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Wodzisław Śląski, dnia 13 kwietnia 2015r. 
   
  

 
 

 
POLSKIE TOWARZYSTWO GEODEZYJNE 

Adres do korespondencji: 
44-300 Wodzisław Śląski 
ul. Przemysława 9/47 

e-mail: zarzad@ptg-org.pl 
Pan Senator Piotr ZIENTARSKI 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

ul. Wiejska 6 
00-902 WARSZAWA 

 
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 marca 2015r. Zarząd Polskiego Towarzystwa 

Geodezyjnego w załączeniu przedstawia swoją opinię w sprawie wniesionego przez senacką 
Komisję Ustawodawczą w dniu 2 marca 2015r. do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (druk nr 842). 
 

Zdaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uzasadnienie wniesionego 
projektu nie spełnia niezbędnych, formalnych wymogów określonych przepisami art.77 
ust.2 Regulaminu Senatu, w związku z czym przedmiotowa inicjatywa ustawodawcza, 
w przedstawionym kształcie, w ogóle nie powinna być przedmiotem prac Senatu. 
W szczególności projektodawca nie przedstawił żadnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych, 
które w sposób formalny potwierdzałyby występowanie rzekomych niespójności pomiędzy 
wskazanymi w uzasadnieniu przepisami uzasadniającymi nowelizację przepisów art.12b ust5 
ustawy. W sprawach zawisłych przed sądami administracyjnymi, sądy te nie dość że żadnych 
niespójności w tym zakresie się nie dopatrzyły, to wręcz zgodnie stwierdziły że przepisy te są 
wyraźne, jasne i nie wymagają żadnych interpretacji. Ponadto opiniowany projekt ustawy, 
w części  dotyczącej zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie eliminuje istniejących 
niezgodności obecnych regulacji z gwarancjami i zasadami wynikającymi z Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Będąc kategorycznymi przeciwnikami ostatnich (ubiegłorocznych) zmian ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, wprowadzających w sposób bezprecedensowy dezawuowanie 
zaufania do osób wykonujących zawód geodety uprawnionego przez ustanowienie 
nieznanej od 150 lat w historii geodezji instytucji "uwierzytelniania" prac geodety uprawnionego, 
czy też "licencji państwowych" na korzystanie z efektów prac geodetów uprawnionych oraz 
"osądzania pracy zawodowej" geodetów uprawnionych przez organy administracji publicznej, to 
jednak biorąc pod uwagę realne możliwości i istniejące uwarunkowania, w celu eliminacji 
ewidentnej wadliwości ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie objętym 
przedmiotową senacką inicjatywą ustawodawczą, proponujemy dokonanie n/w zmian 
w dotychczasowym brzmieniu tej ustawy: 
1. Art.12d ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„Art.12d.2. 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 oraz wzór klauzuli, mając na względzie 
zapewnienie prawidłowości i rzetelności działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
oraz szczególne znaczenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.” 
2. Tytuł „Rozdziału 8” otrzymuje brzmienie: „Uprawnienia zawodowe”; 
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3. Skreśla się: 
1) art.45g ust.3 pkt 10; 
2) art.46; 
3) artykuły od art.46a do art.46r; 

4. Art.46s ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„Art.46s.1. Sądy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia, przesyłają Głównemu Geodecie Kraju odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu.” 
5. Skreśla się art.46t ust.1 pkt 3; 
6. Skreśla się artykuły art.46u i art.46w. 

 
Ponadto w senackiej ustawie o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

należy zamieścić przepisy przejściowe o treści: 
„1. Postępowania dyscyplinarne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy umarza się. 
2. Prawomocnie orzeczone, a niewykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kary 
dyscyplinarne, wymierzona na podstawie przepisów dotychczasowych, podlegają zatarciu.” 

 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pragnie ponadto wyrazić opinię, że obecna 

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ma tak wiele wad i nieprawidłowości, że konieczne jest 
dokonanie dużo szerszej - doraźnej nowelizacji, a docelowo istnieje konieczność uchwalenia 
całkowicie nowej ustawy zgodnej z potrzebą racjonalnego państwa. W naszej ocenie istnieje 
pilna potrzeba dokonania wielu innych, o wiele ważniejszych zmian, niż te podjęte przez 
Senat. Potwierdzeniem tego są liczne, bo kilkutysięczne głosy i postulaty, płynące ze środowiska 
geodezyjnego, ale także prace już w tym zakresie podejmowane przez niektóre organy 
państwowe. W obecnym stanie prawnym, a wynikającym właśnie z ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne widzimy wiele zagrożeń dla Państwa Polskiego, w szczególności dla planowanej 
realizacji celów publicznych. Już teraz spodziewamy się nieuniknionych, dużych opóźnień 
w realizacji tych celów, co w konsekwencji spowoduje olbrzymie straty finansowe we właściwym 
zagospodarowaniu środków unijnych. Pragniemy również zwrócić uwagę, że ostatnie wadliwe 
regulacje spowodowały olbrzymi wzrost biurokracji, doprowadzając do dużych strat i opóźnień 
także w realizacji naszych opracowań realizowanych dla zamawiających. Część zapisów prawnych 
jest na tyle ze sobą sprzecznych, że po prostu uniemożliwiają nam wykonanie zlecanych prac 
w pełnej zgodności z prawem. Informujemy o tym z nadzieją, że Senat wykaże się  
odpowiedzialnością za sprawy wagi państwowej, które dotyczą milionów obywateli bezpośrednio 
zainteresowanych naszymi wiarygodnymi, szybkimi i zgodnymi z prawem opracowaniami. Ufamy, 
że skoro Senat pochylił się nad nowelizacją ustawy, to rozważy możliwość dokonania także nie 
mniej pilnych i niezbędnych korekt dotyczących innych szkodliwych przepisów. Obecne regulacje, 
pozostawione w dotychczasowym brzmieniu, z pewnością spowodują nieuniknione opóźnienia 
inwestycyjne i tym samym straty finansowe dla Państwa. Ze swojej strony deklarujemy wszelką 
pomoc w procesie naprawy obowiązującego prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. Uważamy 
jednocześnie, że kolejne zmiany w żadnym razie nie mogą być dokonywane w pośpiechu i pod 
presją czasu. Proponowane i wdrażane w życie nowe rozwiązania winny być głęboko przemyślane 
i poparte niezbędnymi analizami i rzetelnymi ocenami skutków tych regulacji, w tym przede 
wszystkim pod względem korzyści lub strat ekonomicznych. W swojej szczegółowej opinii 
wskazujemy jedynie przykładowe obszary, gdzie naszym zdaniem, dokonanie zmian jest 
niezbędne i pilne. 

