program XXI Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków GIG,
- kartę zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu GIG,
- skorygowany projekt budżetu na 2013 r.,
- projekt budżetu na 2014 r.
- zaawansowanie budżetu za 3 miesiące 2013 r.
- sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Rada Izby zaproponowała zmianę godziny zakończenia Walnego Zgromadzenia
z 1400 na 1500
Pani Weronika Borys zasugerowała, aby przygotować w dwóch wariantach
projekty budżetów na dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia GIG.
Zaakceptowane materiały zostaną do dnia 13 maja 2013 r. przesłane do
wszystkich członków GIG. W późniejszym terminie zostaną przekazane następujące
dokumenty: projekt zmian Statutu GIG, Sprawozdanie Prezesa GIG oraz
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
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Rada GIG postanowiła

zaprosić na XXI Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Zgromadzenie Członków GIG: GGK, szefów zaprzyjaźnionych organizacji, Prezesa
Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej,
Prof.

Bogdana

Neya

Przewodniczącego

Państwowej

Rady

Geodezyjnej

i Kartograficznej oraz władze geodezyjne Mazowsza.

Ad 2 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za
2012 r.

Pani Weronika Borys poinformowała zebranych, że Komisja Rewizyjna
w okresie od 24 kwietnia do dnia 8 maja 2013 r. przeanalizowała przebieg procesu
połączenia Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
z Geodezyjną Izbą Gospodarczą w Warszawie.
Obecnie podmiot ZGIG w likwidacji funkcjonuje i jego działalność nie jest
przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej GIG. Z dniem 9 listopada 2012 r. został
zarejestrowany w KRS nowy podmiot jakim jest Zachodniopomorski Oddział
Geodezyjnej Izby Gospodarczej który uzyskał osobowość prawną.

Pani Weronika Borys poinformowała, że Sprawozdanie finansowe GIG na
dzień 31.12.2012 r. w pierwszej wersji zostało przekazane Komisji Rewizyjnej w dniu
14 marca 2012 r., natomiast w drugiej wersji, po uwzględnieniu not księgowych
wystawionych przez ZOGIG ( które wpłynęły w dniu 22 marca ), w dniu 26 kwietnia
2013 r.
Pani Weronika Borys w dniu 8.05.2013 r. sprawdziła

dokumenty księgowe

i stwierdziła poprawne ujęcie danych finansowych w skorygowanym Sprawozdaniu
finansowym GIG za 2012 r.
Jednocześnie

Komisja

Rewizyjna

zwróciła

uwagę

Zarządowi

ZOGIG

na

konieczność wykonania pełnego Sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami
art. 28 Statusu GIG.
Sprawozdanie w odpowiedniej formie powinno być wykonane najpóźniej do dnia
31 maja 2013 r. Komisja uznała, że forma sprawozdania ZOGIG nie ma wpływu na
poprawnie wykonane sprawozdanie końcowe GIG, w związku z tym: Członkowie
Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali przedłożone sprawozdanie finansowe
za 2012 rok Geodezyjnej Izby Gospodarczej.
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Ad 3 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 r. oraz pokrycia straty.

Rada Izby działając na podstawie

§3 pkt. 1 Regulaminu Pracy

Rady

Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Art. 20 pkt 4 Statutu GIG podjęła uchwałę
nr 87/V/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
obejmującego:

bilans na dzień 31-12-2012 r.,

rachunek wyników na dzień

31-12-2012 r. i informację dodatkową.
Strata wykazana w wyniku finansowym w kwocie 21 827,64 zł będzie pokryta
przez obniżenie Funduszu Statutowego.
/głosownie: za 8-głosów, wstrzymujących się 0-głosów, przeciw 0-głosów/

Ad 4 Sprawozdanie z przygotowań do Konferencji pod hasłem: „Samorząd
zawodowy geodetów uprawnionych-szansą dla lepszej obsługi gospodarki”.

Pan Bogdan Grzechnik Prezes Izby poinformował, że na Konferencję pod
hasłem: „Samorząd zawodowy geodetów uprawnionych-szansą dla lepszej obsługi
gospodarki” zgłosiło się tylko kilkanaście osób. Komitet Organizacyjny Konferencji
zdecydował, że należy przenieść termin tej Konferencji na 21-22 października 2013 r.
Postanowiono podjąć próbę rozesłania ankiety w celu ustalenia czy geodeci chcą
powołania samorządu zawodowego czy nie. Ankieta zostanie uruchomiona w dniach
od 20 maja do 1 czerwca br. na portalu Goforum.pl.

