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Działalność Klastra GeoPoli
Obecnie Klaster GeoPoli zrzesza 34 podmioty, w tym 8 wydziałów uczelni
wyższych, 23 firmy

i 3

organizacje zrzeszające geodetów. Geodezyjna Izba

Gospodarcza jako Koordynator Klastra GeoPoli prowadzi obsługę organizacyjną
i administracyjną. Zarządza Klastrem przy pomocy Administratora Klastra oraz Rady
Konsultacyjnej. W ramach Klastra działają grupy merytoryczne oraz grupy
zadaniowe.
W aktualnej strukturze GeoPoli działa sześć grup zadaniowych o charakterze
merytorycznym: 1. Nowych technologii pomiarowych dla geodezji i pokrewnych,
2. Geoinformacji, 3. Geodezyjnej obsługi inwestycji, 4. Katastru nieruchomości,
5.

Ochrony

środowiska,

oraz

6.

Gospodarki

przestrzennej,

planowania

przestrzennego, budownictwa. W ramach grup odbywają się spotkania firm
należących do klastra z pracownikami naukowymi uczelni wyższych będących jego
członkami, których efektem ma być wypracowanie wspólnych inicjatyw projektowych.
Celem wspólnych obrad jest przedstawienie aktualnie prowadzonych przez
naukowców kierunków badań podstawowych lub przemysłowych i koncepcji, które
mogą być wykorzystane przez firmy należące do GeoPoli i zaimplementowanie ich
do realizacji. Spotkania w ramach grup merytorycznych są szansą dla naukowców na
wdrożenie ich prac badawczych do obiegu gospodarczego, dla firm zaś na
zbudowanie przewag konkurencyjnych na rynku geodezji i kartografii. Wspólne
przedsięwzięcia służące realizacji celów obydwu stron – co ma niebagatelne dla nich
znaczenie, mogą być realizowane przez dofinansowanie pochodzące z funduszy
europejskich.
Członkowie

Klastra

GeoPoli

działają

przez

swoich

przedstawicieli

zasiadających w jego organach. Jako że jest on strukturą otwartą, uczestnictwo w
nim opiera się na zasadzie dobrowolności, zaufania i woli współpracy. Członkami
GeoPoli mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, którym stosowne przepisy przyznają zdolność
prawną, prowadzące działalność w branży geodezyjno - kartograficznej lub branżach
pokrewnych. Każdy z podmiotów należących do klastra ma prawo do: udziału w
projektach inicjowanych i realizowanych przez członków klastra, uzyskania wsparcia
w zakresie aplikowania o środki pochodzące z funduszy unijnych, pomocy w
wyszukiwania źródeł finansowania projektów proponowanych w ramach klastra
projektów, wsparcia w zakresie organizacji w ramach projektów partnerstw,
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uczestnictwa w wybranych realizowanych przez Koordynatora Klastra szkoleniach,
oraz w sytuacjach

wymagających

wsparcia merytorycznego,

korzystania

z

wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu funduszy unijnych firm.
Średnio co półtora miesiąca odbywają się posiedzenia Członków klastra w
siedzibach należących do niego firm i uczelni gdzie omawiane są możliwości
pozyskania środków unijnych na projekty realizowane w ramach klastra, dokonania
klastra, oraz planowane w krótko i średniookresowej perspektywie przedsięwzięcia.
Spotkania te odgrywają znaczącą rolę opiniodawczą i opiniotwórczą dla podmiotów
skupionych w klastrze, stając się dla nich forum wymiany poglądów, refleksji oraz
doświadczeń.

Uczestniczą

w

nich

zapraszani

do

udziału

w

dyskusjach

przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. Przyjęta tu formuła jest
realizacją zapowiedzi stworzenia dla środowiska geodezyjno-kartograficznego i
branż pokrewnych forum dialogu pomiędzy nauką, biznesem i administracją,
służącemu jego rozwojowi w przemyślanych i pożądanych kierunkach.
Działalność Klastra GeoPoli ma na celu podniesienie konkurencyjności podmiotów
wchodzących w jego skład, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych
przez nie zasobów oraz wymianę wiedzy. Daje możliwość wprowadzania przez firmy
należące do Klastra innowacyjnych produktów na rynek. Celami szczegółowymi
wyznaczonymi przez członków Klastra są :
•

Integrowanie i scalanie środowiska geodezyjno-kartograficznego i branż

pokrewnych na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowokomercyjnym w warunkach współpracy i konkurencji.
•

Tworzenie warunków dla kooperacji uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych

oraz podmiotów sfery publicznej, skierowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń
oraz zasobów materialnych i niematerialnych w obszarach geodezji i kartografii oraz
branż pokrewnych.
•

Wspieranie projektowych inicjatyw o wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i

transregionalnym na rzecz członków Klastra.
•

Wspomaganie członków Klastra w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł

zewnętrznych, w tym szczególnie z funduszy strukturalnych i innych programów Unii
Europejskiej.
•

Podnoszenie poziomu wiedzy kadry pracowniczej członków Klastra w zakresie

uwarunkowań służących rozwojowi inicjatyw gospodarczych w ramach Klastra i poza
nim.
•

Tworzenie ram dla zdobywania praktycznych umiejętności przez studentów

uczelni – członków Klastra w firmach w nim zrzeszonych.
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•

Wsparcie dla konsultacji społecznych nad przedsięwzięciami realizowanymi w

ramach Klastra.
•

Wspieranie w realizacji przedsięwzięć związanych z promocją eksportu usług

geodezyjno-kartograficznych oraz branż pokrewnych, staży i praktyk studenckich w
podmiotach zrzeszonych w Klastrze, selekcją kadr dla sektora gospodarczego
branży geodezyjno-kartograficznej oraz branż pokrewnych.

