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WPROWADZENIE

REDAKTORA NACZELNEGO
Szanowni Państwo !
W

MIJAJĄCYM

KWARTALE

NAJWAŻNIEJSZĄ

Z

NICH

DZIAŁO
BYŁO

SIĘ
XXVII

SPORO

WAŻNYCH

WALNE

SPRAW.

SPRAWOZDAWCZE

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW GEODEZYJNEJ IZBY GOSPODARCZEJ, KTÓRE
ODBYŁO SIĘ W RZESZOWIE 1 CZERWCA 2019 R.

W

związku

z

tym

w

Biuletynie

przedmiotem naszego zainteresowania.

zamieszczamy:

Nie ma wątpliwości, że cały czas musimy

- Sprawozdanie z działalności GIG za

dążyć do poprawy warunków pracy i

okres od 9.06.2018 r. do 1.06.2019 r.

płac wykonawców prac geodezyjnych a

-

tym samym lepszej obsługi inwestorów i

Protokół

z

w/w

Walnego

Zgromadzenia wraz z uchwalonymi

właścicieli nieruchomości.

wnioskami,

Mamy nadzieję, że dzięki wnioskom

- Prezentację pt. „25 lat Geodezyjnej

podjętym na Walnym Zgromadzeniu

Izby

nasza

Gospodarczej

samorządu
reprezentującej

organizacji
gospodarczego

interesy

naszych

aktywność

w

terenie

zdecydowanie wzrośnie i przysporzy
Izbie nowych członków.

członków”.

Aktywna

Z dokumentów tych zorientujecie się

Rzeczniku

Państwo jak wiele osób angażowało się

Przedsiębiorców,

przez ćwierć wieku w działalność Izby i

możliwości załatwienia wielu spraw dla

ile

wykonawców

problemów

i

tematów

było

działalność
Małych
daje
prac

Zespołu
i

przy

Średnich

nadzieję

na

geodezyjnych.
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Bardzo szczątkowa nowelizacja PGiK nie
wzbudziła

w

sześciu

organizacjach

entuzjazmu, ale zgodnie z informacją
Ministra Inwestycji i Rozwoju jest to
początek drogi do generalnej zmiany tego
prawa.
Powołanie przez Prezesa GUGiK dr hab.
inż. Waldemara Izdebskiego Państwowej
Rady Geodezyjnej i Kartograficznej budzi
nadzieję, że wszystkie ważne dla branży
sprawy

będą

opiniowane

w

pierwszej

przez

w/w

kolejności
Radę.
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MAPA PRZEGLĄDOWA REGIONÓW GIG,

PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH I
LICZBY CZŁONKÓW
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09.06.2018 R. - 01.06.2019 R.

SPRAWOZDANIE PREZESA GIG
W okresie sprawozdawczym organy GIG działały w
następującym składzie:

1

Prezydium Rady GIG:
 Krzysztof Lichończak - Prezes
 Sławomir Leszko - Wiceprezes
 Krzysztof Rogala - Wiceprezes.

2

Członkowie Rady:
 Krzysztof Lichończak,
 Sławomir Leszko,
 Krzysztof Rogala,
 Władysław Baka,
 Bogdan Grzechnik,
 Rafał Kraska,
 Jan Połeć,
 Karol Sołtysiak,
 Tomasz Soszka.

3

Komisja Rewizyjna działała w składzie:
 Tomasz Białożyt,
 Jan Malicki,
 Elżbieta Jędrzejewska – Filek.
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4

Komisja Rozjemcza działała w składzie:
 Mirosław Schumacher,
 Sławomir Zając,
 Mirosław Pawlik

5
Przedstawiciele Regionalni:
 Wojciech Musz – Region Podkarpacki,
 Dariusz Tomaszewski - Region Małopolski,
 Krzysztof Senderowicz – Region Zachodniopomorski,
 Piotr Wiśniewski - Region Mazowiecki,
 Maciej Kozielczyk – Region Pomorski,
 Adrian Cichoń – Region Łódzki,
 Dariusz Przybycień– Region Śląski /do dnia 31-12-2018 r./
 Region Wielkopolski-wakat,
 Region Dolnośląski – wakat,
 Janusz Pazur- Zastępca PR – Region Śląski,
 Małgorzata Wykurz-Zastępca PR- Region Małopolski,
 Dariusz Misztal –Zastępca PR- Region Zachodniopomorski,
 Karol Juściński- Sekretarz – Region Podkarpacki,
 Karol Mil-Sekretarz-Region Zachodniopomorski,
 Jakub Krawczak – Zastępca PR- Region Mazowiecki / do dnia 01-03-2019 r./

6

Członkowie GIG
Na dzień 1.06.2019 r. Geodezyjna Izba Gospodarcza liczy 108 członków ( Od XXVI
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia w 2018 r. przystąpiło do Izby 6 firm, wystąpiły 24 firmy głównie ze względów ekonomicznych lub z powodu zaprzestania
prowadzenia działalności ).
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7

Komisje GIG

Zgodnie z planem pracy Geodezyjnej Izby Gospodarczej na lata 2018-2021
Rada Izby ustanowiła następujące stałe Komisje i desygnowała ich
Przewodniczących:


Komisja Prawa - Sławomir Leszko



Komisja Regionów i Interwencji - Rafał Kraska



Komisja ds. Szkoleń – Bogdan Grzechnik



Komisja ds. Zawodu Geodety – Władysław Baka



Komisja ds. Rozwoju GIG – Krzysztof Lichończak, Bogdan Grzechnik,
Tomasz Soszka.



Krzysztof Rogala jest Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego
porozumienia Apel 45.



Karol Sołtysiak współpracuje z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku
Małych i Średnich Przedsiębiorców i Grupą B-21.

Podstawowymi dokumentami kierunkującym działalność Rady Izby w drugim roku VII kadencji były wnioski z XXVI Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków GIG oraz Plan Pracy GIG na lata 2018-2021.
Wyznaczono następujące Komisje, osoby, odpowiedzialne za realizację wniosków
przyjętych na XXVI Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej w dniu 8 czerwca 2018 r.

Wniosek 1

Kontynuacja 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.
 Krzysztof Rogala Przewodniczący KW Porozumienia Apel45
 Krzysztof Lichończak, Rafał Kraska, Tomasz Soszka
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Ten wniosek został wpisany do porozumienia „Apel 45”. Należy doprowadzić do powstania takich regulacji prawnych, które wymuszą na dostawcach oprogramowania do
eksportowania i importowania danych w jednolitym formacie GML zgodnie z określonym schematem (tj. wyeksportowany GML w jednym oprogramowaniu musi się importować w innym oprogramowaniu).
Format GML jest światowym formatem, należy zrezygnować z wymiany danych formatami natywnymi. Jedynie zastosowanie takich rozwiązań pozwoli na wprowadzenie zasad
dyrektywy INSPIRE np. interoperacyjności i harmonizacji danych geodezyjnych.
Zgodne z ustaleniami po przekazaniu przez Kolegów z Rady stosownego wyjaśnienia,
KW-Apel45 przygotuje wystąpienie do władz.