Został wysłany w dniu

26 kwietnia 2013 r. Komunikat Nr 2 informujący o powyższych ustaleniach.
Pan Władysław Baka zaproponował aby wysłać prośbę o wywieszenie Komunikatu
Nr 2 i ankiety na tablicy ogłoszeń w Ośrodkach Dokumentacji.
Prezes Izby uzależnia od wyniku ankiety (liczby odpowiedzi i poparcia) możliwość
zorganizowania Konferencji. Wstępne dane opublikowane zostaną na portalu na
początku czerwca br. Jeżeli wynik

będzie pozytywny Konferencja będzie

organizowana.
Wiele kontrowersji wzbudził udział, przynależność do samorządu zawodowego
geodetów uprawnionych, urzędników - geodetów pracujących w administracji
geodezyjnej. Pan Władysław Baka przypomniał, że proponował powrócić do nazwy
mierniczy, ale Rada nie przyjęła tej propozycji.

W obecnym systemie kategorii

uprawnień podzielonych wg specjalności i stosowaniu nazwy „geodeta” dla
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określenia zawodu każdej osoby posiadającej wykształcenie geodezyjne nie ma
możliwości

rozdzielania

grupy

geodetów

uprawnionych

na

wykonawców

i administrację.
Pan Rafał Piętka stwierdził, że nie należy na tym etapie przekazywać
informacji, że organizacje geodezyjne zastaną zastąpione samorządem zawodowym,
gdyż mogą bez przeszkód działać równolegle.

Ad 5 Sprawy dotyczące CLGE.

Pan Roman Kasprzak wspomniał o działaniach CLGE Stowarzyszenia
Geodetów Europejskich. Zarząd CLGE zachęca do wzięcia udziału w projekcie
Blueparking.eu zapoczątkowanym przez Szwajcarską Organizację Krajową CLGE,
polegającym na zidentyfikowaniu, a następnie dokonaniu pomiarów lokalizacyjnych
miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Informacja ta mogłaby być przekazana,
a najlepiej sprzedana operatorom systemów nawigacyjnych.
Pan Roman Kasprzak zaprezentował ankietę dotycząca tego projektu:
1. Czy możliwa jest realizacja tego projektu w Waszym kraju? Pod jakimi warunkami?
2. Jaki jest realny, ostateczny termin realizacji projektu w Waszym kraju?
3. Czy Wasza organizacja jest gotowa nadzorować ten projekt na szczeblu krajowym?
Czy możecie wyznaczyć osobę do kontaktu?
4. Czy w Waszym kraju dostępne są jednolite opracowania kartograficzne (o co najmniej
1 m dokładności)? Jeśli tak to czy są dostępne bezpłatnie? Jeśli nie, to czy jest
możliwe ich bezpłatne pozyskanie poprzez wsparcie właściciela tych danych?
5. Czy są już dostępne jakieś zbiory danych o miejscach parkingowych dla osób
niepełnosprawnych? Kto te zbiory utrzymuje?
6. Czy jest możliwy pomiar wyjściowy (bezpłatny) przy pomocy geodetów
wolontariuszy z sektora prywatnego / urzędowego?
7. Czy geodeci prywatni/urzędowi mogą zapewnić okresową aktualizację (odpłatnie?)
8. Czy uważacie, że w Waszym kraju, możliwe byłoby pozyskanie jakiegoś wsparcia
finansowego z urzędów/organizacji osób niepełnosprawnych/sponsorów ?
9. Czy w Waszym kraju dostępne jest jakieś oprogramowanie na telefony komórkowe
dla osób niepełnosprawnych?
10. Czy są jakieś firmy skłonne kupić takie bazy danych?
11. Czy jesteście skłonni wziąć udział w tym projekcie jako kraj pilotażowy?
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Pan Roman Kasprzak zaproponował aby wystosować do CLGE pismo
z informacją, że GIG i PGK odniosą się do kwestionariusza do końca czerwca
2013 r. i jednocześnie rozpocząć wywiad co do możliwości zrealizowania tego
projektu. Pan Bogdan Grzechnik zadecydował, aby przesunąć termin do końca
sierpnia i rozeznać w tym czasie sprawę, wystąpić m.in. do GUGiK-u i organizacji
działających dla niepełnosprawnych.
Pan Roman Kasprzak wspomniał, że należy wykupić domenę.
Pan Roman Kasprzak poinformował o Dynamicznej Bazie Wiedzy o Zawodzie
(Dynamic Professional Knowledge Base) – Rudolf Kolbe, prowadzący projekt z
ramienia CLGE zaprezentował wraz z Aerovision, firmą realizującą projekt, wersję
0.0 systemu. Kiedy system będzie gotowy, każda z organizacji krajowych będzie
odpowiedzialna za uzupełnianie bazy jak i jej aktualizację. Pan Roman Kasprzak
uważa, że to jest ważne sprawa i należałoby tym się zająć.

