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I

Wprowadzenie Redaktora Naczelnego

Szanowni Państwo!
Pragnę Państwa zawiadomić, że poczynając od IV kwartału 2018 r. Geodezyjna
Izba Gospodarcza będzie wydawać Biuletyn Informacyjny.
Głównym celem działalności Izby jest dążenie do poprawy warunków
funkcjonowania firm geodezyjnych. Tych które są naszymi członkami, a także
wszystkich pozostałych, które za chwilę mogą stać się członkami GIG.
W Biuletynie chcemy także przybliżyć Koleżankom i Kolegom, ogólną sytuację
naszej profesji, a także dążenia i działania zmierzające do:
- poprawy funkcjonowania naszej branży,
- udoskonalenia przepisów,
- likwidacji biurokracji i wszelkich patologii,
- partnerskiej współpracy administracji geodezyjnej i wykonawstwa,
- doskonalenia zawodowego (szkolenia, sympozja, konferencje),
- postępu technicznego i technologicznego,
- współpracy członków Izby przy realizacji większych zamówień.
Pierwszy numer Biuletynu poświęcimy głównie na poinformowanie Państwa
o Statucie GIG, władzach oraz Planie Pracy na najbliższy okres.
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W następnych numerach będziemy omawiać wszelkie sprawy merytoryczne,
interwencyjne oraz zagadnienia problemowe. Będziemy także zachęcać naszych
członków a także wszystkich wykonawców do poświęcenia trochę czasu na
działalność społeczną. Musimy pamiętać wyjątkowo aktualne stwierdzenie
Arystotelesa (ur. 384r. p.n.e., zm. w 322r. p.n.e.) „Człowiek jest w pełni
człowiekiem dopiero wtedy, kiedy obok troski prywatnej ma również troskę
publiczną.” Proszę mi wierzyć, że nie jest to czas stracony. Mówię to z własnego
doświadczenia, które pozwoliło mi na poznanie wspaniałych ludzi, niemożliwą
przy innych okazjach edukację, udział

w wyjątkowych przedsięwzięciach,

doskonalenie dziedziny którą wybraliśmy, dzielenie się swoją wiedzą z innymi,
przyjaźnie, które trwają już ponad 0,5 wieku. Namawiam więc naszych członków
do aktywności a wszystkich wykonawców prac geodezyjnych do przystąpienia do
GIG i także do włączenia się do pracy dla dobra wspólnego.

Pozdrawiam
Bogdan Grzechnik

Wydawca: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Zespół Redakcyjny:
Bogdan Grzechnik

(redaktor naczelny)

Karol Sołtysiak

(redaktor)