Wniosek 2
Kontynuacja działań (lobbingu) podpisanego porozumienia przez wszystkie organizacje geodezyjne i kartograficzne skupione wokół „Apel 45”.


Krzysztof Rogala Przewodniczący KW Porozumienia Apel 45

Komitet Wykonawczy Apelu45 przygotował i wystosował pisma w sprawach:
 włączenia geodetów do Zespołu Doradczego powołanego przez Ministra

Inwestycji i Rozwoju,
 zdefiniowania i wprowadzenia do zapisów prawa określenia „geodeta

uprawniony”,
 „metrycznego” ujęcia warunku zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu

budowlanego w trybie art.57.1 pkt.5 ustawy Prawo Budowlane,
 włączenia Geodety Uprawnionego, jako pełnoprawnego uczestnika procesu

inwestycyjno-budowlanego,
 przeniesienia odpowiedzialności za BDOT10k na GGK,
 zmiany zasad dokonywania aktualizacji EGIB w trybie czynności materialno-

technicznych,
 wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianę ustawy o księgach

wieczystych i hipotece w taki sposób, aby geodeci uprawnieni (podobnie jak
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notariusze) mieli bezpośredni dostęp do zbiorów dokumentów Ksiąg
Wieczystych oraz o utworzenie dla geodety specjalnego dostępu do portalu
Elektroniczne Księgi Wieczyste.
 wystąpienie w sprawie wprowadzenia opłaty ryczałtowej za udostępniane

materiały pzgik dla wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych. (nie
uzyskało 100% poparcia członków KW)
 wystąpienie w sprawie jednoznacznego określenia przedmiotu i zakresu

jednego zgłoszenia, w celu całkowitego wyeliminowania tzw. „dwuetapowości”
opracowań geodezyjnych.

Wniosek 3
Kontynuacja podjętych działań mających na celu wprowadzenie do systemu prawnego
obowiązku ubezpieczenia OC geodety.
 Komisja Prawa
Przy opiniowaniu i uwagach do aktów prawnych sugeruje się wprowadzenie obowiązku
ubezpieczenia do ustawy pgik.

Wniosek 4

Podjęcie działań organizacyjnych
w opłacanych składkach.

celem

zmniejszenia

rosnących

zaległości

 Komisja Regionów i Interwencji
 Rada GIG

Wniosek 5

Kontynuacja działań nad powołaniem Samorządu Zawodowego Geodetów.
 Komisja ds. Zawodu Geodety
 Krzysztof Rogala Przewodniczący KW Porozumienia Apel45

Partnerzy Porozumienia Apel45 z aktywnym udziałem KW A.45 zorganizują
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„ Otwarte Forum Dyskusyjne ws samorządu zawodowego geodetów i kartografów”.
Termin 11.10.2019 (piątek). Miejsce do ustalenia.
Do współorganizacji zostaną także zaproszone organizacje: PTG i OZZG.

Wniosek 6

Podjęcie działań związanych z rozszerzeniem zakresu szkoleń organizowanych przez GIG.
 Komisja ds. Szkoleń
Kolega

Bogdan

Grzechnik

Przewodniczący

Komisji

ds.

Szkoleń

opracował

i przedstawił wstępny projekt konferencji, sympozjów oraz szkoleń. Izba powinna podjąć
szkolenia z następujących zagadnień:
I grupa. Rozgraniczanie oraz podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych oraz
ogólne zasady współpracy geodetów z sądami.
II grupa. Pełny zakres tematyki prawnej i technicznej wymagany przez Komisję
Kwalifikacyjną od osób starający się o uprawnienia z zakresów 1 i 2.
III grupa. Problemy geodezyjno-prawne w zakresie metodyki, pozwalającej na ustalenie
czego prawnicy zajmujący się nieruchomościami mogą i powinni spodziewać się od
geodetów z nimi współpracujących.
IV grupa. Ogólna wiedza dotycząca gospodarki nieruchomościami oraz geodezji
pozwalająca na uzyskanie podstawowych wiadomości z w/w dziedzin oraz korzystanie z
nich w bieżącej działalności.
V grupa. Omówienie wszystkich tematów trafiających do sądów wymagających
uzyskania przez sąd, merytorycznej opinii biegłego z zakresu geodezji. Zaprezentowanie
spraw, które nie zostały w prawidłowy sposób rozstrzygnięte.
VI grupa. Omówienie i zaproponowanie biegłym z zakresu geodezji szczegółowych
standardów dla wszystkich rodzajów spraw wymienionych w grupie V.
VII grupa. Przedstawienie zasad zakładania katastrów austriackiego i pruskiego oraz
zakładania EGiB w okresie powojennym a także zaprezentowanie takiego poglądu na ten
temat, aby odnowiona EGiB była aktualnym i pełnowartościowym Rejestrem Publicznym.
Konkretną ofertę przygotował Kolega Bogdan Grzechnik dla adwokatów oraz
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radców prawnych zajmujących się nieruchomościami, została ona przedstawiona
w Biuletynie Informacyjnym GIG.

Wniosek 7

Podjęcie działań przez Radę Izby oraz przez Przedstawicieli Regionalnych, zmierzających
do przyjęcia nowych członków GIG oraz rozpowszechnienie działań Izby w mediach.
 Komisja ds. Rozwoju GIG
 Przedstawiciele Regionalni
 Rada GIG
Głównym źródłem informacji o działalności Geodezyjnej Izby Gospodarczej jest strona
internetowa

www.gig.org.pl,

o Izbie, na bieżąco

na

której

poza

podstawowymi

informacjami

są zamieszczane informacje o wszystkich wydarzeniach

i działaniach podejmowanych przez GIG. Na Facebook jak również na geoforum
promujemy także działania Izby. W okresie sprawozdawczym wydane zostały Biuletyny
Informacyjne GIG Nr 1 i Nr 2 zawierają one szczegółowe informacje o działalności Izby i
są one również dostępne na stronie internetowej GIG.

Wniosek 8
Powrót do tradycji organizacji konferencji geodezyjnych w Pogorzelicy.
 Sławomir Leszko
Wysłano do wszystkich geodetów powiatowych informację o zamiarze zorganizowania
konferencji w Pogorzelicy w miesiącu wrześniu z prośbą o wstępną deklarację udziału.
Proponowane tematy na konferencję:

1
2

Perspektywa przekształcenia EGiB w pełnowartościowy Kataster Nieruchomości.