Ad 6 Sprawy bieżące.

Rada Izby uzgodniła aby złożyć do GGK wnioski o nadanie odznaki honorowej
„Za zasługi dla geodezji i kartografii” dla Pana Władysława Baki,

Pana Stefana

Balcera, Pana Bogdana Grzechnika, Pana Romana Kasprzaka, Pana Sławomira
Leszko, Pana Rafała Piętki, Pana Jana Połcia, Pana Krzysztofa Rogali, Pana Karola
Sołtysiaka i Pana Grzegorza Sicińskiego. Pani Weronika Borys prosiła aby Jej nie
umieszczać na w/w liście. Prezes Izby poprosił aby do końca tygodnia wytypowane
osoby przesłały do biura GIG dane i informacje o swojej działalności zawodowej
i społecznej.
Prezes Izby poinformował zabranych, że GIG złożyła w dniu 4 kwietnia 2013 r.
przygotowany przez Pana Romana Kasprzaka wniosek do Ministerstwa Gospodarki
do

projektu:

„Wsparcie

udziału

organizacji

przedsiębiorców

w

pracach

międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Przyznana dotacja zostanie
przeznaczona na refundację opłaconej składki członkowskiej CLGE za 2013 r.
(50% GIG i 50% PGK).
Rada Geodezyjnej Izby Gospodarczej z uwagi na ustanie członkostwa w Izbie
firmy: Agencji Geodezyjno-Prawnej „GRUNT-SERVICE” Kieźliny ul. R. Domagały 3,
10-371 Olsztyn z powodu wystąpienia z GIG zgłoszonego w dniu 29.01.2013 r.
(art.11 ust.2 pkt.1 Statutu GIG) działając na podstawie art. 20 ust.2 Statutu GIG oraz

24

§ 3 pkt 1 Regulaminu Pracy Rady GIG podjęła uchwałę nr 88/V/2013 o wykreśleniu
w/w firmy z listy członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.
/głosownie: za 8-głosów, wstrzymujących się 0-głosów, przeciw 0-głosów/
Pan Jan Połeć Wiceprezes Izby, poinformował zebranych, że podpisał
porozumienie w imieniu GIG ze Stowarzyszeniem „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”
o współpracy i ochronie interesów zawodowych członków w/w organizacji,
a w przyszłości o połączeniu się.
Pan Bogdan Grzechnik zaproponował, aby Pan Rafał Piętka i Pan Karol
Sołtysiak wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Gospodarczej, które
odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 r. w Warszawie.
Pan Bogdan Grzechnik przypomniał zebranym, że trwa nabór kandydatów na
organizowane przez GUGiK warsztaty szkoleniowe dla wykładowców.
Pan Krzysztof Rogala poinformował o przekazanych telefonicznie sprawach
przez

Pana Grzegorza Sicińskiego. Ustalono, że

po przesłaniu przez Niego

dokumentów problemem zajmie się odpowiednia Komisja.
Pan Władysław Baka uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Polskiego
Towarzystwa Geodezyjnego i przekazał protokół z tego spotkania.
Pan Bogdan Grzechnik poprosił aby wszystkie osoby odpowiedzialne za
realizację wniosków i Planu Pracy jeszcze przed Walnym zintensyfikowały swoje
działania i przesłały pisemne sprawozdania ze swej pracy. Na podstawie tych
materiałów Prezes Izby przygotuje sprawozdanie na XXI Walne SprawozdawczoWyborcze Zgromadzenie Członków GIG.