Agnieszka Horbaczewska

(sekretarz Redakcji)
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II Mapa przeglądowa regionów GIG, Przedstawicieli
Regionalnych i liczby członków.
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III Apel Prezesa GIG dotyczący likwidacji barier oraz stworzenia
lepszych warunków funkcjonowania firm geodezyjnych.
Uważam, że branża geodezyjna wymaga zmian w zakresie przepisów prawa jak
również struktury służby geodezyjnej. Obecnie prowadzone są prace nad zmianą
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporządzenia ds. EGIB. Powołana
przez Izbę Komisja Prawa oraz Komisja ds. Zawodu Geodety muszą brać czynny
udział w opiniowaniu zmian. GIG jako organizacja zrzeszająca wykonawców prac
posiada praktyczne spostrzeżenia dotyczące przepisów prawa – nie pozwólmy aby
teoretycy tworzyli prawo.
Należy doprowadzić do wspólnego działania organizacji geodezyjnych poprzez
np. doprowadzenie do zjednoczenia organizacji do jednej mocnej organizacji.
Podniesie to rangę organizacji pozwoli na to aby środowisko mogło mówić jednym
głosem. Dobrym przykładem jednoczenia środowiska jest
porozumienie
zainicjowane przez GIG – Apel 45, podpisane przez 6 organizacji geodezyjnych.
Jako organizacja musimy walczyć o wprowadzenie do umów wykonawczych
możliwości aneksowania wartości i terminu realizacji. Często spotykamy się
z błędami w OPZ, a podpisując umowę o charakterze ryczałtowym, uzyskanie
dodatkowego wynagrodzenia za wykonane prace dodatkowe, jest niemożliwe.
Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kosztorysowania prac
geodezyjnych. Wszystkie prace geodezyjne składają się z określonych czynności,
które powinny mieć określone na etapie przetargu ceny jednostkowe. W przypadku
źle opisanego przedmiotu zamówienia wykonawca miałby możliwość dochodzenia
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu prac. Myślę, że takie
rozwiązanie byłoby bezpieczne zarówno dla wykonawcy jak i zamawiającego.
Obecnie wykonawca przystępując do większej pracy geodezyjnej zawsze podejmuje
ryzyko w kalkulacji prac, ponieważ nigdy nie wie jakie materiały zostaną mu
przekazane z państwowego zasobu. Nie wie ile operatów wykorzysta, a ile prac
należy wykonać od nowa w terenie. Natomiast zamawiający posiadałby wiedzę, czy
oferent przewidział w swojej ofercie wszystkie czynności do poprawnego wykonania
prac, a tym samym czy jest oferentem wiarygodnym. Miałby dokładną wiedzę czy
złożona oferta jest ofertą wygórowaną, czy ofertą rażąco niską.
Kosztorysowanie robót jest z powodzeniem stosowane w branży budowlanej.
Obecnie geodezja trafiła do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w którym jest
również branża budowlana – dlaczego nie możemy więc stosować zasad kalkulacji
jakie funkcjonują w tej branży ?
W obecnym stanie prawnym i tak zorganizowanej służbie geodezyjnej, Izba
(GIG) musi dawać wsparcie firmom i przedsiębiorcom, w obronie ich interesów
przed Zamawiającymi. Często wykonawcy zderzają się ze źle funkcjonującą machiną
urzędniczą i narażają się na straty spowodowane przedłużającymi się kontrolami,
które nierzadko wykonują ludzie bez stosownych uprawnień zawodowych. Takie
zachowania mają charakter patologiczny i powinny być zdecydowanie zwalczane.
Izba musi być „przyłbicą”, która wystąpi w obronie interesów przedsiębiorców.
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Szczególna rola przypada tutaj Komisji Regionów i Interwencji oraz
Przedstawicielom Regionalnym. Komisja musi zadbać o uzupełnienie brakujących
Przedstawicieli Regionalnych. Dawać im wsparcie, organizować pomoc i inicjować
działanie, ponieważ to oni znają lokalną społeczność geodezyjną oraz problemy jakie
ją trapią. Do zadań Przedstawiciela Regionalnego poza określonymi w Statucie Izby
należy zbieranie informacji o potrzebach szkoleniowych zarówno wśród
wykonawstwa geodezyjnego jak i JST. To przedstawiciel regionalny musi być osobą,
u której mogą szukać pomocy lokalni, zrzeszeni przedsiębiorcy, ale i również
niezrzeszeni. Oczywiście przedsiębiorców niezrzeszonych przy okazji zbierania
informacji Przedstawiciel Regionalny agituje do wstąpienia do Izby. O potrzebach
podjęcia działań oraz szkoleń Przedstawiciel Regionalny informuje biuro Izby.
W dużej mierze to od działalności Przedstawicieli Regionalnych zależy jak
postrzegana jest działalność Izby. Pracę Przedstawicieli Regionalnych nadzoruje oraz
ocenia Komisja Regionów i Interwencji.
Brak działań – poddaje pod wątpliwość sens bycia w organizacji. Na pewno wiele jest
do poprawy w lokalnych społecznościach. Proszę więc o informowanie
o sprawach, którymi należy się zająć lub interweniować.
Przykładem takiego działania jest pismo skierowane do Starosty Gdańskiego
i Polickiego w sprawie wydłużonych terminów przygotowania materiałów jak
również weryfikacji operatów złożonych do państwowego zasobu. Walczmy
z patologiami bo tylko wtedy nasza praca da nam satysfakcję i pozwoli zaufać
państwu. Jakość pracy urzędu jest pewnego rodzaju „laurką” starosty i my musimy
mu to uświadomić.
Oczywiście napotkamy na wielki opór – bo każda zmiana powoduje frustracje,
ale bez działań naprawczych nasza sytuacja będzie się pogarszać.
Na problemy i nieprawidłowości zgłaszane przez Przedstawicieli Regionalnych
jaki i innych członków GIG, Izba musi reagować. Pozwoli to uniknąć represji Urzędu
na firmach i przedsiębiorcach zgłaszających nieprawidłowości. Takim działaniem
zyskamy aprobatę i łatwiej nam będzie zyskać nowych członków.
Nasza organizacja musi promować działania, ponieważ mogą one zostać
niezauważane w środowisku. Każda podjęta inicjatywa musi zostać opublikowana na
łamach Biuletynu GIG, portalach branżowych i społecznościowych. Za promocję
działań Izby odpowiada Komisja ds. Rozwoju GIG i to od niej zależy czy nasze
działania są widoczne dla środowiska.
Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia Izby są szkolenia, za które
odpowiada Komisja ds. Szkoleń. Szkolenia pozwalają na podniesienie swoich
kwalifikacji, promują działalność GIG, integrują środowisko itp. Przy okazji szkoleń
prelegenci oraz przedstawiciele Izby otwierający szkolenie muszą zachęcać
uczestników szkoleń do przystąpienia do GIG.
Będąc członkiem GIG przedsiębiorcy mogą liczyć na wparcie organizacji
w rozwiązywaniu różnorakich problemów, mogą zawiązywać konsorcja z innymi
członkami i podejmować się realizacji prac, które przekraczają ich możliwości
wykonawcze.
Rada Izby oprócz kompetencji określonych statutem koordynuje pracę
wszystkich organów Izby oraz powołanych komisji oraz musi nakreślać kierunki
działania i rozwoju GIG.
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IV Informacje organizacyjne oraz plany działania dotyczące
funkcjonowania GIG.
Statut GIG
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Prezydium Rady GIG :
Krzysztof Lichończak - Prezes
Sławomir Leszko

- Wiceprezes

Krzysztof Rogala

- Wiceprezes.

Członkowie Rady:
Krzysztof Lichończak, Sławomir Leszko,

Krzysztof Rogala, Władysław Baka,

Bogdan Grzechnik, Rafał Kraska, Jan Połeć, Karol Sołtysiak, Tomasz Soszka.
Komisja Rewizyjna:
Tomasz Białożyt, Jan Malicki, Elżbieta Jędrzejewska – Filek.
Komisja Rozjemcza:
Mirosław Schumacher, Sławomir Zając.
Przedstawiciele Regionalni:
Dariusz Przybycień– Region Śląski,
Wojciech Musz – Region Podkarpacki,
Dariusz Tomaszewski - Region Małopolski,
Krzysztof Senderowicz – Region Zachodniopomorski,
Piotr Wiśniewski - Region Mazowiecki,
Maciej Kozielczyk – Region Pomorski,
Adrian Cichoń – Region Łódzki,
Region Wielkopolski-wakat,
Region Dolnośląski – wakat,
oraz
Janusz Pazur- Zastępca PR – Region Śląski,
Małgorzata Wykurz-Zastępca PR- Region Małopolski,
Dariusz Misztal –Zastępca PR- Region Zachodniopomorski,
Jakub Krawczak – Zastępca PR- Region Mazowiecki,
Karol Juściński- Sekretarz – Region Podkarpacki,
Karol Mil-Sekretarz-Region Zachodniopomorski,
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Członkowie Organów GIG