Zawód geodety do korekty czy do rewolucyjnych zmian.
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3

Możliwości wykorzystania ortofotomapy do celów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w oparciu o badania naukowe i doświadczenia praktyczne.

Rada Izby w okresie sprawozdawczym spotykała się 5 razy w dniach: 17 lipca 2018 r., 18
września 2018 r., 11 grudnia 2018 r., 11 kwietnia 2019 r. i 31 maja 2019 r. omawiając
wszystkie bieżące sprawy. Protokoły z posiedzeń Rady GIG są umieszczane na naszej
stronie internetowej.

PODSTAWOWE DZIAŁANIA
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI

Komisja ds. Prawa
Geodezyjna Izba Gospodarcza brała czynny udział w opiniowaniu przepisów
dotyczących geodezji oraz w dyskusjach i spotkaniach konsultacyjnych. Szczególnie
Komisja Prawa pod kierownictwem Kolegi Sławomira Leszko zajmowała się tą tematyką.
Na bieżąco przekazywano stanowiska dotyczące procedowanych aktów prawnych,
występując przedtem do członków Izby o przekazanie opinii. Trzeba stwierdzić, że mimo
przesyłania każdego projektu do wszystkich członków Izby odzew był znikomy i na
skutek tego opracowanie uwag i propozycji spoczywało na członkach Prezydium. W
przypadku braku uwag do przesłanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych nie
zajmowano stanowiska, czyli stosowano milczącą zgodę.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 sierpnia 2018 r. skierowało do GIG z prośbą
o zaopiniowanie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji
przestrzennej.
Geodezyjna Izba Gospodarcza otrzymała w dniu 4 października 2018 r.
w ramach
o

konsultacji publicznych

inżynierach

budownictwa,

projekt ustawy o architektach, projekt ustawy

projekt

ustawy

przepisy

wprowadzające

ustawę
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o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa.
Geodezyjna

Izba

Gospodarcza

otrzymała

w

dniu

13

lutego

2019

r.

z Ministerstwa Cyfryzacji do zaopiniowania projekt ustawy o elektronizacji doręczeń
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Geodezyjna Izba Gospodarcza w dniu 25 kwietnia 2019 r. przekazała do
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju propozycje zmian w projekcie rozporządzenia
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Wypracowane w GIG propozycje zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw zostały w dniu
30 kwietnia 2019 r. przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
GIG w dniu 30 kwietnia 2019 r. przekazała do Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju propozycje zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw.
Geodezyjna
w

Komisji

Izba

Gospodarcza

rekomendowała

GGK

osoby

do

pracy

Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji

i kartografii.
Komisja Regionów i Interwencji

W dniu 17 lipca 2018 r. odbyło się w Warszawie zebranie Przedstawicieli
Regionalnych, Zastępców oraz Sekretarzy Geodezyjnej Izby Gospodarczej. W tym
spotkaniu uczestniczyli również Przedstawiciele Komisji ds. Regionów i Interwencji oraz
Komisji ds. Rozwoju GIG. Podczas spotkania Prezes GIG omówił strategię działania Izby
na najbliższy okres. Prezes Izby zaapelował do Przedstawicieli Regionalnych, Zastępców
oraz

Sekretarzy

o

zaangażowanie,

podejmowanych działaniach przez GIG

rozszerzenie

informacji

w

regionach

o

i uzyskanych rezultatach tych działań. Bieżąca

współpraca Przedstawicieli z Radą, podjęcie wspólnych zdecydowanych i skutecznych
działań doprowadzi do rozwinięcia oraz uaktywnienia wszystkich Regionów. Pilnie należy
powołać Przedstawicieli Regionalnych dla Regionu Wielkopolskiego oraz Regionu
Dolnośląskiego, gdzie są obecnie wakaty.
W związku z bezzasadnymi przypadkami przedłużania kontroli oraz włączenia do
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zasobu złożonych operatów geodezyjnych, pismem z dnia 05.09.2018 r. Geodezyjna Izba
Gospodarcza wniosła do Starosty Gdańskiego o podanie dla każdego ID zgłoszenia
pracy geodezyjnej jakie wpłynęło do Starostwa w okresie od dnia 01.01.2017 r do
31.07.2018 roku następujących informacji:
 daty zgłoszenia pracy,
 daty przedstawienia materiałów do uzgodnienia, o którym mowa w art. 12

ust. 3 ustawy Pgik,
 daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac i przekazania wyników o

których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy Pgik,
 datę przeprowadzenia weryfikacji o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy

Pgik,
 datę sporządzenia protokołu o którym omowa wa art. 12b ust. 3 ustawy

Pgik,
 datę przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego

zasobu gik o której mowa w art. 12a ust. 4 ustawy Pgik,
 datę uwierzytelnienia, o którym mowa w art. 12a ust. 5 ustawy Pgik.

W piśmie zastrzeżono, od razu, aby w przypadku gdy w ramach jednego
opracowania powyższe czynności powtarzały się, podać wszystkie daty łącznie z datą
ewentualnej decyzji

o odmowie włączenie materiałów do zasobu.

Pismem z dnia 24.09.2018 r., Ewa Banach - Morawska, kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z upoważnienia Starosty
poinformowała, że "ze względów technicznych" powyższe informacje nie mogą być (w
części) udostępnione. Zastrzeżenie dotyczyło "daty złożenia operatu po poprawie" które
to "są wprowadzane do systemu dla każdej sprawy, ale nie są generowane [w] (...)
raporcie."
Zgodnie z pismem Geodezyjna Izba Gospodarcza miała otrzymać informacje
dotyczące:
 Daty przyjęcia zgłoszenia,
 Daty wystawienia dokumentu obliczenia opłaty,
 Datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac i pierwszego przekazania
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 operatu,
 Datę sporządzenia każdego z protokołów negatywnych,
 Datę sporządzenia protokołu pozytywnego,
 Datę przyjęcia zbiorów danych lub innych do zasobu,
 Datę decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do
 zasobu.