Warszawa, 8 maja 2013 r.

Protokołowała: Agnieszka Horbaczewska
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Załącznik Nr 2

ANKIETA skierowana do wszystkich geodetów

1. Posiadam uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
Tak/Nie
2. Jestem czynny zawodowo
Tak/Nie
3. Popieram ideę powołania samorządu zawodowego geodetów uprawnionych
Tak/Nie
4. Uważam, że korzyści z powołania samorządu zawodowego geodetów uprawnionych
będą następujące: ...............................
5. Uważam, że nie jest celowe powoływanie samorządu zawodowego geodetów
uprawnionych, gdyż: .............................
6. Jestem wstępnie zainteresowany udziałem w konferencji na temat samorządu
zawodowego geodetów uprawnionych (21-22 października br.)
Tak/Nie
7. Proponuję uzupełnienie tematyki konferencji, o której mowa wyżej, o następujące
problemy: ........................................
==================================
8. Imię
9. Nazwisko
10. Nr uprawnień zawodowych
11. Zakresy
12. Wykształcenie średnie/inżynier/magister
13. Adres mailowy
14. Telefon
==================================
Dystrybucja: mail/ GEODETA/ Geoforum.pl
Termin: 20 maja - 9 czerwca
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Załącznik Nr 3

GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel./fax /22/ 827-38-43, e-mail: biuro@gig.org.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000090356, NIP 525-20-34-024, REGON: 010753536

Warszawa, 2013-05-15
L.dz.38/2013
Pan Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju
Ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,
W załączeniu przekazuję opracowanie Komisji ds. Wywiadów Branżowych GIG,
dotyczące obiegu dokumentów upraszczających postępowanie, z prośbą o uwzględnienie
naszych wniosków w pracach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Z poważaniem,
Prezes
Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Bogdan Grzechnik
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Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Mając na uwadze poprawienie sprawności i ekonomizacji działań w zakresie aktualizacji
mapy zasadniczej i państwowych zbiorów GESUT o elementy podziemnego uzbrojenia
terenu Geodezyjna Izba Gospodarcza zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie załączonej do
niniejszego pisma propozycji nowego obiegu dokumentów do procedury i rutyny zgłaszania
prac geodezyjnych i udzielania odpowiedzi przez wszystkie, funkcjonujące w Polsce ośrodki
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, włączając do tego procesu właściwe terenowo
zespoły ZUD i instytucje branżowe. będące właścicielami sieci przewodów podziemnych.
Proponowana zmiana jako wniosek środowiska wykonawstwa geodezyjnego w Polsce,
przekazana jest przez komisję nr. 6 GIG ds. wywiadów branżowych. Przyczyni ona procesom
przygotowania inwestycji konkretnych korzyści materialnych, skracając termin ich realizacji.
Wyprzedając uzasadnienie wniosku komisja nr6 GIG d.s. wywiadów branżowych opracowała
propozycje uzupełnienia tekstu międzyresortowego projektu rozporządzenia w sprawie bazy
danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej w sposób następujący:
Propozycja 1
Do § 2 dodać: punkt 20) Instytucje branżowe – rozumie się podmioty zarządzające sieciami
lub będące ich właścicielami;
punkt 21) Wykonawca – rozumie się geodetę uprawnionego, wykonującego
usługi geodezyjno-kartograficzne, których efekty w postaci operatu
pomiarowego przekazuje do zasobu.
Propozycja 2
Do § 3, ust.3 dodać: punkt 3) nazwę i adres właściciela/zarządcy obiektu (danej sieci
i urządzeń uzbrojenia terenu).
Propozycja 3
W § 6 po pierwszym zdaniu dodać: Zbiór GESUT stanowi dla wykonawcy jedyne,
obligatoryjne źródło danych do opracowań map do celów projektowych. Dane te wykonawcy
zgłaszającemu prace geodezyjne udostępnia się nieodpłatnie.
Propozycja 4
W § 7 ust. 1 punkt 4) uzupełnić następująco: po słowach „danych zawartych w rejestrach
prowadzonych przez” dodać: „instytucje branżowe przekazanych obligatoryjnie do GESUT.
Instytucje te zobowiązuje się do przekazania do zasobu danych geodezyjno-kartograficznych
istniejących w terenie, a nie wykazanych dotychczas na mapie zasadniczej sieci uzbrojenia
terenu w wyznaczonym terminie.
Propozycja 5
W § 7 ust. 2, punkt 1) zmienić następująco: „udostępnione nieodpłatnie staroście przez:
a) instytucje branżowe,
b) organy administracji architektoniczno –budowlanej;
Propozycja 6
Do § 7 dodać ust. 3 o brzmieniu: Za fakty spowodowane brakiem informacji
o nieujawnionych w GESUT, a istniejących w terenie zakrytych
przewodach podziemnych ponosi instytucja branżowa jako podmiot
zarządzający/ władający daną siecią,
Propozycja 7
Do § 7 dodać ust. 4 o brzmieniu: Wykonawca geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
przekazywanej przez niego i przyjmowanej do zasobu nie wnosi z tego
tytułu żadnych opłat. Zasada ta dotyczy wzbogacania baz danych
GESUT , BDOT500 i mapy zasadniczej.
Propozycja 8
W przedziale paragrafów 9,10,11 stworzyć dodatkowy paragraf o brzmieniu:
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- zobowiązuje się (wzywa się) instytucje branżowe i inwestorów państwowych do
skoordynowanej unifikacji swoich standardów gromadzenia danych ze standardem GESUT,
BDOT500 oraz mapy zasadniczej.
Powyższe propozycje stanowią próbę zrównoważenia praw i obowiązków trzech
głównych podmiotów tj.: administracyjnych Zasobów dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, Wykonawców i Instytucji Branżowych jako równoprawnych twórców, ale i
przyszłych użytkowników bazy danych pod nazwą Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia
Terenu.