Lp

1

Rada Izby

Krzysztof
Lichończak
PREZES

2

Sławomir Leszko
WICEPREZES

3

Krzysztof Rogala

nazwa firmy i adres
OPGK Rzeszów
Spółka Akcyjna
Ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
Sławomir Leszko
Geodeta Uprawniony
ul. Okocimska 18
41-371 Pilchowo

telefon
(17)864 24 00

adres e-mail

klichonczak@opgk.rzeszow.pl

608-080-801

509513514

sleszko@geodik.eu

progeokatowice_kr@wp.pl

„PROGEO KATOWICE”

(32)

WICEPREZES

K. Rogala, M. Nowak,
D. Przybycień Spółka Jawna
Aleja Korfantego 79
40-160 Katowice

201-07-25
601-542-535

Władysław Baka

Biuro Geodezyjne Bis s.c. ul. (33) 870-31Krakowska 140a
34
604-141-862
34-120 Andrychów

bis@pro.onet.pl

4

bgrzechnik@gmail.com

5

„GEOGRUNT”
Bogdan Grzechnik
Wólka Kozodawska
ul. Familijna 29
05-502 Piaseczno

508-267-350

Bogdan Grzechnik

„GEORES” Sp. z o.o.
Ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów

(17) 862-7842
501-202-112

rafal.kraska@geores.pl

Przedsiębiorstwo Usług
Geodezyjno-Projektowych
GEOMIAR sp. z o.o.
ul. Kościuszki 35
37-500 Jarosław

(16) 621-5282;
505-189-897

biuro@geomiar.com.pl

Geodezyjno-Dokumentacyjna
Spółdzielnia Pracy
TECHNOPLAN
ul. Wilanowska 14,
00-422 Warszawa

(22) 629
53-99;
602- 103-404

technoplan@poczta.wp.pl

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne
GEOMAP Sp. z o.o.
Ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra

68/ 3262162
w31
601-145-284

tomasz.soszka@geomap.pl

6

Rafał Kraska

7

Jan Połeć

8

Karol Sołtysiak

9

Tomasz Soszka
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Lp

Komisja Rewizyjna

Tomasz Białożyt
1

Przewodniczący

GMD Tomasz Białożyt
Ul. Bolesława Leśmiana 13
40-576 Katowice

telefon

608-400-899

2

Wiceprzewodniczący

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w
Koszalinie ul. Zwycięstwa 140
75-613 Koszalin

3

Elżbieta
Jędrzejewska
Filek

Biuro Geodezyjne Bis s.c. ul. (33) 870-31Krakowska 140a
34
34-120 Andrychów

Jan Malicki

Lp

1

Komisja Rozjemcza

Mirosław
Schumacher
Przewodniczący

2

Sławomir Zając
Wiceprzewodniczący

Lp

1

nazwa firmy i adres

Przedstawiciele
Regionalni

nazwa firmy i adres

601729834
943426401

telefon

Przedsiębiorstwo
(77) 456-82Geodezyjne i Kartograficzne 36
Mirosław Schumacher
601-982-830
Ul. Oleska 94
45-222 Opole

Przedsiębiorstwo
Geodezyjne GEOPROF s.c.
Ul. Radzikowskiego 65K/12
31-315 Kraków

nazwa firmy i adres

(12)661-39-31
604-28-55-82

telefon

adres e-mail

ktb@onet.com.pl

opgk@koszalin.home.pl

biuro.bis@gmail.com

adres e-mail

schumacher.geodezja@wp.pl

s.zajac@geoprof.pl

adres e-mail

Region Śląski
/woj. śląskie/

Dariusz Przybycień
Przedstawiciel
Regionalny

Janusz Pazur
Zastępca PR

„PROGEO KATOWICE”
(32)
201-07-25
K. Rogala, M. Nowak,
D. Przybycień Spółka Jawna 601-490-062
Aleja Korfantego 79
40-160 Katowice

GEOGIS
Geodezja i Kartografia
inż. Janusz Pazur
Ul. gen. Hallera 18A
41-709 Ruda Śląska

501 595 329

progeokatowice.spj_xl@wp.
pl

geogis.geodezja@gmail.com
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Region PołudniowoWschodni/
/woj. podkarpackie,
lubelskie,
świętokrzyskie/
GEODRAW
Wojciech Musz
ul. Wspólna 2G
35-205 Rzeszów

668-493-850

biuro@geodraw.pl

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "MAPA"
Karol Juściński
ul. Solna 7,
22-400 Zamość

084/ 627-1858

pwmapa@pwmapa.pl

GEOPRZEM Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
Ul. Piłsudskiego 10
32-050 Skawina

(12)277-81-83
501-333-961

dariusz.tomaszewski@geoprze
m.pl

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Małgorzata Wykurz
Ul. Zaczarowane Koło 3/4
30-091 Kraków

12/638-21-23

m.wykurz@gmail.com

GEOTOTAL PRO SP. ZO.O.
SP.K. ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin

601-414-691 biuro@geototal.com.pl
91/ 4341167 senderowicz@geototal.com.pl

Dariusz Misztal
Zastępca PR

Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w
Koszalinie ul. Zwycięstwa 140
75-613 Koszalin

94/3426401

opgk@koszalin.home.pl;

Karol Mil
Sekretarz

GEO-FIXED Geodezja,
Nieruchomości S.C.
S. Strzeboński, K. Mil
Ul. Pocztowa 34 lok. 6
72-100 Goleniów

510457590

karol.geomil@gmail.com

22/ 774-42-42
608-076-616

piotrwisniewski@wp.pl

Wojciech Musz
Przedstawiciel
Regionalny
Karol Juściński
Sekretarz

3

Region Małopolski
/woj. małopolskie/

Dariusz
Tomaszewski
Przedstawiciel
Regionalny
Małgorzata Wykurz
Zastępca PR

Region
4

Zachodniopomorski
/woj.
zachodniopomorskie/

Krzysztof
Senderowicz
Przedstawiciel
Regionalny

5

Region Mazowiecki
/woj. mazowieckie,
podlaskie/
Piotr Wiśniewski
Przedstawiciel
Regionalny

Piotr Wiśniewski GEOBUD
ul. Narutowicza 29
05-120 Legionowo
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Jakub Krawczak
Zastępca PR