Uprzejmie prosimy o wnikliwe rozpatrzenie wniesionych przez nas uwag i w konsekwencji ich 
uwzględnienie. 

Z wyrazami szacunku 
za Polskie Towarzystwo Geodezyjne 

 
Jarosław Formalewicz 

Prezes Zarządu 
Załączniki:  

1. Opinia Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w sprawie senackiej inicjatywy ustawodawczej  
dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk 842). 
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O P I N I A 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 

w sprawie senackiej inicjatywy ustawodawczej  
dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk 842) 

 
 
 

W dniu 2 marca 2015r. Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, na podstawie art.76 ust.1 
Regulaminu Senatu, zwrócił się do Marszałka Senatu w wnioskiem o podjęcie postępowania 
w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (druk 842). W pisemnym uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, 
że potrzeba dokonania projektowanej nowelizacji związana jest z koniecznością:  

 
1. 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 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami 
załącznika do tej ustawy zawartymi w tabeli nr 16 w wierszach lp. 3 i 4;  

2. dostosowania przepisu art. 46w ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne do przepisów Kodeksu postępowania karnego, które będą obowiązywać od 
dnia 1 lipca 2015 r. 

 
W opinii Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego proponowany przez Komisję zakres 

zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne jest nieprawidłowy, a przedstawione w druku 
nr 842 uzasadnienie projektu nie spełnia formalnych wymogów określonych w art.77 ust.2 
Regulaminu Senatu. [W uzasadnieniu projektu błędnie wskazano art.40a ust.1 pkt 3 ustawy, 
podczas gdy winien być wskazany art.40b ust.1 pkt 3]. 

 
 
Z uwagi na to, że projekt nie został przez Marszałka Senatu zwrócony wnioskodawcy w trybie 

art.77 ust.3 Regulaminu Senatu lecz skierowany w dniu 5 marca 2015r. do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej (o czym zostaliśmy 
poinformowani przez Szefa Kancelarii Senatu Panią Ewę POLKOWSKĄ pismem z dnia 24 marca 
2015r.), Zarząd PTG poniżej przestawia swoją szczegółową opinię.  

 
 

I. Brak jest rzekomych niespójności między art.12b ust.5 a przepisami art.12d ust.2 
i art.40b 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. 

 
Wg obowiązującej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonawca prac geodezyjnych 

lub prac kartograficznych jest zobowiązany zgłaszać te prace przed ich rozpoczęciem (art.12 
ust.1), a następnie zawiadomić o ich zakończeniu, przekazując zbiory nowych, zmodyfikowanych 
lub zweryfikowanych danych a także dokumenty wymagane przepisami prawa (art.12a ust.1). 
Właściwy organ niezwłocznie weryfikuje przekazane zbiory danych i dokumentację pod względem 
zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (art.12b ust.1), przy czym 
pozytywny wynik tej weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia tych danych i dokumentacji do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art.12b ust.4). Z kolei art.12b ust.5 
ustawy 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.” 
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Art.12d ust.2 stanowi ustawową delegację dla ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej do wydania przepisów wykonawczych, określających sposób i tryb uwierzytelniania 
dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na 
potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, przy czym 
z treści tego przepisu w sposób jednoznaczny wynika, że uwierzytelnianie dokumentacji odbywa 
się na wniosek zainteresowanego. Przepisy art.40b ust.1 pkt 3 oraz pozycje lp. 3 i 4 Tabeli Nr 16 
Załącznika do ustawy określają natomiast, że w/w uwierzytelnienie odbywa się za odpłatnością, 
wg stawek określonych w Tabeli nr 16 Załącznika do ustawy. 

 
W opinii Zarządu PTG w/w przepisy są spójne i nie budzą jakichkolwiek wątpliwości 

interpretacyjnych. Wynika z nich bowiem, że właściwy organ, na skutek pozytywnej weryfikacji 
i następczym przyjęciu operatu technicznego do zasobu, jest zobowiązany opatrzyć dokumenty 
geodezyjne (sporządzone przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dla 
zleceniodawcy) klauzulami urzędowymi, poświadczającymi przyjęcie dokumentacji do zasobu. 
Czynność ta, jak stanowi art.12b ust.5, jest oczywistym i bezpośrednim skutkiem przyjęcia 
zweryfikowanej dokumentacji do zasobu, przy czym organ winien wykonać tę czynność z urzędu 
i bez pobierania z tego tytułu opłaty. Dla potrzeb postępowań administracyjnych, sądowych lub 
czynności cywilnoprawnych sporządzona dokumentacja geodezyjna może, na wniosek 
zainteresowanego, podlegać ponadto uwierzytelnieniu „co do zgodności tych dokumentów 
z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub 
z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego”. Zauważyć tutaj jednakże należy, że takiemu uwierzytelnianiu nie podlega 
dokumentacja, która nie jest przeznaczona dla potrzeb postępowań administracyjnych, sądowych 
lub czynności cywilnoprawnych, w szczególności dotyczy to dokumentacji sporządzonej dla 
potrzeb budownictwa. Ustawodawca bowiem celowo, w art.2 ustawy, rozróżnił te dwie odmienne 
grupy dokumentacji, na co słusznie zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 
w wyroku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie sygn. II SA/Ke 8/15, stwierdzając, że w takich 
przypadkach nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia z 2014r. dotyczące uwierzytelniania 
dokumentacji.  

 
Z przedstawionego przez Komisję Ustawodawczą Senatu projektu wynika, że zmiana art.12b 

ust.5 ustawy przewiduje nadanie mu następującego brzmienia: 
 
„5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych 

lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych potwierdza ich 
przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji 
materiałów tego zasobu, a także 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. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi 
zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją 
przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie 
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2 .” 