UZASA DNIENIE
Uzasadnieniem jest konieczność wprowadzenia zasady, aby Wykonawca w celu
wykonania mapy do celów projektowych dane o istniejących w terenie, a nie
zinwentaryzowanych dotychczas przewodach podziemnych tj również o ich przybliżonej
lokalizacji uzyskiwał z jednego źródła tj. z powiatowego lub miejskiego ośrodka dgik
prowadzącego zasób pod nazwą GESUT, a nie od wielu różnych instytucji branżowych.
Ważne jest również to, aby koszty usuwania minionych zaniedbań ponosili Właściciele –
Administratorzy poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu, a nie przypadkowi
Inwestorzy lub, Wykonawcy pomiarów prawnie nie związani z tymi sieciami, dokładnie
tak, jak w przypadku budynków i innych budowli, gdzie zlecenie i koszty geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej ponosi właściciel (Inwestor) obiektu.
Proponowane zmiany spowodują:
1. zaangażowanie Instytucji Branżowych do udziału w procesie sprawnego
i szybkiego uzupełnienia zaległości w zakresie treści mapy zasadniczej.
Zawinienie to polega na tym, że zgodnie z obowiązującymi od 1975 r. ustawami
(Prawo Budowlane, Prawo Geodezyjne) i resortowymi rozporządzeniami, wszystkie
sieci podziemne powinny być zinwentaryzowane powykonawczo, i to przed
ich zasypaniem, przed dokonaniem odbioru budowlanego. Innymi słowy: żaden
odcinek przewodu podziemnego nie powinien być odebrany i oddawany do użytku
bez udokumentowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w postaci
zaklauzulowanej kopii mapy zasadniczej całego odbieranego odcinka sieci. Zlecenie
i sfinansowanie w/w prac geodezyjnych należy więc do obligatoryjnego obowiązku
Inwestora – właściciela sieci.
2. Wczesne rozpoznanie uczestników ZUD-u, a więc i Instytucji Branżowych
w zamierzeniach inwestycyjnych, co powinno wydatnie usprawnić proces uzgadniania
dokumentacji projektowych. Zaangażowanie w tym procesie ZUD-u powoduje
nadanie całemu procesowi współpracy wszystkich uczestników, a w szczególności
funkcji Ośrodka dgik (GESUT) pełnego i komplementarnego sensu podnosząc
w ten sposób Rangę i sprawność tych urzędów.
3 Umożliwienie Wykonawcy dokładnego przewidywania i znacznego skrócenia terminu
Wykonania mapy do celów projektowych, do czego Wykonawca ma pełne prawo,
ponieważ nie może być tak, aby termin, jaki obiecał Wykonawca Zleceniodawcy
zależał od iluś tam Instytucji Branżowych i nie może być również tak, aby
Wykonawca ponosił koszty wywiadów branżowych czyli uzyskania danych na rzecz
tych Instytucji, które mają swój udział w istniejących zaległościach.
4. Zmniejszenie kosztów wykonywania map do celów projektowych oraz pozyskanie
efektów synergii płynących ze sprawniejszej współpracy pomiędzy uczestnikami tego
procesu.
Przewodniczący Komisji
ds. Wywiadów Branżowych GIG
Władysław Baka
Warszawa, 15.05.2013 r.
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Załącznik Nr 4