Cele powyższe realizowane są poprzez działania koordynacyjne skierowane
do członków klastra, które polegają na: wyszukiwaniu i informowaniu o źródłach
finansowania projektów mogących być realizowanych w ramach klastra, kojarzeniu
partnerstw dla planowanych projektów i wspólnych przedsięwzięć, wspieraniu
członków klastra w aplikowaniu o środki unijne w obszarze warunków formalnych,
strukturalizacji

projektów,

ponadregionalnych

i

wspieraniu

projektowych

transregionalnych,

obsłudze

inicjatyw

regionalnych,

finansowo-księgowej

realizowanych w ramach klastra projektów, organizowaniu szkoleń dla członków
klastra oraz spotkań mających na celu rozpoznanie potrzeb dla ich działalności,
organizowaniu praktyk studenckich (zgodnie z trybem konkursowym zawartym w
programie operacyjnym) w przedsiębiorstwach zrzeszonych w klastrze dla osób
wyróżniających się wynikami w nauce na uczelniach należących do klastra, wsparciu
w obsłudze prawnej projektów i innych przedsięwzięć realizowanych w ramach
klastra, prowadzeniu działań marketingowych na rzecz budowania marki klastra oraz
jego tożsamości jak również w wymaganych przypadkach zapewnieniu wsparcia ze
strony wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu funduszy unijnych firm zewnętrznych.
Klaster GeoPoli aspiruje do zdobycia statusu klastra kluczowego (bierze udział
w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie kryteriów
kluczowości klastrów w Polsce).

Współpraca z administracją rządową i samorządową
W dniu 7 września 2015 r. Izba wystąpiła do Pana Romualda Nowaka
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
z wnioskiem o

podjęcie interwencji w przedmiocie nieprawidłowości, jakie

napotykają wykonawców prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie, a które dotyczą przeprowadzenia
„terenowych pomiarów kontrolnych” podczas weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej w PODGiK. Pismo stanowi załącznik nr 1 do Biuletynu.
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Relacja z Jubileuszu 70-lecia Instytutu Geodezji i Kartografii

Uroczystość związana z Jubileuszem 70-lecia powstania Instytutu Geodezji
Kartografii odbyła się w dniu 10 września 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.
W tym wydarzeniu uczestniczyło

ponad 100 gości, w tym liczni przedstawiciele

władz państwowych, na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji Panem Stanisławem Huskowskim, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem prof. dr hab. Włodzisławem Duchem oraz
Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Panem

Kazimierzem

Bujakowskim. W Jubileuszu uczestniczyli również przedstawiciele licznych placówek
naukowych,

a

także

reprezentanci

organizacji

i

stowarzyszeń

naukowych

i społecznych. Geodezyjną Izbę Gospodarczą reprezentował Pan Karol Sołtysiak
Członek Rady.

Komisja Statutowa GIG
W dniu 20 sierpnia 2015 r. Rada GIG, realizując
Walnego
Gospodarczej

Sprawozdawczego
powołała

Zgromadzenia

Komisję

Statutową

wniosek

Członków
GIG.

nr 4 z XXIII

Geodezyjnej

Komisja

będzie

Izby

działać

w następującym składzie osobowo-funkcyjnym:
•

Przewodniczący Komisji Statutowej GIG Pan Krzysztof Rogala ( Wiceprezes
GIG )

•

Sekretarz Komisji Statutowej GIG Pan Jakub Krawczak (Członek Rady GIG )

•

Członek Komisji Statutowej GIG Pan Jan Karpiel (Małopolski Przedstawiciel
Regionalny)

•

Członek Komisji Statutowej GIG Pan Michał Kaznocha ( Oddział
Zachodniopomorski )

•

Członek Komisji Statutowej GIG Pan Rafał Kraska ( Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej )

•

Członek Komisji Statutowej GIG Pan Mirosław Schumacher
( Przewodniczący Komisji Rozjemczej )

•

Członek Komisji Statutowej GIG Pan Grzegorz Siciński ( Wielkopolski
Przedstawiciel Regionalny )

•

Członek Komisji Statutowej GIG Pan Tomasz Soszka ( Członek Rady GIG )
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Rada GIG, na wniosek Pana Krzysztofa Rogali Przewodniczącego Komisji
Statutowej,

w

dniu

28

sierpnia

2015

r.

powołała

na

funkcję

Doradcy

Przewodniczącego Komisji Statutowej GIG Pana Romana Kasprzaka będącego
Członkiem Honorowym GIG.
Celem prac Komisji będzie przygotowanie propozycji zmian do Statutu GIG
oraz

innych

dokumentów

statutowych

wynikających

z

Komisja Statutowa przedłoży finalne propozycje na Walnym

w/w

zmian.

Zgromadzeniu

Członków Izby w 2016 r.