 
Analiza proponowanego zapisu wskazuje, że Senat zamierza zlikwidować obecnie istniejącą 

zasadę, polegającą na opatrywaniu z urzędu dokumentacji geodezyjnej, wykonanej 
z przeznaczeniem dla podmiotów zlecających prace, klauzulami urzędowymi potwierdzającymi 
przyjęcie operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Niezrozumiałą jest dla nas ogólna intencja proponowanej zmiany, tj. że w wyniku wykonania prac 
geodezyjnych i prac kartograficznych, pomimo poniesienia przez wykonawcę opłat z tytułu 
zgłoszenia pracy i następczego udostępnienia materiałów zasobu niezbędnych do wykonania tych 
prac, wykonawca miałby nie otrzymywać już jakichkolwiek dokumentów, opatrzonych klauzulą 
poświadczającą w swojej treści że zostały one urzędowo zarejestrowane i wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w geodezji i kartografii, a przy tym posiadających cechy 
dokumentów urzędowych, jak ma to miejsce obecnie.  
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Z uwagi na powyższe Polskie Towarzystwo Geodezyjne negatywnie opiniuje 
przedłożoną propozycję zmiany art.12b ust.5 ustawy. Proponowana zmiana w żadnym razie 
nie ma bowiem na celu wyeliminowanie rzekomych niespójności lub wątpliwości interpretacyjnych, 
ponieważ tych niespójności i wątpliwości w obecnym brzmieniu omawianego przepisu po prostu 
nie ma. Propozycja ta natomiast w sposób istotny ingeruje i modyfikuje obecnie przyjęte zasady 
wykonywania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, poprzez likwidację instytucji opatrywania 
z urzędu dokumentacji sporządzonej przez wykonawców na rzecz podmiotów zlecających te prace 
klauzulami o treści: „Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac 
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. Podkreślenia wymaga, że w/w 
klauzula jest obecnie powszechnie wykorzystywana przez powiatowe organy administracji dla 
potrzeb uwierzytelniania dokumentacji geodezyjnej, o którym mowa w art.12d ust.2 ustawy. 
Praktykę tę uznać należy za praktykę na wskroś wadliwą, ponieważ treść takiej klauzuli nie jest 
przeznaczona do tego celu i w żadnym razie urzędowo nie potwierdza faktu uwierzytelnienia, czyli 
że faktycznie dokument jest zgodny „z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa 
w art.4 ust.1a oraz 1b”, lub też jest zgodny „z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. W praktyce mamy zatem do czynienia 
z całkowicie nieuprawnionym procederem, polegającym na opatrywaniu dokumentacji w/w 
klauzulą nie z urzędu i nieodpłatnie - jak być powinno, ale dopiero na skutek wymuszanych przez 
powiatowe organy administracji wniosków o uwierzytelnienie dokumentacji (czyli na wniosek 
i odpłatnie). Innymi słowy: problem jaki występuje na dzień dzisiejszy nie leży w takim, a nie 
innym trybie opatrywania dokumentacji geodezyjnej klauzulami urzędowymi, ale w braku 
właściwych klauzul o treści wymaganej i przeznaczonej dla celów urzędowego uwierzytelniania 
dokumentacji. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wyraża opinię, że od 12 lipca 2014r., 
a więc od dnia wprowadzenia instytucji uwierzytelniania, żaden powiatowy organ administracji w 
kraju nie uwierzytelnił ani jednego dokumentu za zgodność, o której mowa w art.40b ust.1 pkt 3 
ustawy. Tym samym wszystkie naliczone i pobrane opłaty za uwierzytelnienie uznane być powinny 
za organom nienależne, ponieważ zostały pobrane za czynności, których te organy nie wykonały, 
a to z powodu braku odpowiednich klauzul przeznaczonych dla celów w/w uwierzytelniania. 

 .  
Dowodem na to, że czynność opatrywania dokumentów klauzulami urzędowymi, opisana 

w art.12b ust.5 ustawy, jest procedurą całkowicie odrębną od czynności uwierzytelniania 
dokumentacji, są ostatnie wyroki dwóch sądów administracyjnych, w postępowaniach przed 
którymi Polskie Towarzystwo Geodezyjne brało udział w charakterze uczestnika na prawach 
strony. Zarówno WSA w Lublinie w wyroku z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie sygn. III SAB/Lu 
74/14, jak i WSA w Kielcach w wyroku z dnia 4 marca 2015r. w sprawie sygn. II SAB/Ke 8/15 
orzekły, że przepisy art.12b ust.5 ustawy są wyraźne i jednoznaczne. Sądy stwierdziły 
bezczynność obu skarżonych organów i zobowiązały je do opatrzenia wykonanych dokumentów 
geodezyjnych odpowiednimi klauzulami urzędowymi w terminie 7 dni od doręczenia 
prawomocnych wyroków. Sąd w Kielcach w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 marca 2015r. stwierdził 
ponadto, że w przypadku dokumentacji w postaci map do celów projektowych, w ogóle przepisy 
dotyczące uwierzytelniania nie mają zastosowania, jako że są to dokumenty przeznaczone dla 
potrzeb budownictwa (a nie dla potrzeb postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 
cywilnoprawnych). 

 
W opinii Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pomiędzy przepisami, 

wymienionymi w uzasadnieniu do projektu ustawy w druku nr 842, a będącymi 
jedynymi przesłankami proponowanej nowelizacji, nie zachodzą żadne niespójności ani 
wątpliwości interpretacyjne. Tym samym za wadliwe postrzegamy określenie samego 
celu - i konieczności - dokonywania zmian w tym zakresie. Prostą konsekwencją 
powyższego jest formalna wadliwość pozostałych elementów uzasadnienia projektu, 
a wymaganych przepisami art.77 ust.2 Regulaminu Senatu.  

