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Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(druk nr 913) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 15 maja o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zmierza 

do: 

–  usunięcia niespójności między art. 12b ust. 5 a przepisami art. 12d ust. 2 i art. 40a ust.1 

pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

przepisami załącznika do tej ustawy zawartymi w tabeli nr 16 w wierszach lp. 3 i 4, 

– dostosowania art. 46w Prawa geodezyjnego i kartograficznego do przepisów Kodeksu 

postępowania karnego, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.  

Art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że „przyjęcie 

zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem 

do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla 

podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, 

odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 8”. 

Brzmienie tego przepisu - w części odnoszącej się do czynności opatrywania 

dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi - jest zdaniem Wnioskodawców 

niespójne z art. 12d ust. 2 i art. 40a ust.1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz 

postanowieniami załącznika do tej ustawy zawartymi w tabeli nr 16 w wierszach lp. 3 i 4. 

Przepisy te posługują się bowiem określeniem „uwierzytelnianie przez organy Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 
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geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, 

sądowych lub czynności cywilnoprawnych”.  

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych spowodowanych opisanym 

dualizmem terminologicznym, w art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano przyjęcie nowego 

brzmienia art. 12b ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

W art. 1 w pkt 2 noweli zaproponowano z kolei zmianę art. 46w ustawy - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten stanowi dotychczas, iż do postępowań przed 

komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób 

wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie 

nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego dotyczące postępowania uproszczonego.  

Zważywszy, że z dniem 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 27 września 2013 

r. o zmianie ustawy  Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, 

uchylająca przepisy o postępowaniu uproszczonym, w art. 1 w pkt 2 noweli zrezygnowano z 

odesłania do tego modelu procesu karnego. Oznacza to, że komisje dyscyplinarne będą w 

sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji i kartografii stosowały przepisy KPK o postępowaniu zwyczajnym. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 92. posiedzeniu w dniu 15 maja b.r. pochodziła z 

przedłożenia poselskiego. Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 7 maja 2015 r. (druk sejmowy nr 

3374) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. 

Spośród trzech poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, posłowie przyjęli jedną, 

polegającą na modyfikacji przepisu przejściowego. Za przyjęciem ustawy głosowało 280 

posłów, przy 7 głosach przeciw i 142 wstrzymujących się. 

Nadmienić należy, że projekt ustawy analogiczny do uchwalonego przez Sejm, miał być 

także przedmiotem senackiej inicjatywy ustawodawczej. Z wnioskiem o jej podjęcie zwróciła 

się do Marszałka Senatu Komisja Ustawodawcza, która jednak na wspólnym posiedzeniu z 

Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 5 maja b.r., wycofała 

swój projekt.  
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III. Uwagi szczegółowe 

1) Art. 12b ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu stanowi, że przyjęcie zbiorów danych lub 

innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy 

organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji 

materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla 

podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami 

urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8. 

Art. 40 ust. 8 upoważnia ministra właściwego do spraw administracji publicznej do 

określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. wzorów klauzul umieszczanych 

na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu.  

 Art. 12d ust. 2 stanowi z kolei, że minister właściwy do spraw administracji publicznej 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, 

sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie 

opracowanych dokumentów, mając na względzie zapewnienie prawidłowości i 

rzetelności działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szczególne 

znaczenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że organy Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej dokonują czynności dwojakiego rodzaju: 

– po pierwsze, na podstawie art. 12b ust. 5, z urzędu opatrują dokumenty 

przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub 

prac kartograficznych realizuje te prace, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, 

– po drugie, na podstawie art. 12d ust. 2, na wniosek uwierzytelniają dokumenty 

opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na 

potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych. 