Agencja Geodezyjna
„GRUNT” Jakub Krawczak
Ul. Podleśna 3
05-092 Łomianki

505-602-908

jkrawczak@wp.pl

Kancelaria Geodezyjna
Maciej Kozielczyk
ul. Jesionowa 14/1
80-261 Gdańsk

058/341-96-33,
0601-666-069

maciej.kozielczyk@wp.pl

Pracownia Geodezyjna
„DELTA” Adrian Cichoń
ul.Mikołaja Kopernika 13 m. 83
96-100 Skierniewice

(46) 833-9032
507-141-818

biuro@geo-delta.pl

Region Pomorski
6

/woj. pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
kujawsko-pomorskie/

Maciej Kozielczyk
Przedstawiciel
Regionalny
7

Region Łódzki
/woj. łódzkie/

Adrian Cichoń
Przedstawiciel
Regionalny

XXVI Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie zobowiązało Radę Izby do:
Wniosek 1:
Kontynuacji działań w celu doprowadzenia do udoskonalenia i wdrożenia do stosowania
standardu wymiany danych GML oraz nieodpłatnego udostępniania wykonawcom prac
schematu formatu (w wersji numerycznej) oraz walidatorów schematu.
Wniosek 2:
Kontynuacji działań (lobbingu) podpisanego porozumienia przez wszystkie organizacje
geodezyjne i kartograficzne skupione wokół „Apel 45”.
Wniosek 3:
Kontynuacji podjętych działań mających na celu wprowadzenie do systemu prawnego
obowiązku ubezpieczenia OC geodety.
Wniosek 4:
Podjęcia działań organizacyjnych celem zmniejszenia rosnących zaległości w
opłacanych składkach.
Wniosek 5:
Kontynuacji działań nad powołaniem Samorządu Zawodowego Geodetów.
Wniosek 6:
Podjęcia działań związanych z rozszerzeniem zakresu szkoleń organizowanych przez
GIG.
Wniosek 7:
Podjęcia działań przez Radę Izby oraz przez
Przedstawicieli Regionalnych,
zmierzających do przyjęcia nowych członków GIG oraz rozpowszechnienie działań Izby
w mediach.
Wniosek 8:
Powrót do tradycji organizacji konferencji geodezyjnych w POGORZELICY.
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PLAN PRACY GEODEZYJNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
na lata 2018 – 2021
L.p.

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1

2

3

4

5

1/

Rozwój Regionów,
Interwencje

Praca ciągła
- ustalenie składu osobowego Komisji,
- powołanie w brakujących Regionach Przedstawicieli
Regionalnych,
- uzgodnienie metod działania Regionów,
- monitorowanie rozwoju Regionów, organizowanie
pomocy i koordynacja działalności Regionów,
- inicjowanie partnerskiej współpracy pomiędzy
Przedstawicielami Regionalnymi a starostami,
wojewódzkimi inspektorami oraz głównymi
geodetami województw,
- organizowanie spotkań z członkami Izby i
sympatykami oraz zapraszanie na te spotkania
przedstawicieli lokalnych władz geodezyjnych,
- wyspecyfikowanie problemów członków GIG
i ustalenie procedur prawnych w ich rozwiązaniu,
- udzielanie odpowiedzi na problemowe zagadnienia
dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych,
- działania interwencyjne w sprawach
indywidualnych zgłoszonych przez naszych
przedsiębiorców i Przedstawicieli Regionalnych,
- przygotowywanie wystąpień do organów kontroli
i nadzoru geodezyjnego w sprawach członków GIG.
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Komisja Regionów
i Interwencji
Przewodniczący:
Rafał Kraska

2/

Rozwój GIG

- podjęcie działań zmierzających do zwiększenia
Praca ciągła
liczby członków GIG,
- dotarcie do możliwie dużej liczby firm z celami i
programem Izby /artykuły, koleżeńskie kontakty,
spotkania, prelekcje itp./,
- ocena organizacji działalności GIG z punktu
widzenia wykonawców prac geodezyjnych,
doskonalenie organizacyjne pracy Izby,
- opracowanie podstawowego zakresu
tematycznego biuletynu i projektu jego formy
graficznej, stworzenie internetowej grupy
dyskusyjnej w ramach biuletynu,
- opracowanie rubryki pytania i odpowiedzi,
- opracowanie nowej formy prezentacji strony www
GIG wraz z nową szatą graficzną i większą
funkcjonalnością portalu,
- rozpowszechnienie działań Izby w mediach
społecznościowych typu Facebook, Twitter,
Instagram,
- promowanie dynamicznie rozwijających się firm
oraz ciekawych innowacji,
- współpraca z organami władzy i administracji
państwowej i samorządowej, organizacjami
społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia
warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia
działalności gospodarczej przez członków Izby,
- inicjowanie i współudział w organizacji
konferencji, sympozjów i szkoleń.
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Komisja ds. Rozwoju
GIG
- Krzysztof
Lichończak
- Bogdan Grzechnik
- Tomasz Soszka

3/

4/

Przepisy Prawne

Organizacja Szkoleń,
Sympozjów
i Konferencji

Praca ciągła
- ustalenie składu osobowego Komisji,
- analiza i ocena dotychczas funkcjonujących
przepisów istotnych dla wykonawstwa
geodezyjnego,
- ustalenie kolejności nowelizacji w/w przepisów,
- przygotowywanie wystąpień do władz lub do Sejmu
wraz z uzasadnieniem, z prośbą o nowelizację
wybranych przepisów,
- współudział przy opracowaniu poszczególnych
przepisów prawnych,
- opiniowanie skierowanych do GIG nowelizowanych
przepisów,
- delegowanie przedstawicieli GIG do prac
w komisjach resortowych i sejmowych
opracowujących nowelizacje aktów prawnych.