 
Proponowane nowe brzmienie omawianego przepisu wcale nie likwiduje zaistniałego problemu, 

bo problem taki faktycznie istnieje, ale go jeszcze bardziej pogłębia. Problem nie wynika bowiem 
z (obecnego) brzmienia art.12b ust.5 ustawy, ale z braku określenia legalnej treści klauzuli, 
przeznaczonej dla celów urzędowego uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych. 
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Wprowadzenie w życie proponowanej przez Senat nowelizacji wręcz spowoduje, że 
dokumentacja geodezyjna sporządzona przez wykonawców dla potrzeb budownictwa (np. mapy 
do celów projektowych), czy też dokumenty z wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia 
znaków granicznych itp. w ogóle nie będzie mogła nosić znamion dokumentów urzędowych, 
ponieważ miałaby już nie być opatrywana z urzędu klauzulami poświadczającymi przyjęcie 
dokumentacji do zasobu (w trybie art.12b ust.5), a jednocześnie nie może też stanowić 
przedmiotu uwierzytelnienia (w świetle rodzajów sporządzanej dokumentacji, opisanych w art.2 
ustawy). Proponowana przez Senat zmiana w naszej ocenie nie jest ani potrzebna, ani zasadna, 
ponieważ na dziś powszechnie występuje oczekiwanie zamawiającego, że chce mieć dla własnych 
potrzeb dokument sporządzony przez wykonawcę prac, w którym właściwy organ potwierdza jej 
wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem i fakt, że dokumentacja została przyjęta do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tym stanie rzeczy senacka inicjatywa 
niewątpliwie doprowadzi do niepożądanego stanu, że wykonawcy prac nie będą mieli 
możliwości przekazania swoim zleceniodawcom sporządzonych na ich rzecz dokumentów, 
urzędowo poświadczonych przez ośrodki dokumentacji.  

 
Wnioskujemy aby Pan Przewodniczący zwrócił się do Biura Legislacyjnego Senatu 

o sporządzenie ekspertyzy prawnej w tym zakresie, a w szczególności mającej na celu zbadanie, 
czy zachodzi niespójność między art.12b ust.5 a przepisami art.12d ust.2 i art.40b ust.1 pkt 3 
ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami załącznika do 
tej ustawy zawartymi w tabeli nr 16 w wierszach lp. 3 i 4”.  

 
W naszej opinii – jeżeli już Senat ma życzenie zajmowania się tym problemem – 

zasadnym byłoby natomiast dokonanie zmiany brzmienia art.12d ust.2 ustawy, mającej 
na celu formalne upoważnienie ministra właściwego do spraw administracji publicznej 
do określenia wzoru klauzuli przewidzianej dla potrzeb uwierzytelniania dokumentacji 
geodezyjnej: 

 
„2. 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 oraz wzór klauzuli, mając na względzie 
zapewnienie prawidłowości i rzetelności działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
oraz szczególne znaczenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.” 

 
 

II. Wadliwość systemowa instytucji uwierzytelniania dokumentacji geodezyjnej. 
 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pragnie wyrazić opinię, że instytucja 
„uwierzytelniania”, wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniem 
12 lipca 2014r., poosiada wady natury systemowej. 

 
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie oraz projekcie jej nowelizacji, ma ona służyć 

potwierdzeniu zgodności dokumentów sporządzonych przez geodetów uprawnionych z danymi 
zawartymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym lub dokumentacją przekazaną 
do tego zasobu. Tak zdefiniowana procedura formalna nie służy niczemu poza stworzeniem 
pretekstu do obciążania geodetów uprawnionych lub ich klientów dodatkowymi opłatami przy 
okazji realizacji narzuconych tą samą ustawą obowiązków wobec państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Wprowadzenie jej jest równoznaczne z ustanowieniem nowego 
typu daniny publicznej. Pospieszny a tym samym pobieżny tryb procedowania nowelizacji w 2014 
roku nie może stanowić usprawiedliwienia dla dalszego lekceważenia tego faktu i prowadzenia 
kolejnej  nowelizacji w podobny sposób. 

 
Uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej przeznaczonej do użytku w sferze publicznej, 

a sporządzanej przez podmioty prywatne posiadające uprawnienia do jej wykonywania, nie 
występuje w żadnej sferze życia publicznego poza geodezją. Opracowania prawne korzystające  
z danych zawartych w archiwach urzędów, projekty budowlane i architektoniczne zawierające 
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w swojej treści dane z wielu publicznych baz danych, wyceny nieruchomości oparte często na tych 
samych danych co opracowania geodezyjne to tylko przykłady takich dokumentów. Pełną 
odpowiedzialność za ich treść, w tym za zgodność z danymi faktycznymi i urzędowymi, ponoszą 
ich autorzy.  

 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, w art. 42 ust.1,  upoważnia osoby posiadające 

uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. 
Warunkowanie dopuszczenia do obrotu publicznego dokumentów sporządzonych przez geodetów 
uprawnionych, przez instytucję nadawania im wiarygodności przez organa administracji, stanowi 
odebranie prawa tym podmiotom do działań samodzielnych. Wprowadzenie obowiązku 
uwierzytelniania w brzmieniu proponowanym powoduje, że dokument sporządzony przez geodetę 
uprawnionego staje się dokumentem wewnętrznym procedury odbywającej się między geodetą 
a organem prowadzącym zasób geodezyjny i kartograficzny. Dokumentem dopuszczonym do 
obrotu publicznego a przez to posiadającym wartości rynkową stanie się dopiero przez nadanie mu 
statusu „uwierzytelnionego”. Instytucja uwierzytelnienia likwiduje więc prawo do samodzielnego 
wykonywania zawodu geodety, a pozostawiając przepisy dotyczące uprawnień zawodowych 
w postaci niezmienionej tworzy sprzeczne regulacje w zakresie który obejmuje. 

 
Instytucja uwierzytelnienia budzi wątpliwości w zestawieniu jej z innymi przepisami 

z zakresu geodezji i kartografii. Wykonywanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 
wymaga przekazywania dokumentacji powstałej w ich wyniku do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęcie do zasobu poprzedzone jest weryfikacją która, zgodnie 
z przepisami szczegółowymi, obejmuje między innymi kontrolę zgodności opracowania z danymi 
zawartymi w zasobie i kompletności dokumentacji która posłużyła do wykonania opracowania. 
W obecnym systemie prawnym nie ma możliwości wykonywania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej przeznaczonej do obrotu publicznego niezgodnie z danymi zawartymi 
w państwowym zasobie i bez przekazania dokumentacji powstałej w wyniku prac do zasobu. Skoro 
tak, to uwierzytelnianie można uznać też za formę deklaracji, że geodeta uprawniony i  organ 
prowadzący zasób działają zgodnie z prawem. Ale w świetle art.2 i art.7 Konstytucji RP, 
mówiącymi że Rzeczypospolita Polska jest państwem prawnym a organa władzy publicznej 
działają na podstawie i w granicach prawa, taka deklaracja jest z samej natury Państwa 
niepotrzebna. 