 Istotną kwestią jest przy tym okoliczność, że art. 40b ust. 1 Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego stanowi podstawę do pobierania opłat za uwierzytelnianie 

dokumentów w trybie art. 12d ust. 2, ale już nie za opatrywanie ich klauzulami 

urzędowymi w trybie art. 12b ust. 5. 
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 Idąc w ślad za taką interpretacją, wojewódzkie sądy administracyjne w Kielcach (wyrok 

z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt II SAB/Ke 8/15) i w Lublinie (wyrok z dnia 18 grudnia 

1014 r., sygn. akt III SAB/Lu 74/14), stwierdziły bezczynność organu i uznały, że miał 

on obowiązek opatrzenia dokumentacji geodezyjnej klauzulami urzędowymi, a 

obowiązek ten istniał z mocy samej ustawy i miał charakter nieodpłatny, ponieważ 

dokumenty nie były przeznaczone dla potrzeb postępowań administracyjnych, sądowych 

lub czynności cywilnoprawnych. 

 Art. 12b ust. 5 w zaproponowanym brzmieniu stanowi, że Organ Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej, m.in. „uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie 

wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań 

administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilno-prawnych, jeżeli w 

sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek”.  

 Przepis ten - w świetle dotychczasowych wątpliwości - wydaje się w dalszym ciągu 

pozostawiać pole do interpretacji. Stanowi on bowiem o uwierzytelnianiu na wniosek, 

dokumentów przeznaczonych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań 

sądowych lub czynności cywilno-prawnych, nie rozstrzygając o postępowaniu z 

dokumentacją przeznaczoną dla innych celów. Nie wiadomo w szczególności, czy organ 

powinien je wówczas uwierzytelniać/opatrywać klauzulami z urzędu oraz czy podlegają 

one opłacie. W tej ostatniej kwestii należy mieć na względzie, iż przepisy nakładające 

na adresatów ustawy obowiązki finansowe muszą być szczególnie precyzyjne.  

 

2) Wątpliwości budzą przepisy przejściowe dotyczące zmiany drugiej w artykule 

pierwszym. W aktualnym stanie prawnym osoby wykonujące samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji i kartografii podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której 

orzekają komisje dyscyplinarne, stosujące przepisy Kodeksu postępowania karnego w 

zakresie postępowania uproszczonego. Ponieważ w dniu 1 lipca tego roku wchodzi w 

życie nowelizacja KPK, która m.in. znosi postępowanie uproszczone, konieczna jest 

modyfikacja art. 46w Prawa geodezyjnego i kartograficznego wskazującego ten tryb 

procedury przed komisjami dyscyplinarnymi.  

 Zgodnie z art. 2 noweli, czynności przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach 

odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji i kartografii dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy są skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych. 
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Należy jednak pamiętać, że komisje dyscyplinarne funkcjonują od dnia 1 stycznia 2015 

r., natomiast przed tą datą o odpowiedzialności dyscyplinarnej rozstrzygał Główny 

Geodeta Kraju. W świetle powyższego art. 2 noweli powinien dotyczyć wszystkich 

zgodnych z prawem czynności w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej – bez 

względu na to, który organ w sprawie rozstrzygał. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 skreśla się wyrazy „przed komisjami dyscyplinarnymi” 

 

3) Zgodnie z art. 3 noweli, do postępowań dyscyplinarnych w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wszczętych po dniu 1 stycznia 2015 r. i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 46w ustawy wymienionej w 

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 Przepis ten, w zakresie, w którym nakazuje stosować nowe zasady odpowiedzialności 

dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii (przepisy KPK o postepowaniu zwyczajnym) do spraw dyscyplinarnych 

wszczętych już i toczących się w trybie postępowania karnego uproszczonego, może 

budzić wątpliwości w zakresie jego zgodności z art. 2 Konstytucji RP. Wynikające 

stamtąd zasady demokratycznego państwa prawa, a w szczególności zasada ochrony 

zaufania obywatela do prawa nakazują bowiem, aby ustawodawca - przy pomocy 

przepisów przejściowych - umożliwiał zakończenie spraw będących w toku w oparciu o 

reguły dotychczasowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