GIG

SGP

PGK
Warszawa, 3-06-2013 r.

L.dz. 42/2013
Pan Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Działając w imieniu wykonawców prac geodezyjnych, zwracamy się do Pana
Ministra z wnioskiem o podjęcie działań, które w zdecydowany sposób przyspieszą
procesy inwestycyjne, dzięki umożliwieniu geodetom swobodnego dostępu do akt
ksiąg wieczystych.
Przy każdej pracy geodezyjno - kartograficznej do celów prawnych, aby
prawidłowo wykonać odpowiednie mapy, konieczne jest przeprowadzenie badań akt
ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów nieruchomości.
Niestety w obecnych przepisach geodetów, którzy współtworzą księgi
wieczyste, dostarczają niezbędną dokumentację, potraktowano jak uciążliwego
interesanta. Wymaga się od niego każdorazowo składania odpowiedniego wniosku
do Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych, z szeregiem załączników.
Bardzo często dopiero po kilku a nieraz po kilkunastu dniach, zapada decyzja, że
geodeta może badanie takie przeprowadzić.
Udostępnianych jest w ciągu jednego dnia zaledwie kilka ksiąg, co uniemożliwia
dotrzymanie, najczęściej bardzo krótkich, terminów realizacji większych kontraktów.
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Jeśli przy inwestycjach liniowych do zbadania mamy np. 1000 ksiąg a dziennie
otrzymujemy 5-6, przy terminie wykonania całego zlecenia 3 m-ce, nie ma żadnych
możliwości, aby w tym terminie wykonać tylko w/w badania.
Geodeta może zbadać dziennie około 20-30 ksiąg. Średniej wielkości firma delegując
kilku pracowników pracę tę niezbędną w I jej etapie, powinna wykonać w ciągu
maksimum 2 tygodni. W przeciwnym razie w/w terminy nie mogą być dotrzymane, a
realizacja inwestycji między innymi z w/w powodów, znacznie się opóźnia.
W najbliższych latach z inwestycji liniowych, mamy do zrealizowania: dziesiątki km
nowych dróg, modernizację całej sieci linii kolejowych a także przebudowę
większości sieci energetycznych.
Istnieje obawa, że bez usprawnienia procesów przygotowawczych, będziemy mieli
także ogromne problemy z wykorzystaniem środków unijnych przeznaczonych na
opisane cele.
W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o osobiste zainteresowanie
się sprawą i doprowadzenie, przy najbliższej nowelizacji przepisów, do zmiany art.
361 ust. 1 pkt. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przez dopisanie do tekstu:
„ Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3 osoba mająca
interes prawny oraz notariusz” słów:
„i geodeta posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii”.
Naszą prośbę o osobiste zainteresowanie się Pana Ministra w/w sprawą,
uzasadniamy faktem, że Geodezyjna Izba Gospodarcza dwukrotnie występowała do
Ministerstwa (5.09.2011 r. do Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego i 27.03.2012 r. do
Ministra Jarosława Gowina) ze szczegółowym uzasadnieniem sprawy. Okazało się
jednak, że dla osób przygotowujących w Ministerstwie odpowiedzi na w/w pisma
argumenty, że geodeci posiadający uprawnienia zawodowe (faktycznie) podobnie jak
notariusze są osobami zaufania publicznego, prowadząc i modernizując państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny - ewidencję gruntów i budynków – stanowiący
podstawę wpisu w dziale I księgi wieczystej, mają dostęp do wszystkich danych
osobowych i do wszystkich dokumentów własnościowych, mają także prawo
przeprowadzać rozgraniczanie nieruchomości i sporządzać ugody rozgraniczeniowe
posiadające moc ugód sądowych i to, że dziesiątki lat mieli bezpośredni dostęp do
akt ksiąg wieczystych, nie miały istotnego znaczenia.
Opinia wyrażona w odpowiedziach, że obecnie obowiązujący przepis „w
sposób właściwy i racjonalny reguluje dostęp do akt ksiąg wieczystych i nie wymaga
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zmiany” jest w świetle faktów dotyczących opracowań geodezyjnych nie do przyjęcia.
Sugestie i obawy, że geodeci będą niszczyć dokumenty lub je zabierać, mogą być
skierowane w równej mierze do notariuszy.