Posiedzenie Rady GIG
W dniu 15 września 2015 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady GIG.
Porządek obrad zebrania obejmował:
1. Realizacje wniosków przyjętych przez XXIII Walne Sprawozdawcze
Zgromadzenie Członków GIG.
2. Omówienie spraw prowadzonych przez Izbę związanych z klauzulowaniem
według art. 12b ust. 5 ustawy pgik.
3. Omówienie spraw związanych z działaniami Izby dotyczących formatów
i Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej firmy do Izby.
5. Sprawy statutowe.
6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
Protokół z tego posiedzenia Rady członkowie Izby znajdą na stronie
internetowej Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Komisja GIG ds. Zawodu Geodety
Rada GIG w dniu 15 września 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie
powołania Komisji GIG

ds. Zawodu Geodety i jednocześnie odwołała Komisję

ds. Samorządu Zawodowego Geodetów i Kartografów. Komisja GIG ds. Zawodu
Geodety z dniem podjęcia uchwały przejęła kompetencje Komisji ds. Samorządu
Zawodowego Geodetów i Kartografów. Do pracy w powołanej Komisji zgłosili swój
akces Panowie: Rafał Piętka, Karol Sołtysiak, Bogdan Grzechnik i Władysław Baka.
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Sprawy związane z klauzulowaniem według art. 12b ust. 5 ustawy pgik.
Wykonawca geodezyjny z Biłgoraja, powołując się na art. 12b ust 5 Prawa
geodezyjnego i kartograficznego, zażądał od miejscowego ośrodka dokumentacji
geodezyjnej opatrzenia odpowiednimi klauzulami mapy z projektem podziału.
W związku z tym, że

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

zdecydował, że może to zrobić, ale odpłatnie i po złożeniu wniosku, wykonawca ten
wniósł do WSA w Lublinie skargę na bezczynność starosty. Sąd w wyroku
z

18

grudnia

2014

r.

przyznał

zdecydowanie

rację

geodecie,

stwierdził

w uzasadnieniu, że literalne brzmienie art. 12b ust 5 Pgik jest jasne i zgodnie z nim
klauzulowanie odbywa się z urzędu i jest bezpłatne. Wyroki sądów administracyjnych
w bardzo podobnych postępowaniach również przyznawały rację wykonawcom.
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 28 sierpnia 2015 r. uchylił jednak zeszłoroczny
wyrok WSA w Lublinie i uznał, że – zgodnie z interpretacją GUGiK-u – klauzulowanie
dokumentów geodezyjnych dla zamawiającego pracę powinno odbywać się na
wniosek oraz odpłatnie. Wyrok NSA bazuje na uzasadnieniu dołączonym do
obowiązującej od 1 lipca br. nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a
więc na dokumencie, który w chwili zapadania wyroku WSA w Lublinie w ogóle
jeszcze nie istniał.
Pani Mecenas Ewa Prejs została upoważniona do wystąpienia w imieniu GIG do
Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o dopuszczenie Izby do udziału w
tym postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika oraz do
zastępowania Izby w tymże postępowaniu.

Opracowanie czasowych norm pracy w geodezji
Geodezyjna Izba Gospodarcza nawiązując do ustaleń i powszechnej
akceptacji uczestników XXIII Walnego Zgromadzenia GIG, które odbyło się w dniu
27 czerwca 2015 r. w Rzeszowie, podjęła inicjatywę opracowania Czasowych Norm
Pracy w geodezji. W tym celu, spośród członków GIG powołano zespół specjalistów
w

składzie: Pan Jan Połeć, Pan Tomasz Soszka, Pan Wojciech Jastrzębski,

Pan Władysław Baka. Opracowanie nowych Czasowych Norm Pracy w geodezji ma
ogromne znaczenie dla wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych w całym
kraju, stając się regulatorem i punktem odniesienia do planowania i ekonomizowania
następujących działań:
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•

w sferze prowadzenia inwestycji dla określenia optymalnych kwot i kryteriów
cenowych w SIWZ decydujących o właściwym wyborze wykonawcy oraz dla
ułatwienia rozstrzygnięcia sporów dotyczących „rażąco niskiej ceny”.

•

w sferze państwowej administracji geodezyjnej dla ułatwienia planowania
środków

finansowych

na

prace

geodezyjne

oraz

dla

opracowania

harmonogramów ich wykonania,
•

w sferze bezpośredniego wykonawstwa prac geodezyjnych dla prawidłowej
kalkulacji i przygotowania ofert
wykonania cenach

przetargowych opartych na realnych do

(obecnie często zdarzają się oferty dumpingowe nie

odpowiadające realnym kosztom ich wykonania), co wpłynie pozytywnie na
unormowanie rynku prac geodezyjnych, podniesienie jakości opracowań
geodezyjnych,

a

także

na

eliminację

nieuczciwego

wykonawstwa

geodezyjnego.
W związku z powyższym Geodezyjna Izba Gospodarcza w dniu 21 września
2015 r. zwróciła się do Pana Kazimierza Bujakowskiego Głównego Geodety Kraju
z wnioskiem o wsparcie w/w tematu mając na uwadze Unijne Środki Pomocowe
edycji 2013-2020. Pismo stanowi załącznik nr 2 do Biuletynu.