Pismem z dnia 8.10.2018 r. Geodezyjna Izba Gospodarcza uzgodniła zakres
przekazywanych informacji.
W dniu 5.11.2018 r. otrzymaliśmy pismo z dnia 22.10.2018 r. w którym Ewa
Banach - Morawska przekazała płytę CD z plikami.
Nie były to jednak informacje o które wystąpiliśmy. Nie udało się potwierdzić
integralności nadesłanych plików co może świadczyć, że uległy modyfikacji po złożeniu
podpisu elektronicznego.
Dane zawarte na płycie nie były związane z numerami ID jakie otrzymują
zgłoszenia prac. Wyraźnie wnosiliśmy podanie postulowanych danych dla każdego ID
zgłoszenia pracy geodezyjnej jakie wpłynęło do Starostwa.
W związku z powyższym Geodezyjna Izba Gospodarcza w dniu 13 listopada 2018
r. wystąpiła do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego wnosząc o wyznaczenie terminu załatwienia sprawy oraz o
wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w dniu 30 listopada 2018 r. przekazał ponaglenie GIG na działania Starosty Gdańskiego
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Gdańsku, ponieważ uznał, że SKO jest
organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy.

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze

w

Gdańsku

rozpoznając

w

dniu

14 lutego 2019 r. ponaglenie GIG odmówiło stwierdzenia, że Starosta Gdański pozostaje
w stanie bezczynności lub że prowadził postępowanie w sprawie wniosku GIG z dnia 5
września 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej w sposób przewlekły.
W dniu 25 marca 2019 r. Geodezyjna Izba Gospodarcza wystąpiła do producenta
oprogramowania TURBOEWID z prośbą o udzielenie informacji czy system rejestruje
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obieg zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wpływającej do Starostwa dokumentacji będącej
wynikiem tych prac jest w stanie wygenerować zestawienia dla danego okresu
zawierającego następujące informacje:
 ID zgłoszenia pracy,
 daty zgłoszenia pracy,
 datę przedstawienia materiałów do uzgodnienia, o którym mowa w art. 12

ust.3 ustawy Pgik,
 datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac i przekazania wyników o

której mowa w art. 12a ust.1 ustawy Pgik,
 datę przeprowadzenia weryfikacji o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy

Pgik,
 datę sporządzenia protokołu o którym mowa w art. 12b ust. 3 ustawy Pgik,
 datę przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego o której mowa w art. 12a ust. 4
ustawy Pgik,
 datę uwierzytelnienia, o którym mowa w art. 12a ust. 5 ustawy Pgik.

Poprosiliśmy również przy pozytywnej odpowiedzi o wskazanie, w jakich formatach
pliku takie zestawienia są możliwe do uzyskania. Niestety producent oprogramowania
nie udzielił nam odpowiedzi.

W dniu 7 maja 2018 r. GIG wystąpiła do Starosty Polickiego z prośbą o interwencję w
sprawie usprawnienia i poprawy działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach. Zwróciliśmy uwagę na wydłużone terminy
weryfikacji przekazywanych zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki
wykonywanych prac geodezyjnych oraz wydłużone terminy przygotowania materiałów
do prac geodezyjnych. Bazy danych BDOT 500

i GESUT prowadzone dla Gminy

Kołbaskowo wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zawierają
dużo błędów. Ich naprawa spoczywa na wykonawcy prac na tym terenie, mającego
obowiązek wykorzystania baz danych. GIG zasugerowała, że powinno to być
wyegzekwowane od wykonawców baz w ramach gwarancji i rękojmi. Zaproponowaliśmy
Panu Staroście, spotkanie w celu omówienia zasygnalizowanych problemów.
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Podczas spotkania w dniu 28 maja 2018 r. Członek Zarządu Powiatu obiecał, że
zostaną podjęte odpowiednie działania w celu załatwienia przedstawionych problemów.
W związku z tym, że sytuacja nie uległa zmianie, w dniu 8 stycznia 2019 r. GIG
ponownie wystąpiła z pismem do Starosty Polickiego z prośbą o informację czy i jakie
będą podjęte działania w celu naprawy funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i
Katastru Starostwa Powiatowego w Policach.
Uzyskaliśmy odpowiedź (pismo z dnia
i materiały wpływające do

23 stycznia 2019 r.), że dane

Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa

Powiatowego w Policach są weryfikowane nie dłużej niż w ciągu 30 dni od daty złożenia
materiałów w kancelarii Starostwa. Od 1 marca 2019 r. zostanie uruchomione dodatkowe
stanowisko do weryfikacji danych i materiałów przekazywanych do zasobu, co powinno
w znaczny sposób usprawnić pracę w tym zakresie i wpłynąć na skrócenie czasu
oczekiwania na załatwienie sprawy. Odnosząc się do wydłużonych terminów
przygotowania materiałów do prac geodezyjnych Starosta poinformował, że materiały
są przygotowywane w ciągu od 5 do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia prac
geodezyjnych. Uzyskaliśmy deklarację, że będą zatrudnione dodatkowe 2 osoby w
ramach robót publicznych, które będą wspierać obsługę interesantów na poziomie
dostępu do materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto
prace można zgłaszać poprzez system zdalnego dostępu i.Kerg, umożliwiający
pozyskanie większości niezbędnych materiałów i danych zasobu. W celu omówienia
problemów niepokojących środowisko geodezyjne Starosta zaproponował spotkanie na
początku czerwca br.

W dniu 14 marca 2019 r. wysłano pismo do Głównego Geodety Kraju
w

sprawie

wymagań

organów

prowadzących

powiatowy

zasób

geodezyjny

i kartograficzny dotyczących opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych związanych z obsługą geodezyjną inwestycji liniowych (dróg i autostrad) z prośbą o zajęcie stanowiska.
Komisja Regionów i Interwencji działa w składzie: Kolega Rafał Kraska –
Przewodniczący, Kolega Daniel Ruszała – Członek komisji.
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Komisja ds. Szkoleń
Działalność edukacyjna Izby

jako główny cel ma za zadanie podnoszenie

kwalifikacji wykonawców prac geodezyjnych i pracowników administracji. Ponadto
promują także działalność GIG oraz integrują środowisko. Przynosi ona również Izbie
dodatkowy dochód przeznaczany na działalność statutową.
Kolega Bogdan Grzechnik Przewodniczący Komisji ds. Szkoleń opracował
wstępny projekt konferencji, sympozjów oraz szkoleń.
Zgodnie z propozycją Kolegi Bogdana Grzechnika przyjęliśmy plan, że

GIG

będzie organizowała oprócz bieżących szkoleń w każdym roku minimum jedną
tematyczną konferencję i jedno Sympozjum.
Geodezyjna Izba Gospodarcza w okresie sprawozdawczym zorganizowała
szkolenia

z

zakresu:

„Problemy

geodezyjno-prawne

w

praktyce”

w

dniu

8 października 2018 r. w Nowym Sączu, 22 lutego 2019 r. w Warszawie oraz
15 marca 2019 r. w Krakowie. Kursy poprowadzili Bogdan Grzechnik i Zenon Marzec.
GIG przeprowadziła również w okresie wakacyjnym cykl szkoleń nt. „RODO dla
geodetów”.