 
O tym, że instytucja uwierzytelniania dokumentacji geodezyjnej jest zbędna i faktycznie 

nieobecna w dzisiejszej praktyce życia publicznego Polski świadczy chociażby to, że pomimo 
wprowadzenia jej nowelizacją od 12 lipca 2014 roku, dokumenty geodezyjne i kartograficzne 
przekazywane wykonawcom lub ich klientom po przyjęciu dokumentacji powykonawczej do 
zasobu, nie były i nadal nie są oznaczane przez zasób klauzulą o ich zgodności z danymi 
zawartymi w zasobie i dokumentacją przekazywaną do niego, a jedynie (wadliwie) klauzulą 
wynikającą z dotychczasowego brzmienia art.12b ust. 5 o przyjęciu materiałów z wykonania prac 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nadal bowiem nie ma, wprowadzonej 
przepisem wykonawczym, formalnie obowiązującej treści klauzuli dotyczącej uwierzytelnienia, 
wynikającego z art.40b ust.1 pkt 3 ustawy. Organy prowadzące zasób geodezyjny i kartograficzny 
ograniczały się do nieuprawnionego żądania od wykonawców składania wniosków 
o uwierzytelnienie i następczym obciążaniu ich opłatami z tego tytułu, podczas gdy klauzule 
zamieszczane na dokumentach nie były przeznaczone dla celów uwierzytelniania. Brak klauzul 
o uwierzytelnieniu na dokumentacji geodezyjnej wprowadzonej już do obrotu formalnego nie 
przeszkadzał ani organom prowadzącym zasób, ani organom geodezyjnej administracji 
państwowej, ani żadnym organom władzy publicznej. Obecnie negowanie wartości formalnej tej 
dokumentacji doprowadziłoby do zanegowania postępowań administracyjnych, sądowych czy 
czynności cywilnoprawnych opartych na dokumentach geodezyjnych, rzekomo uwierzytelnionych 
od lipca 2014 roku. Chyba że uznamy, że uwierzytelnianie nie decyduje o wartości formalnej czy 
merytorycznej tej dokumentacji. Ale wtedy aktualne staje się stwierdzenie, że jedynym celem 
stworzenia tej instytucji było wprowadzenie nowego typu daniny publicznej.   
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III. Senacka propozycja nowelizacji przepisów art.46w ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. 

 
Przedłożony przez Komisję Ustawodawczą Senatu projekt przewiduje konieczność nowelizacji 

art.46w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z uzasadnienia zawartego w druku nr 842 
wynika, że celem proponowanych zmian w tym zakresie jest dostosowanie treści wymienionego 
przepisu do przepisów Kodeksu postępowania karnego, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 
2015r. Wprowadzenie w życie obecnych, zdaniem Komisji Ustawodawczej - wadliwych rozwiązań, 
co także wprost wynika z wyjaśnień Pana Przewodniczącego przywołanych na posiedzeniu tej 
Komisji w dniu 25 lutego 2015r., miałoby być w szczególności następstwem zaistniałego 
„niedopatrzenia” w czasie procesu legislacyjnego nad nowelizacją ustawy w 2014r. 

 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pragnie jednakże wyrazić opinię, że zaistniała 

sytuacja nie może być rozpatrywana w kategoriach wspomnianego „niedopatrzenia”, czy też 
jakiegoś innego „przeoczenia”. Przeciwnie: obecny stan prawny, obowiązujący od 12 lipca 2014r., 
jest bezpośrednim skutkiem i prostą konsekwencją zmian, jakie celowo zostały wprowadzone 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zauważyć bowiem należy, że Rada Ministrów, która 
skierowała projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznego do Sejmu RP 
(druk Sejmowy nr 2364), w art.1 pkt 37 tego projektu proponowała co następuje: 
 
„37) po art. 46a dodaje się art. 46b–46w w brzmieniu: 
(…) 
Art. 46w. W postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi oraz Odwoławczą 
Komisją Dyscyplinarną, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 
89, poz. 555, z późn. zm.).” 

 
Proponowana przez Rząd w/w regulacja, formalnie wniesiona do Sejmu RP, w żadnym razie nie 

przewidywała, aby w postępowaniach dyscyplinarnych miały mieć zastosowanie przepisy ustawy 
Kodeks postępowania karnego, przewidzianego dla trybu uproszczonego. Polskie Towarzystwo 
Geodezyjne nie ma najmniejszego zamiaru wyjaśniać, dlaczego wniesiony projekt rządowy w tym 
zakresie uległ zmianie, pomimo iż Parlamentowi z urzędu winno być znane, że za sprawą ustawy 
z dnia 25 września 2013r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2013r. Poz.1247) - z dniem 1 lipca 2015r uchylony zostaje cały Rozdział 51 
k.p.k. "Postępowanie uproszczone". Sejm – jak rozumiemy - nie bez uzasadnionego i ważnego 
powodu postanowił przecież zmienić pierwotne propozycje rządowe, które następnie bez 
zastrzeżeń zostały zaakceptowane przez Senat RP, a ostatecznie podpisał je Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego Komisja Ustawodawcza 
Senatu, proponując nowelizację ustawy w tym zakresie, nie przedstawiła we wniesionym projekcie 
wystarczającego uzasadnienia proponowanej zmiany. W szczególności na tę okoliczność nie 
zostały sporządzone jakiekolwiek opinie prawne, które poddawałyby analizie stan istniejący, jak 
i opisujące stan – jak rozumiemy przez Komisję Ustawodawczą - oczekiwany.  