Notatka
Klaster

ze spotkania

Budowlany

i

zorganizowanego przez

Zachodniopomorski

Oddział

Zachodniopomorski
Geodezyjnej

Izby

Gospodarczej dotyczącego Nowelizacji Prawa Budowlanego
Spotkanie odbyło się w dniu 22 września 2015 r. w Północnej Izbie
Gospodarczej w Szczecinie.
Przewodniczący obrad:
• Pan Profesor Zygmunt Meyer
W spotkaniu uczestniczyli:
• Pan Poseł Arkadiusz Litwiński
• Prezes Zachodniopomorskiego
Pan Konrad Tusiński
•

Oddziału

Geodezyjnej

Izby

Gospodarczej

Mecenas Pani Bożena Licht

• Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Pan Ryszard Kabat
• Zachodniopomorski
Wojewódzki
Inspektor
i Kartograficznego Pani Agnieszka Majewska
•

Nadzoru

Geodezyjnego

Geodeta Miasta Szczecin Pan Wojciech Wnuk
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• Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Pan Jan
Łukaszewski
• Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej
Budownictwa Pan Zygmunt Meyer

Okręgowej

Izby

Inżynierów

• Przewodniczący Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego Pan Wojciech
Ciuruś
Spotkanie

rozpoczął

Przewodniczący

Budowlanego Pan Wojciech Ciuruś
resztę

Zachodniopomorskiego

Klastra

witając wszystkich zaproszonych gości oraz

uczestników obrad. Słowem wprowadzenia została również przybliżona

tematyka i cel spotkania. Przewodniczącym obrad został Profesor Zygmunt Meyer.
Po słowie wstępu przewodniczącego spotkania, w którym wskazano istotność
współpracy środowiska gospodarczego ze służbami geodezyjnymi, zgodnie z
porządkiem obrad nastąpiło podpisanie Porozumienia O Współpracy pomiędzy
Zachodniopomorskim Klastrem Budowlanym przy Północnej Izbie Gospodarczej, a
Zachodniopomorskim Oddziałem Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Porozumienie
zostało podpisane przez przewodniczących obydwu stron tj. przez Pana Wojciecha
Ciurusia oraz Pana Konrada Tusińskiego. Podpisane porozumienie ma na celu
reprezentowanie

wspólnych

interesów

gospodarczych

oraz

rozwiązywanie

problemów napotykanych przez przedsiębiorców. Cele te mają być realizowane
poprzez stworzenie platformy stałej współpracy pomiędzy stronami porozumienia,
organizację wspólnych spotkań i szkoleń, ułatwienie nawiązywania kontaktów
gospodarczych oraz realizację wspólnych projektów Unijnych. Po podpisaniu
porozumienia Pan Prezes Tusiński wyraził szczere zadowolenie ze sprawnego
przebiegu prac mających na celu doprowadzenie do podpisania wspomnianego
porozumienia.
Zgodnie z kolejnym punktem spotkania głos zabrał Poseł RP Arkadiusz Litwiński,
który przybliżył przebieg prac sejmu nad zmianami w prawie budowlanym. Pan Poseł
zwrócił uwagę na niedoskonałości w zmianach w ustawie dot. prawa budowlanego,
które

spowodowane

były

konfliktem

interesów

pomiędzy

inwestorami,

a

administracją. Główną kwestią budzącą obawy ustawodawcy była słuszność
zniesienia obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę
kompletu dokumentacji zapewniającej o dostępie mediów do przewidzianej
inwestycji. W dalszej części swojego wystąpienia Pan Poseł Litwiński zachęcał
zgromadzonych gości do zgłaszania swoich sugestii oraz zastrzeżeń, a także do
zadawania pytań związanych z nowelizacją ustawy.
Na prośbę organizatorów spotkania głos zabrała również zaproszona Pani Mecenas
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Bożena Licht, która przybliżyła aspekty prawne zmian prawa budowlanego oraz
konsekwencje prawne tych zmian. Pani Mecenas zwróciła uwagę na główny cel
wprowadzenia

zmian

w

ustawie

tj.

skrócenie

i

uproszczenie

procedur

administracyjnych. Do najistotniejszych zmian Pani Licht zaliczyła między innymi
zniesienie wymagania pozwolenia na budowę oraz przebudowę budynków
jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub
działkach na których zostały zaprojektowane . Ponadto zmiany dotyczą ograniczenia
katalogu obiektów budowlanych, które wymagać będą uzyskania pozwolenia na
użytkowanie. W swoim wystąpieniu Pani Mecenas odniosła się również do zmiany
wspomnianej wcześniej przez Pana Posła odnośnie zapewnieniu dostawców
mediów, a także poruszyła kwestię braku konieczności dostarczenia oświadczenia
zarządcy drogi o możliwości dostępności do drogi publicznej.
Z ramienia administracji państwowej głos zabrał Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie Pan Ryszard Kabat. Zachodniopomorski Inspektor
Nadzoru Budowlanego w swoim wystąpieniu poruszył kwestię zmian w prawie
budowlanym dotyczącym dostarczanych dokumentów, w celu uzyskania pozwolenia
na użytkowanie lub informacji o zakończeniu robót budowlanych. Zmiany te odnoszą
się do pkt. 5 tj. „Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza”, który to punkt został
uzupełniony o niezbędne dodatkowe informacje dotyczące zgodności usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub
odstępstwach od tego projektu. Ponadto w zapisie znalazły się wymagania, które
musi spełnić sporządzający inwentaryzację geodeta. Jednocześnie zwrócił on uwagę
na brak rzetelności ze strony geodetów wykonujących inwentaryzację, którzy
nanoszą na plan jedynie te budynki lub obiekty budowlane, które są zgodne z
projektem zagospodarowania działki lub terenu pomijając obiekty, które z tym
projektem są niezgodne. W opinii Pana Inspektora Kabaty geodeci powinni ponosić
odpowiedzialność za stwierdzanie zgodności inwentaryzacji geodezyjnej z projektem
zagospodarowania działki lub terenu. Stwierdził on, że brak uwierzytelnienia mapy
powykonawczej nie jest podstawą do odmowy jej przyjęcia przez nadzór budowlany.
W odpowiedzi na wystąpienie Inspektora Nadzoru Budowlanego głos zabrała Pani
Agnieszka