W

związku

z

powyższym

jeszcze

raz

prosimy

Pana

Ministra

o przeanalizowanie merytorycznych argumentów ze wszystkich trzech wystąpień,
oraz uwzględnienie konieczności uproszczenia procedur i przyspieszenia realizacji
inwestycji.

Z poważaniem,

Prezes GIG
Bogdan Grzechnik

Prezes SGP
Stanisław Cegielski

Prezes PGK
Waldemar Klocek

Do wiadomości:
1. Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski
2. Komisja Ustawodawcza Sejmu RP
3. a/a
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Załącznik Nr 5

GIG

SGP

PGK
Warszawa, 12 czerwca 2013 r.

L.dz. 43/2013
Pan
Jacek Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
Reprezentując środowisko geodezyjne, zwracamy się do Pana Ministra
w następującej sprawie.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Służba Geodezyjna i Kartograficzna ma obowiązek zakładania, modernizacji
i prowadzenia zdefiniowanych w ustawie rejestrów publicznych, których zbiory
danych są częścią składową tworzonej w Polsce infrastruktury informacji
przestrzennej. Dane tych zbiorów są danymi georeferencyjnymi dla innych rejestrów
publicznych tworzonych przez inne zobowiązane organy administracji publicznej.
Obowiązek

utworzenia

polskiej

infrastruktury

informacji

przestrzennej

wynika z przyjętej przez Parlament Europejski i Radę w dniu 14 marca 2007 r.
dyrektywy

2007/2/WE

ustanawiającej

infrastrukturę

informacji

przestrzennej

we Wspólnocie „INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe” (INSPIRE).
INSPIRE ma się opierać na infrastrukturach informacji przestrzennej ustanowionych
i prowadzonych przez państwa członkowskie.
Ustanowienie infrastruktury informacji przestrzennej jest wynikiem rosnących potrzeb
w zakresie dostępu do informacji przestrzennej i ich wykorzystania w procesach
decyzyjnych

połączone

z

lawinowym

przyrostem

różnego

rodzaju

danych

odniesionych do zjawisk nad, na i pod powierzchnią ziemi oraz postępu
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technologicznego. Podstawowym celem infrastruktur informacji przestrzennej jest
optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez jednostki
administracji publicznej oraz ułatwienie dostępu do informacji przestrzennej
gromadzonej przez administrację na różnych szczeblach organów publicznych i w
różnych sektorach gospodarczych wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Przepisy dyrektywy określiły graniczny termin całkowitej ich implementacji, w tym
graniczne

terminy

dla

utworzenia

poszczególnych

zbiorów

tematycznych

infrastruktury informacji przestrzennej.
Jak już wcześniej wspominano Służba Geodezyjna i Kartograficzna jest
zobowiązana do utworzenia w ramach infrastruktury informacji przestrzennej
kompletnych zbiorów danych prowadzonych rejestrów publicznych, a które to zbiory
danych mają charakter georeferencyjny dla pozostałych rejestrów objętych
tą infrastrukturą, stąd też utworzenie kompletnych zbiorów w jak najkrótszym czasie
powinno być przedmiotem szczególnej troski osób decydujących o strategii
gospodarczej Państwa.
Strategicznymi rejestrami, mającymi znaczący wpływ na rozwój Państwa, a także
na życie obywateli, są rejestry obejmujące zbiory danych przestrzennych:
− ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
− geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzone dla obszaru
całego kraju, oraz:
− zbiory danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:5001:5000 (mapy zasadniczej),
prowadzone dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowę obszarów wiejskich.
Ww.

zbiory

danych

są

podstawą

planowania

gospodarczego,

planowania

przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości
w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz
ewidencji gospodarstw rolnych. Zatem dane w tych zbiorach (rejestrach) powinny być
wiarygodne i aktualne.
Mimo wielokrotnych prób założenia i bieżącego prowadzenia ewidencji
gruntów i budynków nie udało się stworzyć w Polsce nowoczesnego i aktualnego
‘katastru

nieruchomości’,

zsynchronizowanego

z

księgami

wieczystymi.