 
W naszej bowiem ocenie, prerogatywa polegająca na sprawowaniu pieczy nad wykonywaniem 

zawodów zaufania publicznego, w tym przypadku zawodów geodety i kartografa, leży w wyłącznej 
kompetencji samorządu zawodowego. Obowiązujące natomiast obecnie regulacje, w zakresie 
w jakim przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne upoważniają organy władzy 
wykonawczej i podmioty podległe rządowi do sprawowania pieczy nad wykonywaniem tych 
zawodów, są w naszym przekonaniu rażąco niezgodne postanowieniami art.17 ust.1 Konstytucji. 
Przywołany przepis ustawy zasadniczej stanowi przecież jednoznacznie, że zarówno sprawowanie 
pieczy, tak jak i równolegle wymienione w tym przepisie - reprezentowanie zawodów zaufania 
publicznego, jeżeli już mają być wykonywane, to wyłącznie przez odpowiedni samorząd 
zawodowy. W dziedzinie geodezji i kartografii, wbrew w/w zapisowi Konstytucji, od ponad 20 lat 
funkcjonuje natomiast wadliwy model polegający w swojej istocie na tym, że pieczę nad 
wykonywaniem w/w zawodów sprawuje i nadal miałby sprawować Rząd. Rozwiązanie to, przyjęte 
kiedyś tylko jako rozwiązanie przejściowe, w nieuprawniony sposób zostało potwierdzone ostatnią 
ubiegłoroczną nowelizacją ustawy.  
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W opinii Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego ustawodawca może, bo wcale nie musi, 
powoływać samorządy zawodowe. Jednakże zauważyć tutaj należy, że brak woli politycznej 
Parlamentu w tym zakresie nie może sankcjonować z gruntu wadliwego przekonania i twierdzenia, 
jakoby zadania należące wg ustawy zasadniczej do samorządu zawodowego, właśnie wobec nie 
powołania takiego samorządu, mogłyby być wówczas przejęte i wykonywane przez organy władzy 
wykonawczej. W dziedzinie geodezji i kartografii natomiast dochodzi obecnie do całkowicie 
patologicznej sytuacji, z punktu widzenia państwa demokratycznego, że to organy władzy 
wykonawczej sprawują władztwo dyscyplinarne w stosunku do osób (geodetów i kartografów), 
które nie podlegają im ani organizacyjnie, ani gospodarczo.  

 
Pragniemy ponadto zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego, że ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. 

o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz.U. z 2014r. poz. 897) w art.6 ust.1 przewiduje, że „postępowania 
dyscyplinarne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi 
się na podstawie przepisów dotychczasowych. W postępowaniach tych orzeka się kary, o których 
mowa w art. 46a ust.1 ustawy zmienianej w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 
Regulację tę uznać należy za wyjątkowo rażąco sprzeczną z postanowieniami Konstytucji RP. 

 
Z udzielonej na nasze zapytanie odpowiedzi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 19 

marca 2015r. wynika, że ogólna liczba postępowań wszczętych w sprawach w/w odpowiedzialności 
i dotychczas niezakończonych wynosi 44. Oznacza to tym samym, że w tych postępowaniach, 
pomijając kwestię niezgodności samego ich trybu z art.17 ust.1 Konstytucji, osoby obwinione 
zostały ewidentnie pozbawione należnego im konstytucyjnego prawa do właściwego sądu, ale 
przede wszystkim prawa do obrony zarówno w wymiarze formalnym, jak i materialnym. 
W szczególności na każdym ze szczebli tych postępowań osoby obwinione nie mogą ustanowić 
swoich obrońców, a na etapie postępowań przed sądami administracyjnymi, pozbawieni są 
należnego im prawa do rozstrzygnięcia co do meritum sprawy (uniewinnienia, albo orzeczenia 
winy przez ten sąd), ale także zgłaszania wniosków dowodowych np. z opinii biegłego, 
z przesłuchania świadków, czy też dowodu z dokumentów. Taki tryb postępowania, ustanowiony 
właśnie na mocy wspomnianego art.6 ust.1 wymienionej ustawy z dnia 5 czerwca 2014r., 
w sposób rażący narusza przepisy art.45 ust.1 oraz art.42 ust.2 i ust.3 Konstytucji. 

 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pragnie wyrazić swoją opinię, że problematyka  

dotycząca trybu ponoszenia odpowiedzialności zawodowej przez geodetów i kartografów, nie może 
być rozstrzygana wyłącznie na płaszczyźnie takiej albo innej woli politycznej, przejawiającej się 
w głosowaniu w Sejmie i Senacie nad projektem danej ustawy. Wydaje się być czymś wręcz 
naturalnym i oczywistym, że w pierwszej kolejności dana regulacja winna być poddana rzetelnemu 
i profesjonalnemu badaniu co do jej zgodności z postanowieniami Konstytucji. Niedopuszczalnym 
jest chyba, aby wnoszony projekt – zwłaszcza ewidentnie niezgodny z gwarancjami i zasadami 
ustanowionymi w ustawie zasadniczej - mógłby być w ogóle przedmiotem głosowania przez 
Parlament. Spieszymy podnieść, że zgłaszany przez nas problem nie jest jedynie naszą 
subiektywną i nieuprawnioną opinią. Już sam bowiem fakt dokonania w ubiegłym roku zmian 
w uprzednim trybie ponoszenia takiej odpowiedzialności świadczy o istotnych wadach 
poprzedniego rozwiązania. Krytyczne opinie zgłaszały w tym zakresie także różne organy 
państwowe, w tym Prokurator Generalny, który w konkluzji swojej opinii dotyczącej projektu 
ustawy stwierdził, że rozwiązania wprowadzane od 12 lipca 2014r. na skutek nowelizacji ustawy 
„są niedostateczne”, ponieważ nie zapewniają w pełni konstytucyjnych praw osobom obwinionym.  

 
Z uwagi na powyższe zwracamy się do Pana, nie tylko jako do Senatora i Przewodniczącego 

Komisji Ustawodawczej Senatu będącej wnioskodawcą podjęcia inicjatywy ustawodawczej Senatu, 
ale także jako prawnika i konstytucjonalisty, o dokonanie wnikliwej oceny sygnalizowanej przez 
nas wadliwości obecnych regulacji w zakresie odpowiedzialności zawodowej geodetów 
i kartografów. Wnosimy o spowodowanie sporządzenia przez Biuro Legislacyjne Senatu, albo przez 
inne profesjonalne podmioty zewnętrzne, ekspertyz prawnych w omawianym zakresie. W naszej 
bowiem ocenie obecne zasady ponoszenia takiej odpowiedzialności są niezgodne z art.17 ust.1, 
z art.45 ust.1, ale przede wszystkim rażąco sprzeczne z art.42 ust.2 i ust.3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza organizacja w szczególności nie wyczytuje z Konstytucji, że 
sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodów geodety i kartografa należy do Rządu. O ile 
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należy zgodzić się, że sprawowanie takiej pieczy należy do Państwa, to ustawa zasadnicza 
w żadnym razie nie przyznaje tego uprawnienia organom wykonawczym Państwa. Kompetencją 
organów Państwa takich jak Rząd, czy też Parlament i Prezydent, jest jedynie określenie, czy 
piecza nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego w ogóle winna być sprawowana. Jeżeli 
tak, to jedynym uprawnionym organem Państwa do realizacji tego zadania – na mocy art.17 ust.1 
ustawy zasadniczej – jest odpowiedni samorząd zawodowy. W dziedzinie geodezji i kartografii 
doszło natomiast do ustanowienia całkowicie wadliwego modelu polegającego na tym, że 
omawianą prerogatywę samorządu zawodowego – za zgodą Parlamentu i Prezydenta – 
przekazano Rządowi. Model ten w żadnym razie nie może być uznany za zgodny z Konstytucją.  

 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego stoi na stanowisku, że skoro Komisja 

Ustawodawcza wnioskuje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie ponoszenia 
odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) przez geodetów i kartografów, to 
w pierwszej kolejności winna przedłożyć projekt eliminujący wszelkie niezgodności 
obecnych regulacji z ustawą zasadniczą. Ograniczenie inicjatywy do nowelizacji jedynie 
art.46w ustawy nie dość, że tych niezgodności nie eliminuje, to wręcz w jakiś sposób 
„legalizuje” obecne niekonstytucyjne rozwiązania. W naszej opinii Komisja w ramach 
swoich prac winna zaproponować Senatowi wykreślenie wszystkich przepisów z ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących ponoszenia tej odpowiedzialności na 
obecnie określonych zasadach, spowodowanie umorzenia wszystkich postępowań 
wszczętych na uprzednich zasadach i dotychczas niezakończonych, a także zatarcia 
wszystkich orzeczonych kar dyscyplinarnych. 

 
Pragniemy jednocześnie wskazać, że Polskie Towarzystwo Geodezyjne widzi także inną, 

alternatywną, możliwość eliminacji niekonstytucyjności obecnych rozwiązań w omawianym 
zakresie. Polega ona na tym, aby odpowiedzialnością dyscyplinarną zostały objęte wyłącznie osoby 
wchodzące w skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a więc osoby jak najbardziej podległe 
służbowo i organizacyjnie organom władzy wykonawczej. Regulacja taka byłaby wówczas 
analogiczna, jak przewidują to przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej w Służbie 
Cywilnej. Podobne rozwiązanie, oparte na funkcjonowaniu instytucji „komisji dyscyplinarnych”, 
przyjęto także wobec zawodu nauczyciela, gdzie bez wątpienia ewidentnie zachodzi bezpośrednia 
podległość służbowa pomiędzy osobą obwinioną, a organem wymierzającym karę dyscyplinarną. 
Przyjęcie tego rozwiązania winno jednocześnie z kręgu osób podlegających tej odpowiedzialności - 
z oczywistych powodów - wyłączyć geodetów i kartografów wykonujących zawód na własny 
rachunek, w ramach wykonywania „wolnego zawodu”, tj. osób nie podlegających ani służbowo, 
ani organizacyjnie organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.  
 
 
IV. Konieczność pilnego usunięcia wad wprowadzonych nowelizacją z 2014r oraz 

opracowania całkowicie nowej ustawy - Kodeks  Geodezyjny i Kartograficzny. 
 
Zdaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego istnieje pilna potrzeba dokonania 

zarówno doraźnej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale przede wszystkim 
opracowania całkowicie nowej ustawy - Kodeks Geodezyjny i Kartograficzny.  

 
Pragniemy poinformować Pana Przewodniczącego, że nasza organizacja pismem z dnia 

3 lutego 2015r. zwróciła się z formalnym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o pilne powołanie, 
w trybie art.12a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów, Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego, której zadaniem byłoby: 
1. niezwłoczne rozpoczęcie prac nad opracowaniem doraźnej nowelizacji ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, mającej na celu jak najszybszą eliminację wadliwych 
i szkodliwych rozwiązań wprowadzonych ostatnimi zmianami tej ustawy, które w szczególności 
spowodowały powstanie licznych, nowych barier w procesach inwestycyjnych w budownictwie, 
skomplikowanie i wydłużenie procedur, wzrost biurokracji oraz katastrofalną sytuację 
w wykonawstwie geodezyjnym; 

2. niezwłoczne rozpoczęcie merytorycznej dyskusji oraz podjęcie oficjalnych prac w zakresie 
opracowania całkowicie nowej ustawy.   
 



KRS: 0000333653 Sąd Rej. Kraków-Śródmieście                Adres do korespondencji: 
PKO 38-10202498-0000890204514261  44-300  Wodzisław Śl. 
NIP 6372153714  ul. Przemysława 9/47 
REGON 121032220  Tel. 601 44 77 36 
www.ptg-org.pl      e-mail: zarzad@ptg-org.pl 
ZARZĄD PTG:  członkowie – Urszula Zielińska,  Radosław SMYK,   sekretarz – Adam WÓJCIK,   skarbnik – Leszek PISZCZEK,       prezes – Jarosław FORMALEWICZ 

 

 

11 

W ramach doraźnej nowelizacji ustawy, w naszej opinii, zmian wymagają w szczególności: 
1. likwidacja instytucji licencji na materiały udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. Praktyka ostatnich kilku miesięcy dowiodła, że instytucja ta jest 
całkowicie zbędna i szkodliwa, która w swojej istocie powoduje wyłącznie wzrost 
niepotrzebnego nakładu pracy starostw powiatowych i wzrost biurokracji. Z posiadanych 
przez nas informacji wynika, że obecnie w skali kraju zostaje rocznie wydawanych ok. 2-3 
milionów licencji, które tak naprawdę nic nie wnoszą, a jedynie opóźniają i ograniczają 
w zdecydowany sposób korzystanie z materiałów z państwowego zasobu niezbędnych do 
wykonania naszych opracowań. Kuriozalnym wydaje się wręcz, że jako wykonawcy prac 
geodezyjnych, tworząc państwowy zasób i przekazując do niego sporządzaną przez 
dokumentacje geodezyjną, w konsekwencji jesteśmy zobowiązani do uzyskania licencji na 
materiały, które sami wykonaliśmy i których jesteśmy autorami. 

2. daleko idące uproszczenie systemu naliczania opłat za materiały udostępniane z zasobu. 
Obecne przepisy są bardziej skomplikowane i nieprecyzyjne, niż przepisy obowiązujące 
uprzednio. System pobierania opłat „z góry” w sposób bezsensowny powoduje konieczność 
wystawiania nawet kilka dokumentów obliczenia opłaty. 

3. rezygnacja z zasady dokonywania zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych. 
Obowiązujące od 12 lipca 2014r. zasady nie dość że nie uprościły procesów inwestycyjnych, 
w szczególności w budownictwie, to wręcz spotęgowały dotychczasowe bariery. Obecne 
procedury w sposób całkowicie nieuzasadniony wydłużają ten termin do kilku tygodni albo 
nawet do kilku miesięcy. 

4. likwidacja zasady weryfikacji wyników prac geodezyjnych i prac kartograficznych. Prace 
geodezyjne są negatywnie weryfikowane często  bez podania – pomimo obowiązku – 
podstaw prawnych, rzekome uchybienia i nieprawidłowości są w swojej istocie nieistotne 
i subiektywnie, a proces weryfikacji jedynie niezasadnie przedłuża wykonywanie prac. 
Ponadto, wszelkie spory pomiędzy wykonawcami a organami administracji dotyczące odmów 
przyjęcia dokumentacji do zasobu wymagają prowadzenia wielomiesięcznych albo nawet 
wieloletnich postępowań administracyjnych i sądowych, co powoduje że procedury te 
w żaden sposób nie spełniają swojej roli i są całkowicie nieefektywne.  

5. zmiana zapisów w art.24 ust.2b pkt 1 ustawy, mająca na celu radykalne rozszerzenie 
przypadków umożliwiających wprowadzanie zmian do operatu ewidencyjnego z urzędu, 
w drodze dokonania czynności materialno - technicznych. Sporządzenie dokumentacji 
geodezyjnej, w szczególności do celów prawnych na potrzeby specustawy drogowej (mapy 
z projektami podziału oraz inne mapy do celów prawnych) w wielu przypadkach poprzedza 
konieczność dokonania zmian danych ewidencyjnych w operacie ewidencyjnym. Obecna 
konstrukcja przepisów w tym zakresie powoduje, że w przypadku braku wniosku 
zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego, obliguje organ do wydania decyzji 
administracyjnej o wprowadzeniu zmian do ewidencji gruntów i budynków. Oczywistym jest, 
że w czasie czynności jakie prowadzi uprawniony geodeta, zwłaszcza dotyczących zlecenia 
„z urzędu” związanych z specustawą drogową, nie ma możliwości przedłożenia organowi 
prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków wniosków, co umożliwiałoby ujawnienie zmian 
w drodze czynności materialno-technicznej. Ujawnienie takich zmian, wg obowiązującego 
stanu prawnego, musi więc być poprzedzone wszczęciem postępowania administracyjnego, 
finałem którego – na ogólnych zasadach – jest wydanie decyzji administracyjnej. 
W przypadkach nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości w grę wchodzi 
długotrwałe postępowanie, mające na celu określenia stron tych postępowań. Załatwianie 
spraw w drodze wydawania decyzji administracyjnych wiąże się ponadto, nawet 
w przypadkach zupełnie nieuzasadnionych pod względem merytorycznym, z formalnym 
uprawnieniem stron do wnoszenia odwołań. Tym samym obecne procedury mają 
bezpośrednie i negatywne skutki dla sprawności i efektywności realizacji celów publicznych. 
W naszej opinii procesy te mogłyby (i powinny) zostać znacząco usprawnione, poprzez 
rozszerzenie katalogu przypadków ujawniania zmian w operacie ewidencyjnym w drodze 
dokonania czynności materialno – technicznych. Regulacje takie nie wpływałyby w żadnym 
razie na ograniczenie praw stron (właścicieli nieruchomości), ponieważ czynności polegające 
na wprowadzaniu zmian do ewidencji gruntów i budynków (bez wydawania decyzji 
administracyjnych) mogą być z powodzeniem także zaskarżane do sądów administracyjnych. 
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Polskie Towarzystwo Geodezyjne za konieczne uważa przede wszystkim opracowanie 
całkowicie nowej ustawy - Kodeks geodezyjny i kartograficzny. Jednym z kluczowych obszarów 
wymagających reformy jest utworzenie samorządu zawodowego. Zgodnie z art.17 ust.1 
Konstytucji RP sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, 
a także jego reprezentowanie, jest wyłączną prerogatywą samorządu. Obszarów wymagających 
gruntownej reformy jest dużo więcej. Jednakże w celu przygotowania takiej kompleksowej 
reformy, w szczególności dokonania diagnozy stanu obecnego oraz zaproponowania niezbędnych 
i właściwych rozwiązań systemowych, winna powstać postulowana przez nas Komisja 
Kodyfikacyjna.  
 
 
 

W konkluzji Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wyraża opinię, że projekt 
ustawy o zmianie ustawy prawo geodezyjne kartograficzne, przedstawiony przez 
Komisję Ustawodawczą Senatu w druku nr 842, nie spełnia formalnych wymagań 
okręconych w art.77 ust.2 Regulaminu Senatu, w związku z czym powinien zostać przez 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej - w przedstawionym kształcie - odrzucony. Naszym 
zdaniem przestawiona inicjatywa nie została w szczególności poprzedzona sporządzeniem 
wcześniejszych – niezbędnych – analiz i ekspertyz prawnych oraz dokonaniem rzetelnej oceny 
skutków proponowanych regulacji. Projekt wadliwie definiuje cele regulacji, a przyjęte rozwiązania 
nie dość że nie eliminują istniejących problemów, to jeszcze powodują ich pogłębienie. Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego nie kwestionuje uprawnienia i prerogatywy Senatu - i 
Senatorów - do inicjowania i wnoszenia senackich projektów ustaw. Nie mniej jednak wszelkie 
inicjatywy ustawodawcze winny w pierwszej kolejności spełniać formalne kryteria tych inicjatyw. 
Opiniowany senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawarty 
w druku 842, tych kryteriów nie spełnia. 

 

 
 
 

Z wyrazami szacunku 
za Polskie Towarzystwo Geodezyjne 

   
Jarosław Formalewicz 

Prezes Zarządu 
 
 
 
Do wiadomości:  
1. Pan Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu 
 
Senatorowie, Członkowie Komisji Ustawodawczej: 
1. Pan Bohdan Paszkowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji 
2. Pan Leszek Piechota - Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3. Pan Marek Borowski 
4. