
 

NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 19 maja 2015 r. 

Nr posiedzenia: 237 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (druk senacki nr 913, druki sejmowe nr 3374, 

3377 i 3377-A). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Tadeusz Arłukowicz, Witold 

Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Andrzej Matusiewicz, 

Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Jarosław Obremski, 

Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, Krzysztof Słoń, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: 

 sekretarz stanu Stanisław Huskowski ze 

współpracownikami, 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii: 

 prezes Kazimierz Bujakowski ze współpracownikami, 

 radca prezesa Witold Radzio, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 

Stanisław Huskowski. Poinformował, że ustawa ma na celu wyeliminowanie 

wątpliwości interpretacyjnych wynikających z zastosowania w przepisach niespójnych 

ze sobą pojęć dotyczących uwierzytelniania dokumentów przez organy służby 

geodezyjnej i kartograficznej. Dodał, że nowelizacja dostosowuje ustawę w kwestii 

postępowań dyscyplinarnych w stosunku do osób posiadających uprawnienia 

w dziedzinie geodezji i kartografii do przepisów k.p.k., które będą obowiązywać od 

1 lipca 2015 r. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego przedstawił opinię w sprawie ustawy zawierającą 

uwagi i propozycję poprawki. 

Z uwagami biura nie zgodzili się przedstawiciele Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji, uznając je za niezasadne. Wiceminister dodał, że o zmianę ustawy 

apelował Związek Powiatów Polskich. 

W dyskusji senatorowie zastanawiali się, dlaczego organizacje geodezyjne negatywnie 

odniosły się do nowelizacji. Radca prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

Witold Radzio wyjaśnił, że geodetom chodzi o aspekt ekonomiczny – ustawa 

doprecyzowuje, że opłaty za uwierzytelnianie są pobierane przez powiat, a nie 

geodetów. 

Senatorowie pytali także o rodzaje uwierzytelniania danych przekazywanych do 
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państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz używanych w celach 

prywatnych. 

Senator Stanisław Iwan zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Stanisława Iwana. 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 913 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