W

poprzednim systemie ewidencję gruntów i budynków zakładano głównie pod kątem
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podatkowym, nie podejmując działań związanych z aktualizacją stanu prawnego.
Ponadto ewidencja ta nie zawierała informacji opisowych o budynkach i lokalach.
Po transformacji ustrojowej próby poukładania tematów ewidencji gruntów i
budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu przez Służbę Geodezyjną i
Kartograficzną są mało skuteczne z powodu niewystarczającej ilości środków
finansowych. Od szeregu lat w tym zakresie organy odpowiedzialne za realizację
tych zadań wykazują, na etapie prac planistycznych nad ustawami budżetowymi,
duże niedobory środków finansowych, wskazując przy tym każdorazowo terminy
ustawowe ich realizacji.
Konsekwencją tej sytuacji jest to, że żaden z terminów określony w przepisach
wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne dla przedmiotowych
zadań nie mógł być dotrzymany, a mianowicie termin dla utworzenia pełnych zbiorów
rejestru:
− ewidencja gruntów i budynków - upłynął 31 grudnia 2010 r.,
− geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – upłynął 31 grudnia
2007 r.
Nie zostanie dotrzymany także termin 31 grudnia 2013 r. zapisany w ustawie –
Prawo geodezyjne i kartograficzne na przekształcenie mapy zasadniczej z postaci
analogowej do postaci cyfrowej.

Straty spowodowane nieaktualnymi danymi, a także brakiem niektórych
danych w ewidencji gruntów i budynków, poniesione przez budżet Państwa, do tej
pory nie zostały w pełni wyliczone.

Naszym zdaniem, wielokrotnie przekraczają

one wydatki, które trzeba by ponieść na poprawę istniejącego stanu.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo dla
przeważającej obszaru kraju nie została utworzona w ogóle geodezyjna ewidencja
sieci uzbrojenia terenu w zakresie i formie przewidzianych obecnie obowiązującymi
przepisami.

Ten

niekorzystny

stan

powoduje

wydłużanie

się

terminów

przygotowania

dokumentacji dla wielu inwestycji, co sygnalizują między innymi firmy odpowiedzialne
za realizację inwestycji liniowych.
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Propozycje nasze są następujące:
1 należy w ciągu najbliższych 5 lat stworzyć nowoczesne dwa rejestry:
kataster nieruchomości i geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu,
2 konieczne jest zapewnienie środków na bieżącą aktualizację i obsługę
tych rejestrów,
3 naturalnym źródłem ich finansowania, jako że dotyczą nieruchomości,
powinien być podatek od nieruchomości oraz gruntów rolnych i leśnych.
Wnioskujemy zatem o przeznaczenie w budżecie Państwa na rok 2014
i lata następne odpisu z ww. podatków w wysokości około 2-3 % na
realizację tych, tak ważnych dla Państwa zadań..
Realizacja powyższych propozycji i rozwiązań pozwolą na:
a)

poprawę błędów i ograniczą koszty opisane w pierwszej części pisma,

b)

uzyskanie zdecydowanie większej kwoty w budżecie dzięki podatkom
naliczonym w/g faktycznego stanu władania i własności,

c)

przyspieszenie realizacji inwestycji, uzyskując z tego tytułu znaczne
oszczędności,

d)

wykorzystanie istniejącego potencjału firm geodezyjnych.

W przypadku uznania przez Pana Ministra zasadności przedstawionych uwag
proponujemy włączenie naszych specjalistów do opracowania szczegółowej
ekspertyzy na w/w temat.
Informując o powyższym pozostajemy z wyrazami szacunku:

Prezes GIG
Bogdan Grzechnik

Prezes SGP
Stanisław Cegielski

Prezes PGK
Waldemar Klocek

Według rozdzielnika:
4. Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki,
5. Sławomir Nowak - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
6. Michał Boni
- Minister Administracji i Cyfryzacji
7. Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju
8. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP
9. a/a
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