Majewska

–

Wojewódzki

Inspektor

Nadzoru

Geodezyjnego

i

Kartograficznego w Szczecinie. Wyraziła ona opinię o konieczności dostarczania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w celu ujednorodnienia danych i możliwości korzystania z nich.
Jednocześnie Pani Inspektor NGiK nie podzieliła wcześniejszej opinii Pana
Inspektora NB w kwestii ponoszenia odpowiedzialności za zgodność inwentaryzacji z
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projektem. Swoje stanowisko uzasadniła tym, że nie jest wymagane od geodety
posiadanie specjalistycznej wiedzy nt. zgodności inwentaryzacji z projektem i z tego
też względu informacja o zgodności lub rozbieżności nie może być przyjmowana do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Marta Rodziewicz – Kierownik Oddziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Gospodarki
Przestrzennej w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W swojej wypowiedzi wyraziła
szczerą nadzieję na ujednolicenie przepisów prawa budowlanego oraz prawa
geodezyjnego i kartograficznego.
Na prośbę organizatorów swoje zdanie w tej sprawie wyraził wiceprezes
Zachodniopomorskiego Oddziału Geodezyjnej Izby Gospodarczej Pan Stefan Balcer.
Zaproponował on ujednolicenia przepisów oraz rozwiązanie sporu dotyczącego
odpowiedzialności za zgodność inwentaryzacji z projektem budowlanym pomiędzy
Nadzorem Budowlanym a Nadzorem Geodezyjnym i Kartograficznym, poprzez
zastosowanie przepisów o izbach gospodarczych, które stanowią o tym, że Izby
Gospodarcze ustalają zasady postępowania w obrocie gospodarczym.
Jako ostatni głos zabrał Geodeta Miasta Szczecina Pan Wojciech Wnuk. Skupił on
swoją wypowiedź na temat podstawowych obowiązków oraz odpowiedzialności
kierownika budowy.
Po wystąpieniu Pana Wnuka Pan Profesor Zygmunt Meyer rozpoczął dyskusję, w
trakcie której uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pytania, wątpliwości oraz
przedstawiali tematy do dyskusji.
W trakcie prowadzonych rozmów główne wątpliwości przedstawiali uczestniczący w
spotkaniu geodeci . Kierowane one były przede wszystkim do Pana Inspektora
Nadzoru Budowlanego, który był zdania, iż geodeci powinni określać zgodność z
projektem. Zwracali oni uwagę że na skutek braku kryteriów dotyczących zgodności
lub rozbieżności, dla ich bezpieczeństwa w przypadku rozbieżności przekraczającej 1
cm, będzie można stwierdzać rozbieżność realizacji z projektem.
Na koniec dyskusji Przewodniczący spotkania Profesor Meyer podsumował obrady.
Wyraził on zdanie, iż brakuje wspólnych porozumień pomiędzy Izbami i
Samorządami Gospodarczymi, które przyczyniły by się do ustalenia spójnych i
jednolitych przepisów w Prawie Budowlanym.
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Poradnik dotyczący map do celów prawnych

Geodezyjna Izba Gospodarcza rekomenduje książkę autorstwa Pana
Bogdana Grzechnika i Pana Zenona Marca pt.: „Mapy do celów prawnych, podziały,
scalanie i rozgraniczanie nieruchomości oraz dokumentacja dla dróg i kolei”.
Jest to jedyne wydawnictwo w Polsce, które w kompleksowy i tak praktyczny,
bo oparty na doświadczeniach autorów sposób omawia zagadnienia wymienione
w tytule książki. Wydawnictwo to będzie bardzo pomocne dla wykonawców prac
geodezyjnych i pracowników administracji, a także dla osób zajmujących się
gospodarką nieruchomościami, szacowaniem nieruchomości, odszkodowaniami
a nade wszystko dla sędziów i prawników. Formularz zamówienia tej książki znajduje
się na stronie GIG www.gig.org.pl

Szkolenia

Geodezyjna Izba Gospodarcza we współpracy z Panem Bogdanem
Grzechnikiem
szkolenia

i Panem Zenonem Marcem zorganizowała w tym roku

cztery

z zakresu: „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce”

w Warszawie w dniu 17 marca 2015 r., w Białymstoku w dniu 18 maja 2015 r.,
w Kaliszu w dniu 10 czerwca 2015 r. oraz w Toruniu w dniu 18 września 2015 r.
W tym roku planujemy jeszcze przeprowadzić z w/w tematu

szkolenie

w Łodzi w dniu 16 listopada br. oraz szkolenie na temat: „Opracowania geodezyjne
i

formalno-prawne dla dróg i kolei” w Warszawie w dniu 7 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów umieszczone są na naszej stronie
internetowej www.gig.org.pl.
Serdecznie

zapraszamy

wszystkich

zainteresowanych

do

udziału

w szkoleniach organizowanych przez Geodezyjną Izbę Gospodarczą.
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Współpraca z CLGE (Europejskiej Organizacji Geodetów).