Komisja Prawa

Praca ciągła
- ustalenie składu osobowego Komisji,
- przeprowadzenie ankietyzacji wśród członków GIG
dotyczących tematyki i zakresu szkoleń,
- ustalenie tematyki konferencji, sympozjów i
szkoleń zaplanowanych do realizacji 2018 r.-2021 r.,
- stworzenie listy wykładowców rekomendowanych
przez GIG,
- organizacja konferencji, sympozjów i szkoleń,
- kierowanie wniosków z sympozjów i konferencji do
władz geodezyjnych i czuwanie nad ich realizacją.

Komisja ds. Szkoleń
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Przewodniczący:
Sławomir Leszko

Przewodniczący:
Bogdan Grzechnik

5/

6/

Zawód geodety

Porozumienie Apel45

Praca ciągła
- ustalenie składu osobowego Komisji,
-działanie w kierunku uznania zawodu geodety
zawodem wolnym o statusie publicznego zaufania,
- wsparcie działań GIG w celu opracowania nowej
ustawy Pgik i ustawy o wykonywaniu zawodu
geodety,
-podjęcie działań w celu racjonalizacji zasad
współpracy geodetów z administracją geodezyjną,
- udział w konferencjach organizowanych przez inne
organizacje, zgodnie z jednostkową decyzją Rady,
- podjęcie próby zorganizowania konferencji na temat
zawodu geodety w kontekście współpracy z innymi
zawodami działającymi w branży.

Komisja ds. Zawodu
Geodety

- udział w pracach i spotkaniach Komitetu
Wykonawczego (KW) Porozumienia Apel45 w celu
realizacji wniosków i celów przyjętych
w porozumieniu przez PGK, SKP, LSG, PTG, SGP
i GIG :

Krzysztof Rogala Przewodniczący KW
Apel45
oraz
powoływani dorywczo
przez Komitet
Wykonawczy
eksperci –
członkowie Izby.

Praca ciągła

WNIOSEK nr 1
Powołanie komisji kodyfikacyjnej do opracowania nowej ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
WNIOSEK nr 1a
Rozważenie powołania służby geodezyjno-kartograficznej jako
administracji specjalnej odpowiedzialnej za sprawy geodezyjne i
gospodarki nieruchomościami zorganizowanej następująco:
a) Główny Urząd Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – jako
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Przewodniczący:
Władysław Baka

centralny organ administracji rządowej na czele z Głównym
Geodetą Kraju,
b) Wojewódzkie Filie Urzędu na czele z Geodetami Województw,
podległe GGK,
c) Powiatowe Delegatury Urzędu na czele z Geodetami
Powiatowymi, podległe Geodetom Wojewódzkim.
WNIOSEK nr 2
Zmianę ustawy o księgach wieczystych i hipotece w taki sposób, aby
geodeci uprawnieni (podobnie jak notariusze) mieli bezpośredni
dostęp do zbiorów dokumentów ksiąg wieczystych.
WNIOSEK nr 3
Wpisanie geodety uprawnionego do Kodeksu UrbanistycznegoBudowlanego jako pełnoprawnego uczestnika procesu
inwestycyjno-budowlanego.
WNIOSEK nr 4
Pilne znowelizowanie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych
i administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
WNIOSEK nr 5
Opracowanie możliwości prostego i taniego sposobu zastąpienia
granic działek ewidencyjnych granicami nieruchomości (granicami
prawnymi) zarówno w sensie prawnym jak i w zakresie możliwości
zasilenia rejestrów publicznych granicami prawnymi tożsamymi
z granicami działek ewidencyjnych.
WNIOSEK nr 6
Likwidację barier biurokratycznych i reforma PZGiK w celu
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usprawnienia i ułatwienia działalności geodezyjnej i kartograficznej
między innymi poprzez:
a) uproszczenie procedury i ograniczenie do minimum
asortymentu prac podlegających zgłaszaniu i przekazywaniu do
zasobu;
b) zlikwidowanie licencji dla wykonawcy prac geodezyjnych i
prac kartograficznych;
c) udostępnianie zgłaszającym prace geodezyjne i
kartograficzne wszystkich materiałów dostępnych w PZGiK
niezbędnych do wykonania tej pracy;
d) powrót do ustalania ryczałtowej opłaty wnoszonej
jednorazowo po wykonaniu i złożeniu danego opracowania w
ośrodku;
e) zlikwidowanie weryfikacji (kontroli) prac geodezyjnych i
kartograficznych wykonywanych przez geodetów posiadających
państwowe uprawnienia zawodowe, z jednoczesnym
doprecyzowaniem przepisów w zakresie aktualizacji rejestrów
publicznych tymi opracowaniami. Jako gwarancję jakości
wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe wykonawców
prac geodezyjnych i kartograficznych oraz obowiązkowe
doszkalanie;
f) zlikwidowanie trybu administracyjnego przy rozgraniczaniu
nieruchomości i podziałach nieruchomości, z jednoczesną zmianą
przepisów w zakresie rozgraniczenia, które upoważniałyby geodetę
uprawnionego do przeprowadzenie postępowania i zawarcie aktu
ugody W przypadku istnienia granic ustalonych prawnie sprawę
powinny rozpatrywać sądy powszechne;
g) ograniczenie do 7 dni maksymalnych terminów załatwiania w
PODGiK wszystkich spraw związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych
i kartograficznych.

WNIOSEK nr 7
Wprowadzenie zakazu wykonywania prac geodezyjnych i
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kartograficznych na własny rachunek przez pracowników
administracji geodezyjnej i kartograficznej.
WNIOSEK nr 8
Podjęcie działań w celu udoskonalenia i wdrożenia standardu
wymiany danych GML oraz nieodpłatnego udostępniania
wykonawcom prac, schematu formatu (w wersji numerycznej) oraz
walidatorów schematu.
VI.
Partnerzy porozumienia niezwłocznie przystąpią do
kontynuacji dialogu na temat możliwości ewentualnego
utworzenia samorządu zawodowego w najbliższej przyszłości.

- udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach
w celu propagacji celów i wniosków Porozumienia
Apel45

Praca ciągła
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Krzysztof Rogala Przewodniczący KW
Apel45

V Dział kontaktów z członkami Izby i pozostałymi
czytelnikami Biuletynu.
Zapraszamy wszystkich czytelników do przesyłania tematów, które chcecie
Państwo poruszyć w naszym Biuletynie. Każdą sprawą postaramy się zająć, jeśli
tylko będzie ona w zasięgu naszego Statutu i naszych kompetencji.

VI

A)

Informacje na temat przewidywanych regulacji prawnych
dotyczących naszej branży.
Na podstawie informacji prasowych i wystąpień do Izby w sprawie opinii
projektów aktów prawnych można się spodziewać, że wkrótce będą opracowane
projekty:
- zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie proponuje się:
• zmianę sposobu dokumentowania przez kierownika prac geodezyjnych lub
prac kartograficznych wykonania czynności kierowania pracami geodezyjnymi
lub
kartograficznymi
oraz
sprawowania
nad
nimi
nadzoru;
• zmianę zasad i terminów rozpoczęcia wykonywania prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych oraz dokonywania ich zgłoszenia do organów Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zmianę zasad weryfikacji dokumentacji
powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych;
• zmianę zasad wydawania licencji na udostępniane materiały państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zniesienie niektórych licencji);
• uchylenie instytucji tzw. uwierzytelniania dokumentów opracowanych na
podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby
postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności
cywilnoprawnych i wprowadzenia obligatoryjnego opatrywania z urzędu klauzulą
dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych;
• wprowadzenie zasady aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów
i budynków w oparciu o materiały znajdujące się w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym z urzędu, w drodze czynności
materialno-technicznej;
• zmianę zasad ustalania i pobierania opłat za materiały udostępniane
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wprowadzenie opłaty
ryczałtowej dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych);
•
rozszerzenie
katalogu
danych
państwowego
zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego
udostępnianych
nieodpłatnie;
• bezpłatne korzystanie w celach edukacyjnych z ASG-EUPOS przez jednostki
organizacyjne wchodzące w skład systemu oświaty oraz uczelnie wyższe;
• wprowadzenie zmian w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.
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- otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych. Proponowane zmiany nie mają
jednak charakteru rewolucyjnego, są jedynie kosmetyczne,
- Pan Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju powołał zespół ekspercki, który
zajmuje się analizą propozycji dotyczących standardów technicznych, obyśmy
wreszcie doczekali się zmian.
- W listopadzie rząd przyjął projekt ustawy dostosowującej 168 ustaw do
rozporządzenia RODO, w tej liczbie jest Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- w przygotowaniu jest zmiana rozporządzenia w sprawie EGiB,
Izba otrzymuje do zaopiniowania będące w procedowaniu projekty aktów
prawnych. Niezwłocznie projekty lub linki do projektów są przekazywane
członkom Izby w celu wydania opinii i proponowanych zmian. Niestety, jest
prawie regułą, że Rada Izby nie otrzymuje żadnych opinii. Z tego miejsca apeluję
do wszystkich członków i sympatyków Izby o pochylenie się nad przesłanymi
projektami i wyrażenie swojego zdania o projektach. Członkowie Rady Izby
próbują wychwycić braki w projektowanych aktach prawnych, ale nie zawsze im
się to udaje. Skutkiem tego przejdą przepisy, które mają wpływ na nasz byt
zawodowy, a my nawet nie próbowaliśmy je zmienić.

B) Apel45
To zainicjowane przez Geodezyjną Izbę Gospodarczą porozumienie 6 krajowych
organizacji i stowarzyszeń geodezyjnych i kartograficznych, którego partnerami
są:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
Polskie Towarzystwo Geodezyjne,
Lokalne Stowarzyszenia Geodetów,
Polska Geodezja Komercyjna KZPFG-K,
Geodezyjna Izba Gospodarcza.
Partnerzy porozumienia spośród 45 wniosków przedstawionych przez GIG poparli
jednogłośnie 9 z nich. I te właśnie wnioski przyjęto do realizacji, czym zajmuje się
6 osobowy Komitet Wykonawczy Apelu45. Po ratyfikacji przez organizacje
i stowarzyszenia Porozumienie
zostało uroczyście podpisane w Gmachu
Politechniki Warszawskiej 15 maja 2018 roku.
Obecnie Komitet Wykonawczy działa w składzie:
przewodniczący Krzysztof Rogala /GIG/
z-ca Ludmiła Pietrzak /SGP/
członek Agnieszka Buczek /SKP/
członek Robert Rachwał /PGK/
członek Radosław Smyk /PTG/
członek Krzysztof Szczepanik /LSG/
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30.11.2018 r. KW Apelu45 skierował wystąpienie (l.dz.:rep.3b/18) do Głównego
Geodety Kraju dot.:
a) włączenia Geodety Uprawnionego jako pełnoprawnego uczestnika procesu
inwestycyjno-budowlanego /zmiany w ustawie Prawo Budowlane/
b) zdefiniowania i wprowadzenia do zapisów prawa określenia „geodeta
uprawniony” /zmiany w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne/
c) „metrycznego” ujęcia warunku zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu
budowlanego w trybie art.57.1 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane.
Obecnie Komitet Wykonawczy opracowuje stanowisko w/s listopadowego
projektu GGK wprowadzenia szeregu zmian w ustawie Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne oraz w rozporządzeniach wykonawczych.

VII A) Szkolenia w 2018 r.
Lp

1

Tytuł
Szkolenie na temat: „Problemy
geodezyjno – prawne w
praktyce”

Miejsce

Data
szkolenia

Liczba
uczestn

Wykładowcy

Konin

15-01-2018

24 Bogdan Grzechnik
Zenon Marzec

2

Szkolenie na temat: „Problemy
geodezyjno – prawne w
praktyce”

Warszawa

12-03-2018

35 Bogdan Grzechnik
Zenon Marzec

3

Szkolenie na temat: „Jak zdać
egzamin na uprawnienia
zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii”

Szczecin

14 i 15-042018

17

4

Szkolenie na temat: „Problemy
geodezyjno – prawne w
praktyce”

Rzeszów

16-04-2018

56 Bogdan Grzechnik
Zenon Marzec

5

Szkolenie na temat: „RODO dla
geodetów”

Rzeszów

06-07-2018

21 Grzegorz Zdolski

6

Szkolenie na temat: „RODO dla
geodetów”

Kraków

13-07-2018

17 Grzegorz Zdolski

Sławomir Leszko
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7

Szkolenie na temat: „RODO dla
geodetów”

Szczecin

27-07-2018

20 Grzegorz Zdolski

8

Szkolenie na temat: „RODO dla
geodetów”

Gdańsk

03-08-2018

8 Grzegorz Zdolski

9

Szkolenie na temat: „RODO dla
geodetów”

Warszawa

10-08-2018

13 Grzegorz Zdolski

10

Szkolenie na temat: „RODO dla
geodetów”

Katowice

24-08-2018

9 Grzegorz Zdolski

11

Szkolenie na temat: „RODO dla
geodetów”

Poznań

07-09-2018

15 Grzegorz Zdolski

12

Szkolenie na temat: „Problemy
geodezyjno – prawne w
praktyce”

Nowy
Sącz

08-10-2018

18 Bogdan Grzechnik
Zenon Marzec

PLAN SZKOLEŃ NA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.

Tytuł

Miejsce

Data

1

Szkolenie nt.: „Problemy
geodezyjno-prawne w praktyce”

Warszawa

22-02-2019

2

Szkolenie nt.: „Problemy
geodezyjno-prawne w praktyce”

Kraków

15-03-2019

3

Szkolenie nt.: „Problemy
geodezyjno-prawne w praktyce”

Gdańsk

05-04-2019

4

Szkolenie nt.: „Problemy
geodezyjno-prawne w praktyce”

Łódź

24-05-2019

5

Szkolenie nt.: „Problemy
geodezyjno-prawne w praktyce”

Katowice

14-06-2019
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Oferta
szkolenia z zakresu geodezji, dla adwokatów-praktyków oraz radców
prawnych zajmujących się sprawami dotyczącymi nieruchomości
Program szkolenia
Część I (4 godziny)
1. Prawa i obowiązki geodety, odpowiedzialność zawodowa, rola i zadania
organów
służby
geodezyjnej,
państwowy
zasób
geodezyjny
i kartograficzny, podstawowe pojęcia i dokumenty geodezyjne.
2. Ewidencja gruntów i budynków a oznaczenie nieruchomości w księdze
wieczystej. Dokumentacja geodezyjna do założenia (zmian) w księgach
wieczystych. Postępowanie w razie niezgodności danych zawartych
w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych.
3. Granice nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, akt ugody
rozgraniczeniowej, rozgraniczenie przed sądem, ustalenie linii brzegu.
4. Stabilizacja punktów granicznych, wznawianie znaków granicznych,
wyznaczanie punktów z ewidencji gruntów i budynków.
5. Dokumentacja geodezyjna dla ograniczonych praw rzeczowych i innych
celów prawnych.
6. Granice nieruchomości na mapach do celów projektowych.
7. Przykłady, pytania i odpowiedzi, dyskusja.
Część II (4 godziny)
1. Omówienie funkcji i roli geodezji przy wszelkich przekształceniach
własnościowych, a także w procesach inwestycyjnych.
2. Podziały nieruchomości (terenów budowlanych oraz terenów rolnych
i leśnych).
3. Scalenia i podziały nieruchomości budowlanych oraz łączenie
nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu.
4. Mapy do celów prawnych.
5. Działania biegłych sądowych w sprawach: znoszenia współwłasności przez
podział nieruchomości, służebności gruntowych, służebności przesyłu oraz
zasiedzenia nieruchomości.
6. Dokumentacja geodezyjna:
- wykazy zmian gruntowych,
- wykazy synchronizacyjne,
- wykazy zmian danych ewidencyjnych,
-przyjęcie operatu technicznego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego.
7. Przykłady różnych działań (nie zawsze prawidłowych) pytania
i odpowiedzi, dyskusja.
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Geodezyjna Izba Gospodarcza niniejszą ofertę kieruje zarówno do organizacji
grupujących adwokatów zajmujących się sprawami dotyczącymi nieruchomości
jaki i do indywidualnych osób.
Zapewniamy jakość wykładów na najwyższym poziomie, gdyż prowadzone one
będą przez ekspertów - praktyków z wymienionych dziedzin, którzy wiele lat
osobiście uczestniczyli w opisanych procesach a także prowadzili i nadal prowadzą
wykłady i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Posiadają oni oprócz
państwowych uprawnień z zakresu geodezji i kartografii także uprawnienia
z zakresu szacowania nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami. Są to: mgr inż. Bogdan Grzechnik oraz mgr inż. Zenon Marzec.
Proponujemy następujące zasady organizacyjne i finansowe w/w szkoleń.
1. Mogą się one odbywać w jednym cyklu, czyli w jednym terminie lub
w dwóch cyklach (każda część w innych terminach).
2. Geodezyjna Izba Gospodarcza zapewnia: wynajęcie sali, projektor,
przejazdy i hotel dla wykładowców, materiały szkoleniowe dla każdego
uczestnika na płycie, catering.
3. Koszt szkolenia w jednym cyklu to 390 zł od osoby, przy założeniu, że w
szkoleniu weźmie udział minimum 25 uczestników. (390 zł x 25= 9 750 zł)
Przy mniejszej liczbie osób szkolenie może się odbyć ale za w/w ogólną
kwotę. Koszt szkolenia w dwóch cyklach będzie wyższy o 20%. Przy liczbie
zgłoszeń powyżej 35-ciu możliwe będą upusty cenowe.
Bardzo prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na tego typu szkolenia
na adres: Geodezyjnej Izby Gospodarczej ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
tel. 22/827-38-43, e-mail: biuro@gig.org.pl
Przewodniczący Komisji d/s Szkoleń
Bogdan Grzechnik

B) Konferencje, Sympozja
Zapraszamy Państwa do przesłania propozycji jakie tematy Was najbardziej
interesują. Postaramy się je uwzględnić przy opracowaniu na 2019 r.
Planu Konferencji i Sympozjów. O sugestie prosimy do dnia 15 stycznia 2019 r.
Oczywiście każdy głos w tej sprawie będzie się liczył. Zarówno naszych
Przedstawicieli Regionalnych, firm geodezyjnych, administracji geodezyjnej
a także uczelni.
Pod rozwagę przedstawiamy następujące tematy:
a) Konferencje:
* Zawód geodety do korekty czy do rewolucyjnych zmian,
*Perspektywa przekształcenia EGiB w pełnowartościowy Kataster Nieruchomości,
* Udoskonalenie obsługi geodezyjnej właścicieli nieruchomości oraz inwestorów.
36

b) Sympozja:
* Obsługa geodezyjna inwestycji liniowych,
* Udoskonalenie modernizacji EGiB,
* Standardy geodezyjne dla biegłych sądowych.

VIII Relacje Przedstawicieli Regionalnych na temat bieżących
działań wspierających funkcjonowanie firm geodezyjnych.
Bardzo prosimy o przesyłanie tych informacji na bieżąco. Aby znalazły się one
w Biuletynie Nr 2 musimy je otrzymać najpóźniej do końca lutego 2019 roku.
Nie wyobrażamy sobie, że z któregokolwiek Regionu raz w kwartale nie będzie
informacji o bieżącej działalności.

IX Współpraca organów GIG z administracją samorządową
i administracją rządową.
Oczekujemy także na informacje oraz relacje o tego typu współpracy.
Oczywiście dotyczy to zarówno przypadków pozytywnych jak i negatywnych.
Chociaż mamy nadzieję, że tych pozytywnych będzie więcej.

X

Dział poświęcony interesującym branżę geodezyjną
tematom, przygotowywanym przez autorytety z zakresu
geodezji i kartografii.
Dnia 6 grudnia 2018 r.

na Politechnice Warszawskiej odbyła się bardzo

ciekawa Konferencja p.t. „Współczesne trendy w katastrze i gospodarce
nieruchomościami”. Szczegółową relację znajdziecie Państwo na GEOFORUM
oraz w styczniowym GEODECIE. W Biuletynie zamieszczam jedynie moje
pytania do uczestników Konferencji oraz do naszych władz. Będę zobowiązany jak
Państwo także ustosunkujecie się do problemów poruszonych w pytaniach.

37

Uczestnicy Konferencji p.t. Współczesne trendy w katastrze i gospodarce
nieruchomościami (Politechnika Warszawska)
Szanowni Państwo!
Przekazując Koleżankom i Kolegom, wspólnie z Redakcją „GEODETY”, moją
książkę p.t. „Przepis na geodezję przyjazną gospodarce”, która mimo wydania
z 2015r. jest w 100% aktualna, ( w sprawach EGiB oraz granic nieruchomości
także), przy okazji dzisiejszego spotkania, pragnę zadać jego uczestnikom,
ale także naszym władzom, kilka zasadniczych pytań. Mam nadzieję, że w trakcie
obrad
padną
odpowiedzi
na
tematy
zawarte
w
pytaniach.
1. Kiedy w Polsce utworzony zostanie Kataster Nieruchomości?
Chodzi o kataster zgodny z definicją ustaloną na XX Kongresie FIG-u w 1994r.
w Melbourne. Przypominam, że jest to „metodycznie ułożony państwowy rejestr
(wykaz) danych dotyczących wszystkich wyodrębnionych prawnie w danym kraju
lub okręgu gruntów ,przeprowadzonych badań ich granic, obejmujący
informacje umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację w przestrzeni prawnej i
fizycznej”.
2. Dlaczego mimo, że część granic działek ewidencyjnych posiada status
granic ustalonych wg stanu prawnego, punktów załamania tych granic
nie oznaczaliśmy i nie oznaczamy znakiem konwencjonalnym na mapie
ewidencyjnej i na mapie zasadniczej? Kiedy wprowadzimy taki obowiązek?
3. Kiedy uprościmy sposób rozgraniczania nieruchomości, likwidując
zbędny (biurokratyczny) tryb administracyjny, upoważniając geodetę
uprawnionego
do
przeprowadzenia
całego
postępowania?
4. Dlaczego nie likwidujemy trybu administracyjnego ( opóźniającego
inwestowanie i zupełnie niepotrzebnego), przy podziałach nieruchomości
budowlanych? A także, kiedy przed każdym podziałem, granice dzielonej
nieruchomości ustalimy wg stanu prawnego, a dopiero potem będziemy dzielić?
5. Jak długo jeszcze niedokładnymi (bez sprawdzenia granic) wyrysami
i
wypisami
z
EGiB
będziemy
zaśmiecać
księgi
wieczyste?
6. Od kiedy ustalona zostanie zasada, że przy modernizacji EGiB, w pierwszej
kolejności będziemy zajmować się sprawdzeniem, a następnie tam gdzie będzie to
konieczne, ustaleniem z urzędu , przebiegu granic nieruchomości ( działek) wg
stanu prawnego (z tym, że bez wcześniejszej realizacji p.3 nie będzie oczywiście to
możliwe)?
XI
Polecane wykonawcom i administracji geodezyjnej wydawnictwa
książkowe i czasopisma.
Geodezyjna Izba Gospodarcza rekomenduje wszystkim Czytelnikom
Biuletynu prenumeratę miesięcznika GEODETA oraz przeglądanie portalu
Geoforum.pl. w którym znajdziecie Państwo najciekawsze artykuły i informacje,
a oprócz tego możecie Państwo zamieszczać za przystępne ceny ogłoszenia
reklamowe.
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