Szkolenia

odbyły

się:

w Krakowie 13-07-2018 r., w Szczecinie

w

Rzeszowie

27-07-2018 r.,

6-07-2018

r.,

w Gdańsku 3-08-2018 r.,

w Warszawie 10-08-2018 r., w Katowicach 24-08-2018 r., w Poznaniu 7-09-2018 r.
Ogółem w okresie sprawozdawczym odbyło się 10 szkoleń.
W dniu 31 maja 2019 r. zostało zorganizowane Seminarium dotyczące baz BDOT500
i GESUT.
Komisja ds. Zawodu Geodety
Komisja ds. Zawodu Geodety działa w składzie: Władysław Baka –
Przewodniczący, Bogdan Grzechnik, Sławomir Leszko, Jan Połeć, Karol Sołtysiak.
Zgodnie z planem pracy Komisja ds. Zawodu Geodety realizuje program poprzez:
 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,
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 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 kontek-

ście współpracy z innymi zawodami działającymi w branży.
Komisja ds. Rozwoju GIG
Komisja ds. Rozwoju GIG, która pracuje w składzie: Krzysztof Lichończak,
Bogdan Grzechnik, Tomasz Soszka między innymi odpowiada za promocję działań
Izby.
Na stronie
bieżąco

Geodezyjnej Izby Gospodarczej jak również Facebook czy geoforum na

zamieszczano

informacje

o

wszystkich

wydarzeniach

i

działaniach

podejmowanych przez GIG. W trakcie opracowywania jest nowa strona www GIG wraz
z atrakcyjniejszą szatą graficzną i większą funkcjonalnością portalu.
Geodezyjna Izba Gospodarcza od IV kwartału 2018 r. rozpoczęła wydawanie Biuletynu
Informacyjnego GIG. Zespół Redakcyjny działa w składzie Kolega Bogdan Grzechnik
Redaktor Naczelny, Kolega Karol Sołtysiak Redaktor. Rada GIG uznała, że należy z
informacjami czym zajmuje się Geodezyjna Izba Gospodarcza dotrzeć do znacznej liczby
przedsiębiorców. Ustalono więc, że Biuletyny będą przesyłane nie tylko do naszych
członków, ale także do wszystkich przedsiębiorców z nadzieją, że wcześniej czy później
zasilą nasze szeregi i wspólnie będziemy walczyć o rangę i prestiż naszego zawodu.
Administracja geodezyjna również powinna znać zamierzenia i działania Izby, abyśmy na
bieżąco współpracowali.
Pierwszy numer Biuletynu został poświęcony głównie na poinformowaniu czytelników o
Statucie GIG, władzach oraz Planie Pracy na najbliższy okres. W Biuletynie Informacyjnym
Nr 1 zwróciliśmy się z prośbą o informowanie o sprawach, którymi należy się zająć lub
interweniować. W drugim numerze zajęliśmy się omówieniem spraw merytorycznych,
interwencyjnych oraz zagadnień problemowych, będziemy to kontynuować w następnych numerach. Na łamach Biuletynu Informacyjnego będziemy publikować wszelkie
inicjatywy podejmowane przez GIG.
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Współpraca z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych
i Średnich Przedsiębiorców
W dniu 27 lutego 2019 r. Geodezyjna Izba Gospodarcza przystąpiła do Rady
Przedsiębiorców

przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada jest

organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt
Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

W skład Rady wchodzą: organizacje

pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe,
do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Rada zajmuje się
m.in.: wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich
przedsiębiorców,

monitorowaniem

sytuacji

przedsiębiorców

z

sektora

MŚP,

diagnozowaniem problemów i reagowaniem w przypadkach wymagających interwencji
Rzecznika jak również opiniowaniem oraz opracowywaniem projektów ustaw, które
bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

W dniu 21 marca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu roboczego
ds. geodezji i budownictwa działającego przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Na tym spotkaniu branżę geodezyjną reprezentowali przedstawiciele
OZZG, Geodezyjnej Izby Gospodarczej oraz Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego.
Pierwsze posiedzenie Zespołu było okazją do zasygnalizowania najważniejszych
problemów nurtujących firmy geodezyjne. Przedstawiciel GIG wskazał jak istotne jest w
tym kontekście umocowanie geodety uprawnionego w kodeksie Urbanistycznobudowlanym jako pełnoprawnego uczestnika procesu inwestycyjno-budowlanego oraz
przedstawił wyciąg z porozumienia „Apel 45”.
Kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa odbyło się
w dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Biura Rzecznika w Warszawie.
Naszym przedstawicielem w Zespole Roboczym ds. geodezji i budownictwa
działającym przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest Kolega Karol
Sołtysiak.
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W okresie sprawozdawczym Rada Geodezyjnej Izby Gospodarczej aktywnie
uczestniczyła również w wielu innych wydarzeniach m.in.:
 W dniu 25 czerwca

2018 r. Kolega Jan Połeć uczestniczył

w Walnym

Zgromadzeniu Członków Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku
Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, które odbyło się w Warszawie.
 W dniu 17 lipca 2018 r. odbyło się w Warszawie zebranie Przedstawicieli

Regionalnych, Zastępców oraz Sekretarzy Geodezyjnej Izby Gospodarczej. W tym
spotkaniu uczestniczyli również Przedstawiciele Komisji

ds. Regionów i

Interwencji oraz Komisji ds. Rozwoju GIG.
 W dniu 18 września 2018 r. odbyło się spotkanie Rady GIG z członkami Zarządu

PGK w celu omówienia wszelkich możliwych aspektów współpracy.
 Prezes GIG uczestniczył w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Klastra GeoPoli

w dniu 26 listopada 2018 r. w Warszawie.

Przedmiotem spotkania było

przedyskutowanie dalszego kierunku i formuły funkcjonowania Klastra.
 Prezes Izby uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków Klastra GeoPoli

w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie.
 Kolega Rafał Kraska

uczestniczył

w pracy zespołu doradczego do spraw

przygotowania rozporządzenia w/s standardów technicznych.
 Krzysztof Lichończak, Kolega Krzysztof Rogala i Kolega Bogdan Grzechnik

uczestniczyli w spotkaniu organizacji geodezyjnych w dniu 11 marca 2019r. na
Politechnice Warszawskiej.
 Kolega Krzysztof Rogala oraz Kolega Rafał Kraska, Kolega Jan Połeć i Kolega Karol

Sołtysiak uczestniczyli w dniu 26 kwietnia 2019 r. w spotkaniu, które odbyło się w
siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podczas spotkania były
prezentowane proponowane zmiany w nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne.
 W dniu 20 maja 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Związku Powiatów

Polskich z przedstawicielami organizacji geodezyjnych. Z ramienia GIG w tym
spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Lichończak i Kolega Krzysztof Rogala. Podczas
spotkania m.in. poruszono temat prowadzenia działalności gospodarczej przez
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urzędników samorządu terytorialnego, weryfikacji dokumentacji geodezyjnej

i

kartograficznej, problemy z właściwym przygotowaniem opisu przedmiotu
zamówienia.
 Kolega Karol Sołtysiak wziął udział w dniu 30 maja 2019 r. w posiedzeniu Zespołu

Roboczego

ds. Geodezji i Budownictwa działającym przy Biurze Rzecznika

Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom: Rady Izby,
Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz Przedstawicielom Regionalnym, Zastępcom,
Sekretarzom za poświęcenie swego cennego czasu na pracę społeczną, która służy
wszystkim przedsiębiorcom.
Dziękuję również wszystkim Członkom Geodezyjnej Izby Gospodarczej, którzy pomimo
wielu obowiązków znaleźli czas na uczestniczenie w obradach XXVII Walnego
Sprawozdawczego Zgromadzenia GIG.

Prezes GIG
Krzysztof Lichończak
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PROTOKÓŁ Z XXVII

Walnego Sprawozdawczego
Zgromadzenia Członków
Geodezyjnej Izby Gospodarczej
Rzeszów, 01-06-2019 r.

PROTOKÓŁ
z XXVII Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia
Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej

W dniu 1 czerwca 2019 roku w Rzeszowie odbyło się XXVII Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie
Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej pod hasłem: „Jubileusz 25-lecia Geodezyjnej Izby Gospodarczej”.
XXVII Walne Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej
w drugim terminie, otworzył Prezes GIG Krzysztof Lichończak, witając wszystkich przybyłych członków GIG
oraz zaproszonych gości.
Po przywitaniu wszystkich osób odczytano porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do powołania prezydium obrad. Zgłoszono następujące kandydatury na Przewodniczącego Krzysztofa Lichończak i Sekretarza Rafała Kraska. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Wybór prezydium poddano głosowaniu, które to zakończyło się głosowaniem jednogłośnym.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował wszystkich, że XXVII Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej organizowane jest pod hasłem: „Jubileusz 25-lecia
Geodezyjnej Izby Gospodarczej” i w związku z tym jubileuszem przygotowana została prezentacja, którą
zaprezentował kolega Bogdan Grzechnik Prezes Izby w dwóch kadencjach i jedyny członek Rady GIG zasiadający w niej we wszystkich kadencjach. Omówił On historię powołania Izby, przedstawiając jej zadania,
dokonania oraz wymieniając władze Izby każdej kadencji zilustrowane wieloma slajdami. Podziękował także Koleżankom i Kolegom wszystkich kadencji za ich pracę społeczną dla dobra wspólnego, a także zachęcał młodych adeptów sztuki geodezyjnej do podejmowania takiej działalności. Na zakończenie przedstawił
sugestie dotyczące dalszej skutecznej pracy Izby.
Po prezentacji oddano głos zaproszonym gościom, które rozpoczął Pan Andrzej Dec Przewodniczący Rady
Miasta Rzeszowa, następnie Pan Stanisław Adamczyk delegat Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Kolejni
goście Pan Robert Rachwał Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej Krajowego Związku Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych, Dyrektor Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie
Pan Marek Bajdak. Gościem Walnego Zgromadzenia GIG była również Pani Joanna Janiga Dyrektor Woje-
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wódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Pan Wojciech Matela – Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej IV kadencji 2005-2009.
Wszyscy goście podkreślili trudny czas w geodezji wynikły z potrzebami zmiany obowiązującego prawa,
podkreślili, że obecnie na rynku jest wiele realizowanych projektów i jest dużo zleceń. Na koniec życzyli
owocnych obrad.

W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do powołania komisji walnego zgromadzenia tj. komisji mandatowej, komisji skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej.
Kandydaci do poszczególnych komisji zostali zgłoszeni w osobach:
Komisja mandatowa: Sławomir Zając, Dariusz Tomaszewski i Daniel Ruszała;
Komisja skrutacyjna: Tomasz Białożyt, Karol Sołtysiak i Małgorzata Wykurz;
Komisja wnioskowa: Władysław Baka, Bogdan Grzechnik, Alfons Jacko i Wojciech Musz.
Składy poszczególnych komisji zostały głosowane otrzymując 100% głosów ZA.
Komisje z własnego grona wybrały przewodniczących i przystąpiły do pracy.
Komisja mandatowa - Przewodniczący Sławomir Zając;
Komisja skrutacyjna- Przewodniczący Tomasz Białożyt;
Komisja wnioskowa- Przewodniczący Władysław Baka.
Komisja mandatowa przedłożyła Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia GIG sprawozdanie informując o 66 wydanych mandatach i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
W kolejnym punkcie Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Krzysztof Lichończak przedłożył sprawozdanie
z działalności Izby za okres od 9 czerwca 2018 r. do 1 czerwca 2019 r. (tekst sprawozdania w załączeniu).
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Białożyt przedłożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
GIG za okres od 9 czerwca 2018 r. do 1 czerwca 2019 r. (tekst sprawozdania w załączeniu).
Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do kolejnego punktu obrad tj. dyskusji nad wygłoszonymi
sprawozdaniami.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Izby. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do
niniejszego protokołu, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium następującym członkom organów GIG:

Rada Izby

 Krzysztof Lichończak

62 głosy
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 Sławomir Leszko

62 głosy

 Krzysztof Rogala

62 głosy

 Władysław Baka

62 głosy

 Bogdan Grzechnik

62 głosy

 Rafał Kraska

62 głosy

 Jan Połeć

62 głosy

 Karol Sołtysiak

62 głosy

 Tomasz Soszka

62 głosy

Komisja Rewizyjna

 Tomasz Białożyt
 Jan Malicki

62 głosy
59 głosów

 Elżbieta Jędrzejewska-Filek 62 głosy

Komisja Rozjemcza

 Mirosław Schumacher

62 głosy

 Sławomir Zając

62 głosy

Przewodniczący WZ ogłosił udzielenie absolutorium wszystkim członkom organów Izby.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia skorygowanego projektu
budżetu na 2019 r. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie GIG, na posiedzeniu
w dniu dzisiejszym, podjęło jednogłośnie uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia skorygowanego projektu budżetu na rok 2019 r.
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia projektu budżetu
na 2020 r. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie GIG, na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym, podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2020 r.
Przewodniczący komisji wnioskowej Władysław Baka odczytał sprawozdanie z pracy komisji i zgłoszone
wnioski, które następnie były z osobna przedyskutowane i głosowane.
Na XXVII Walnym Zgromadzeniu członków GIG zgłoszono 7 wniosków z których to w głosowaniu jawnym
przyjęto 5 następujących do realizacji przez Radę Geodezyjnej Izby Gospodarczej:

str. 25

Wniosek 1:
Należy zwiększyć aktywność działania Przedstawicieli Regionalnych GIG poprzez:
•

organizowanie 2 razy w roku spotkań ze wszystkimi wykonawcami w danym Regionie,

•

gromadzenie wniosków w tych spotkań, a także z bezpośrednich kontaktów i występowanie do
władz GIG o ich realizację,

•

organizowanie spotkań przedstawicieli wykonawców z administracją geodezyjną oraz ustalanie
zasad współpracy i rozwiązywania doraźnych problemów regionów.
Wniosek 2:
Doprowadzenie do likwidacji patologii polegającej na podpisywaniu dokumentacji geodezyjnej przez
geodetów uprawnionych, nie uczestniczących w procesie jej tworzenia.
Wniosek 3:

Proponuje się, aby dwa posiedzenia Rady GIG w roku odbywały się z obowiązkowym udziałem Przedstawicieli Regionalnych.
Wniosek 4:
Należy kontynuować działania w kierunku obowiązku ustawicznego kształcenia geodetów.
Wniosek 5:
Podjąć działania, aby każdy członek GIG zachęcił firmy geodezyjne w swoim środowisku do przystąpienia
do Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

W punkcie wolne wnioski, koledzy Adrian Cichoń i Piotr Syszka z Regionu Łódzkiego zaproponowali aby
następne Walne Zgromadzenie GIG odbyło się w Łodzi i zadeklarowali pomoc przy organizacji.
W związku z wyczerpaniem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął XXVII Walne Sprawozdawcze
Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej dziękując za udział przybyłym.

………………………………...
Krzysztof Lichończak
Przewodniczący
XXVII Walnego Sprawozdawczego
Zgromadzenia Członków GIG

………………...................
Rafał Kraska
Sekretarz
XXVII Walnego Sprawozdawczego
Zgromadzenia Członków GIG
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PREZENTACJA DOTYCZĄCA

25-LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI IZBY
➢ http://www.gig.org.pl/file/Prezentacja%20GIG_25%20lat_w3.pdf

DZIAŁ KONTAKTÓW Z CZŁONKAMI IZBY
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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.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU
str. 28

ROBOCZEGO DS.

GEODEZJI I BUDOWNICTWA PRZY
RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORCÓW
Zespół roboczy ds. geodezji i budownictwa przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców jako jeden z aktualnie powołanych 28 zespołów został powołany w
dniu 21.03.2019 roku.
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców to jednoosobowy organ zajmujący się
ochroną interesów mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Rzecznika powołano
po przyjęciu przez sejm RP pakietu pięciu ustaw pn „Konstytucja biznesu” obowiązująca
od dnia 30.04.2018 roku, w tym ustawy z dnia 6 marca 2018 roku „O rzeczniku Małych i
Średnich Przedsiębiorców”
Na podstawie w/w ustawy Prezes RM powołał w dniu 22 czerwca 2018 r roku posła
Adama

Abramowicza

na

6-letnia

kadencję

Rzecznika

Małych

i

Średnich

Przedsiębiorców. Rzecznik zorganizował Biuro Rzecznika MŚP z siedzibą w Warszawie ul.
Wilcza 46 oraz powołał Radę Przedsiębiorców jako organ opiniodawczym i doradczy
Rzecznika, który ma zapewniać stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem
przedsiębiorców.
GIG przystąpiła wnioskiem z dnia 27.02.2019 r do Rady Przedsiębiorców delegując jako
swych przedstawicieli w Radzie:
 Prezesa GIG Krzysztofa Lichończaka
 Członka Rady GIG Karola Sołtysiaka

Roboczy zespół ds. geodezji i budownictwa przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców powołany został 21 marca 2019

roku, kiedy to odbyło się jego

pierwsze posiedzenie, na którym GIG reprezentował PR Regionu mazowieckiego Piotr
Wiśniewski. Przewodniczącym zespołu został Pan Jacek Pancyrz z Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Geodetów OZZG
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Na posiedzeniu tym omawiano projekt zmian PG. Przedstawiliśmy Rzecznikowi postulaty
środowiska geodetów w zakresie zmiany PG zawarte w porozumieniu „Apel 45”
Biuro rzecznika pracę swą organizuje w ten sposób, że zespoły robocze przedstawiają
swoje wnioski i opinie do projektów ustaw lub zgłaszają nowe projekty i następnie
prawnicy Biura Rzecznika przygotowują wystąpienie do właściwego organu, które
podpisuje Rzecznik.
Rzecznik posiada inicjatywę ustawodawczą, może opiniować i wnioskować o zmiany
ustaw i nie jest w tych działaniach ograniczony żadnymi terminami.
W drugim posiedzeniu roboczego zespołu ds. geodezji i budownictwa w dniu
30.05.2019 r. GIG reprezentował Karol Sołtysiak. Na spotkaniu potwierdzono postulaty
zmiany PG i wskazano, że oczekiwaniem środowiska geodetów jest nowe PG
dostosowane do „Konstytucji biznesu”, a nie kosmetyczna zmiana.

Karol Sołtysiak

A)
SZKOLENIA

PLAN SZKOLEŃ NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU

1
2
3

Szkolenie nt.: „Problemy geodezyjno-prawne w praktyce”,
Poznań, 18-09-2019
Szkolenie nt.: „Problemy geodezyjno-prawne w praktyce”
Szczecin, 16-10-2019
Szkolenie nt.: „Problemy geodezyjno-prawne w praktyce”
Warszawa, 6-11-2019
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4

Szkolenie nt.: „Problemy geodezyjno-prawne w praktyce”
Bydgoszcz , 11-12-2019

B)
KONFERENCJA
GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
„PRAWO W GEODEZJI, CO DALEJ ?”
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 3 - 5 PAŹDZIERNIKA 2019R.
W POGORZELICY, GMINA REWAL, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE.
W ZWIĄZKU Z PROCEDOWANYMI ORAZ PLANOWANYMI ZMIANAMI W
PRAWIE

GEODEZYJNYM

PRZEPISACH

I

ZWIĄZANYCH

KARTOGRAFICZNYM

ORAZ

Z

GEODEZYJNEJ

GEODEZJĄ

RADA

W

INNYCH
IZBY

GOSPODARCZEJ POSTANOWIŁA WRÓCIĆ DO ORGANIZACJI CYKLICZNYCH
KONFERENCJI W POGORZELICY, KTÓRE W LATACH UBIEGŁYCH BYŁY
ORGANIZOWANE

PRZEZ

ZACHODNIOPOMORSKĄ

GEODEZYJNĄ

IZBĘ

GOSPODARCZĄ.

W bieżącym roku proponujemy panele dyskusyjne na niżej wymienione tematy,
poprzedzone referatem wprowadzającym.:
1. Procedowane zmiany w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów
i budynków - dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.
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2. Ocena możliwości wykorzystania metody fotogrametrycznej podczas ustalania przebiegu granic działki ewidencyjnej w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków – dr inż. Agnieszka Pęska-Siwik Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, autorka rozprawy doktorskiej w tym temacie.
3. Procedowane zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, blaski i cienie - trzeba o tym rozmawiać – inż. Krzysztof Rogala – Długoletni praktyk,
współwłaściciel przedsiębiorstwa geodezyjnego, pełnomocnik 6 organizacji, które
wystosowały list otwarty do min. Kwiecińskiego
4. Zawód geodety do korekty, czy do rewolucyjnych zmian – mgr inż. Bogdan
Grzechnik – Długoletni praktyk, uprawnienia zawodowe nr 3 z zakr.1,2,4, były pracownik GUGiK i Urzędu Wojewódzkiego,

autor 6 książek dotyczących zagadnień

prawnych w geodezji, redaktor Miesięcznika „GEODETA”
5.

Podziały przez potrącenie, czy potrzebna jest zmiana przepisów – inż. Sławomir Leszko – długoletni praktyk, w zawodzie 55 lat, organizator konferencji w
Pogorzelicy

6. Fotogrametria niskiego pułapu, a projekt Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego – mgr inż. Łukasz Folwarski – fotogrametra,
inż. Mariusz Naumienko – Prezes Zarządu – IWING Sp. z o.o.

Zamierzeniem organizatorów jest dyskusja na konferencji nad opublikowanymi
aktami prawnymi , ich wdrażaniem i mankamentami. Istnieje też potrzeba dyskusji i
wypracowania wniosków do procedowanych i projektowanych aktów prawnych.

Liczymy także na aktywny udział tych, którzy prawo tworzą – przedstawicieli
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, aby przedstawili uwarunkowania, jakimi
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kierowali się autorzy zmian w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych oraz
uzasadnili zasadność zapisów.
Zakładamy że spotkanie w Pogorzelicy zaowocuje wypracowaniem
konstruktywnych wniosków

do dalszych prac legislacyjnych oraz poprawy

obecnie obowiązujących aktów prawnych.

BIEŻĄCE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH REFERATÓW I
INNYCH

SPRAW

DOTYCZĄCYCH

KONFERENCJI

BĘDĄ

NA

BIEŻĄCO

PUBLIKOWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNATOWEJ:WWW.GIG.ORG.PL

Uzgodnione z organizatorami referaty dostarczone organizatorom do dnia 30.08.2019r.
zostaną umieszczone w materiałach konferencji /plik Word, czcionka Times New
Roman- 12, marginesy – standard, pojemność do 20 000 znaków, druk bezpośrednio z
dostarczonych materiałów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONFERENCJI.
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Koszt udziału z miejscem w pokoju dwuosobowym 990 zł, w pokoju jednoosobowym
1300 zł od osoby przy zgłoszeniach i wpłatach do 10 sierpnia 2019r., po tym
terminie odpowiednio: 1100 zł i 1400 zł.

Opłata obejmuje wszystkie koszty związane z udziałem w konferencji: materiały,
zakwaterowanie, posiłki - od kolacji w dniu 2 października do śniadania w dniu 5
października

2019r.

oraz

możliwość

korzystania

z

części

infrastruktury

rekreacyjno-zabiegowej
Firmom komercyjnym oferujemy udostępnienie powierzchni wystawienniczej i
możliwość

prezentacji do 20 min. na sali obrad - opłata 2500 zł.

Powierzchnia

handlowa wg uzgodnień indywidualnych..
Miejsce konferencji : „Bocianie Gniazdo", Pogorzelica ul. Leonida Teligi 3,
72-350 Niechorze tel. 91 3863100
www.bocianiegniazdo.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać i opłatę wnosić do dnia 10 sierpnia 2019r.
na adres:
GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel./fax /22/ 827-38-43, e-mail: biuro@gig.org.pl
Wpłaty należy dokonywać na r-k:
Geodezyjna Izba Gospodarcza
w Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie, nr rach. 61 1240 6175 1111 0000 4574
9045
z dopiskiem "Konferencja......osoby"
Aktualne informacje można uzyskać:
tel.: 228273843, 509513514
oraz na stronie www.gig.org.pl
W wypadku ilości zgłoszeń większej niż ilość miejsc, decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
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RELACJE PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH
NA TEMAT BIEŻĄCYCH

DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
FUNKCJONOWANIE FIRM
GEODEZYJNYCH
Mamy nadzieję, że realizacja wniosku nr 1 Walnego Zgromadzenia, która brzmi:
„Należy zwiększyć aktywność działania Przedstawicieli Regionalnych GIG poprzez:
 organizowanie 2 razy w roku spotkań ze wszystkimi wykonawcami w danym

Regionie,
 gromadzenie wniosków w tych spotkań, a także z bezpośrednich kontaktów i

występowanie do władz GIG o ich realizację,
 organizowanie spotkań przedstawicieli wykonawców z administracją geode-

zyjną oraz ustalanie zasad współpracy i rozwiązywania doraźnych problemów
regionów.” pozwoli na zdecydowanie aktywniejszą działalność Izby w terenie.

WSPÓŁPRACA ORGANÓW GIG

Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ
I ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
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A. PISMO SZEŚCIU ORGANIZACJI DO MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU DOTYCZĄCE NOWELIZACJI PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.
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ODPOWIEDŹ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
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B/ GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYDAŁ ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA
PAŃSTWOWEJ RADY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ.

str. 40

str. 41

POLECANE WYKONAWCOM I
ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ

WYDAWNICTWA
KSIĄŻKOWE I
CZASOPISMA.
REKOMENDUJEMY

WSZYSTKIM

CZYTELNIKOM

BIULETYNU PRENUMERATĘ MIESIĘCZNIKA GEODETA, W
KTÓRYM

ZNAJDZIECIE

PAŃSTWO

NAJCIEKAWSZE

ARTYKUŁY INFORMACYJNE, ZA PRZYSTĘPNE CENY.
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