W terminie 25-26 wrzesień 2015 r. w Moskwie odbyło się Walne Zgromadzenie
CLGE. Spośród wielu wydarzeń mających miejsce w trakcie tego Walnego
Zgromadzenia na szczególną uwagę zasługują:
•

informacja Prezesa CLGE Maurice Barbieri o podpisaniu przez niego tzw.
Brussels Declaration on GeoSkills Plus in Europe (deklaracja brukselska o
geowiedzy). Podpisanie deklaracji było ukoronowaniem prac CLGE nad
utworzeniem

platformy

wspomagającej

doświadczenia zawodowego w dziedzinie

kształcenie

i

zdobywanie

geoinformacji i zachęcanie do

kooperacji w tym zakresie pomiędzy uczelniami a wykonawcami prac w tej
dziedzinie. Z deklaracji wynikają konkretne wskazówki co do postępowania w
celu

stworzenia

zapewnienia

społeczeństwa

odpowiednich

zorientowanego

profesjonalistów

w

przestrzennie
zakresie

oraz

tworzenia

geoinformacji. Deklaracja Brukselska o „GeoSkills w Europie” stanowi
załącznik nr 3 do Biuletynu.
•

Deklaracja moskiewska. Deklaracja ta, przyjęta na zakończenie Walnego
Zgromadzenia z udziałem rosyjskiego Ministra Rozwoju Gospodarczego jest
bardzo silnym wsparciem środowiska geodetów rosyjskich w ich dążeniu do
utworzenia w Rosji centralnego samorządu zawodowego w miejsce wielu
istniejących organizacji lokalnych samorządów zawodowych. Rezolucja, która
świadczy o całkowitym poparciu idei samorządu zawodowego przez CLGE
stanowi załącznik nr 4 do Biuletynu.
Z poważaniem,
Prezes
Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Rafał Piętka

Załączniki:
1. Wystąpienie GIG do Pana Romualda Nowaka Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
2. Wystąpienie GIG do Pana Kazimierza Bujakowskiego Głównego Geodety Kraju.
3. Deklaracja Brukselska o „GeoSkills w Europie”.
4. Rezolucja CLGE.
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Załącznik Nr 1

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

L.dz. 51/2015

Warszawa, 07-09-2015 r.
PAN ROMUALD NOWAK
POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
UL. OKOPOWA 21/27
80-810 GDAŃSK

Szanowny Panie Dyrektorze,
działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych
(tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 Statutu
Geodezyjnej

Izby

Gospodarczej

-

jako

członkowie

o niezwłoczne podjęcie przez Pomorskiego

jej

Rady

-

wnosimy

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego działań w następującej sprawie.

Członkowie

Geodezyjnej

Izby

Gospodarczej

prowadzący

działalność

gospodarczą na terenie Powiatu Tczewskiego, zwrócili się do Rady GIG z siedzibą
w Warszawie z wnioskiem o podjęcie interwencji w przedmiocie nieprawidłowości,
jakie napotykają wykonawców prac geodezyjnych
Dokumentacji

Geodezyjnej

przeprowadzenia

i

Kartograficznej

„terenowych

pomiarów

w

w Powiatowym Ośrodku

Tczewie,

kontrolnych”

a

które

podczas

dotyczą

weryfikacji

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PODGiK.

Jak stanowi art. 12b. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) organ Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne
materiały stanowiące

wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

niezwłocznie

je

weryfikuje

pod

względem

zgodności

z

przepisami

prawa

obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania
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pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a. oraz opracowywania wyników tych
pomiarów,

a także kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac

geodezyjnych lub prac kartograficznych. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole.
W zależności od rezultatów weryfikacji przekazane materiały podlegają przyjęciu do
zasobu albo są zwracane wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
W tym miejscu należy zauważyć, że ustawodawca nie przewidział „terenowych
pomiarów kontrolnych”, a weryfikacja, o której mowa w przepisach ogranicza się
jedynie do zgodności dokumentacji geodezyjnej z przepisami prawa.

Przeprowadzanie "terenowych pomiarów kontrolnych" w PODGiK w Tczewie
poza tym, że jest czynnością niezgodną z przepisami prawa, wydłuża proces
przyjęcia prac do PZGiK. Daje także możliwość nadużyć pracownikom PODGiK,
którzy w sposób absolutnie subiektywny i arbitralny dokonują oceny pracy
geodezyjnej i kartograficznej w zakresie jej legalności i rzetelności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 7b ust 1 pkt 1 lit a ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne kontrola przestrzegania i stosowania przepisów
ustawy,

a

w

szczególności

zgodności

wykonywania

prac

geodezyjnych

i kartograficznych z przepisami ustawy, należy do kompetencji Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jednocześnie informujemy, że powyższe stanowisko przyjął również Główny
Geodeta Kraju w piśmie z dnia 18 marca 2015 r. znak: KN-O.405.9.2015, wskazując,
iż

działanie

takie

(„kontrola

terenowa”)

stanowi

naruszenie

przepisów

kompetencyjnych.

W związku z powyższym wnosimy o niezwłoczne podjęcie działań
nadzorczych, mających na celu wyeliminowanie praktyki „kontroli terenowej”.
Jednocześnie z uwagi na ważkość problemu, którego sprawa ta dotyczy,
zwracamy się z prośbą o możliwie najszybsze ustosunkowanie się do
niniejszego pisma.
Prezes
Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Rafał Piętka
Załącznik:
- Pismo Głównego Geodety Kraju znak: KN-O.405.9.2015 z dnia 18 marca 2015 r.
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Załącznik Nr 2

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, 21-09-2015 r.

L.dz. 60/2015
Sz.P.
dr inż. Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju
Ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Geodezyjna Izba Gospodarcza nawiązując do ustaleń i powszechnej akceptacji
uczestników XXIII Walnego Zgromadzenia GIG w Rzeszowie w czerwcu br., uwzględniając
pozytywne w tym względzie opinie Polskiej Geodezji Komercyjnej oraz Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, podjęła inicjatywę opracowania Czasowych Norm Pracy w geodezji.
W tym celu, spośród członków GIG powołano zespół specjalistów w następującym składzie:
Jan Połeć, Tomasz Soszka, Wojciech Jastrzębski i Władysław Baka.
Podejmując tak ważną inicjatywę przyjęto pogląd, że opracowanie Czasowych Norm
Pracy w geodezji będzie nawiązaniem do podobnych opracowań funkcjonujących przed
II wojną światową, jak i po 1945r., aż do lat osiemdziesiątych XX w. Należy przypomnieć,
że cała seria cenników będących prostą pochodną od czasowych norm pracy w geodezji
wydawana była przez GUGIK i ogłaszana w jego dziennikach urzędowych. Również
państwowe przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne opracowywało właściwe dla swej
działalności powtarzalne normy czasowe. Wspomnieć należy, że podobne normy istnieją
w branży budowlanej i drogowej.
Potrzeba opracowania Czasowych Norm Pracy w geodezji (w skrócie CPN)
dostosowana do współczesnej technologii prac geodezyjnych i kartograficznych, organizacji
państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa, artykułowana jest przez wszystkie środowiska zawodowe i organizacje
społeczne związane z geodezją. Opracowanie nowych CNP w geodezji ma ogromne
znaczenie dla wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych w całym Kraju, stając się
regulatorem i punktem odniesienia do planowania i ekonomizowania następujących działań:
• w sferze prowadzenie inwestycji dla określenia optymalnych kwot i kryteriów
cenowych w SIWZ decydujących o właściwym wyborze wykonawcy oraz dla
ułatwienia rozstrzygnięcia sporów dotyczących „rażąco niskiej ceny”.
• w sferze państwowej administracji geodezyjnej dla ułatwienia planowania środków
finansowych na prace geodezyjne oraz dla opracowania harmonogramów ich
wykonania,
• w sferze bezpośredniego wykonawstwa prac geodezyjnych dla prawidłowej kalkulacji
i przygotowania ofert przetargowych opartych na realnych do wykonania cenach
(obecnie często zdarzają się oferty dumpingowe nie odpowiadające realnym kosztom
ich wykonania), co wpłynie pozytywnie na unormowanie rynku prac geodezyjnych,
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podniesienie jakości opracowań geodezyjnych, a także na eliminację nieuczciwego
wykonawstwa geodezyjnego.
Pozostając w przekonaniu, że opracowanie Czasowych Norm Pracy w geodezji jako
instrument służący działaniu wszystkich sfer branży geodezyjnej wymagać będzie sporo
pracy, w związku z czym zwracamy się z wnioskiem wsparcia w/w tematu przez GUGiK
mając na uwadze Unijne Środki Pomocowe edycji 2013-2020.

Wiceprezes
Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Jan Połeć
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Załącznik Nr 3

Bruksela, 17 wrzesień 2015

DEKLARACJA BRUKSELSKA O „GEOSKILLS W EUROPIE”
Projekt pn. „The GeoSkills Plus in Europe” (w wolnym tłumaczeniu: Geo
Wiedza Plus w Europie) opracował zasady, użycie których pozwoli ulepszyć wiedzę o
kształceniu i praktyce zawodowej w dziedzinie gospodarki przestrzennej w Europie
oraz zachęci do współpracy

zainteresowane strony ze świata nauki i świata

wykonawców. „GeoSkills” opracował sposób identyfikacji i analizy głównych
czynników odpowiedzialnych za rozbieżności w podejściu do zagadnień kształcenia,
praktykowania i zatrudniania w Belgii, Bułgarii, Litwie i Holandii.
W trakcie finalnego spotkania uczestników GeoSkills, przedstawiono opracowaną
metodologię definiowania rozdźwięku pomiędzy kluczowymi uczestnikami sektora
gospodarki przestrzennej na poziomie kraju.
Zaprezentowano sposób opracowania „złotego ostrosłupa” uczestników rynku
gospodarki przestrzennej na poziomie krajowym.
„GeoSkills” przygotował przegląd możliwości działań dla podniesienia świadomości,
jakie mogą być użyte przez kraje dla podniesienia świadomości znaczenia
„geowiedzy”.
W oparciu o wyniki projektu „The GeoSkills Plus in Europe” i dyskusji, która miała
miejsce podczas konferencji w Brukseli w dniu 17 września 2015, w celu budowy
społeczeństwa zorientowanego przestrzennie oraz wychodząc naprzeciw rosnącym
potrzebom w zakresie „geo-wiedzy” na poziomach krajowych i europejskim,
uważamy, że należy podjąć następujące działania:
•

Powinno się stworzyć i utrzymywać system monitorowania, identyfikowania i
skierowywania jakościowych i ilościowych rozbieżności rynku gospodarki
przestrzennej, który stałby się ważnym priorytetem Europy.

•

W celu wymiany zasad strategii i dobrych praktyk pomiędzy krajami i
uczestnikami rynku, podnoszenia świadomości znaczenia kształcenia w
zakresie wiedzy przestrzennej w Europie, rozpoznania zapotrzebowania na
geodetów i specjalistów w zakresie informacji przestrzennej, muszą być
zapewnione środki dla zachęcenia do wspólnych działań szkolnictwa, władz,
rynku pracy i organizacji zawodowych.

•

Ośrodki zaangażowane w „złoty ostrosłup” powinny zabiegać o organizację
zharmonizowanych akcji szkolenia, nauczania i praktykowania w Europie
(programy nauczania, opisy prac, wymagania rynku pracy, kwalifikacje,
standardy).
*Źródło: www.geoskillsplus.eu
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The Council of European Geodetic Surveyors
Moskwa, 24 wrzesień 2015
Rezolucja CLGE przyjęta podczas seminarium na temat:
Statute of the Geodetic Surveyors National Association
(Statut Krajowej Organizacji Geodetów)
odbytego w trakcie Walnego Zgromadzenia CLGE w Moskwie
(skrót)
Uczestnicy seminarium, delegaci Walnego Zgromadzenia

CLGE, przedstawiciele

władz Federacji Rosyjskiej, przedstawiciele różnych organizacji i agencji m.in.: Krajowej
Izby Inżynierów Katastralnych

omawiali

aktualny stan systemu samorządowego

(self-regulating system) obowiązującego w działalności w zakresie katastru w Federacji
Rosyjskiej. Głównym tematem na którym skupiło się Seminarium była reforma środowiska
inżynierów

zajmujących

się

pracami

katastralnymi,

oparta

na

doświadczeniach

międzynarodowych i rosyjskim prawodawstwie w tym zakresie.
CLGE rekomenduje przyjęcie następujących zasad najlepszych praktyk w pracach
katastralnych:
1.

Głównym celem umocnienia systemu samorządowego jest zapewnienie jednolitości
jakości usług dla ich odbiorców, podniesienia jakości prac katastralnych, w tym
kompetencji inżynierów katastralnych w zakresie wiedzy o prowadzeniu rejestrów
gruntów i nieruchomości. Po wprowadzeniu rzeczywistych gwarancji rządowych w
zakresie ochrony praw własności, niezbędna będzie konsolidacja wszystkich organizacji
samorządowych inżynierów katastralnych w jednej krajowej organizacji inżynierów
katastralnych, nazywaną w dalszej treści Izbą Krajową. Szczególną uwagę należy zwrócić
na zapewnienie mechanizmów adaptacyjnych, przekształcających obecny system wielu
niezależnych organizacji samorządowych, w jedną Izbę Krajową.
2.

Jako część procesu przekazywania władztwa ustawodawczego, monitorującego i
nadzorczego z różnych władz federacyjnych do Izby Krajowej niezbędnym jest
przekazanie Izbie Krajowej władzę niezależnego stanowienia standardów zawodowych,
reguł organizacji prac zawodowych, w tym możliwość stanowienia powszechnie
obowiązujących przepisów, standardów i zasad etyki zawodowej.
3.

Zapewnienie jednolitego sposobu dostępu do danych o członkach organizacji
samorządowych inżynierów katastralnych powinno być zapewnione poprzez stronę
internetową Izby Krajowej.
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4.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać wkrótce. Wprowadzony będzie nowy,
ujednolicony system ewidencyjny który, razem z procedurami ewidencyjnorozliczeniowymi, zharmonizują całość zagadnień ewidencji nieruchomości w jednym
miejscu, w tym zapewnienie ewidencji praw do nieruchomości. Dlatego niezbędnym
będzie, aby inżynierowie katastralni zmienili swoje dotychczasowe metody pracy tak, aby
ich usługi były zgodne z wymaganiami przyszłej legislacji i procedurą ewidencyjnorozliczeniową.
5.

Właściwym będzie ustanowienie jednolitego kodeksu postępowania dla członków
zarządów organizacji samorządowych oraz Izby Krajowej w celu zapewnienia
odpowiedniej opinii (reputacji) zawodowej.
6.

Niezbędnym będzie uchwalenia specjalnej ustawy federalnej dotyczącej katastru w
systemie prawa Federacji Rosyjskiej.

7.

Waga działalności w zakresie katastru prowadzi do konieczności wymogu
szczególnego wykształcenia akademickiego. Inżynier katastralny powinien, w momencie
rozpoczynania prac w zakresie katastru legitymować się: tytułem magistra, co najmniej
dwuletnią praktyką u inżyniera katastralnego oraz świadectwem ustawicznego rozwoju
zawodowego (ang. continuing professional development-CPD).

*Źródło: www.clge.eu

*******************
Powyższy tekst świadczy o silnej woli geodetów rosyjskich do ustanowienia samorządu
zawodowego dotyczącego geodetów pracujących dla potrzeb organizującego się, jak się
wydaje dopiero, federalnego systemu katastralnego w Rosji. Jak widać geodeci rosyjscy
wykorzystali fakt, że kolejne Walne Zgromadzenie CLGE odbywało się w Moskwie,
zorganizowali seminarium na temat samorządu inżynierów katastralnych, zaprosili istotnych
przedstawicieli władz rosyjskich i poprosili o wsparcie ich dążeń CLGE (Europejską
Organizację Geodetów). Powyższa rezolucja świadczy o całkowitym poparciu idei samorządu
zawodowego przez CLGE. Można mieć nadzieję, a właściwie pewność, że polscy geodeci,
zrzeszeni przecież w CLGE poprzez Geodezyjną Izbę Gospodarczą, otrzymają podobne
wsparcie skierowane do naszych władz, w dążeniu do powołania samorządu zawodowego
geodetów i kartografów w Polsce.
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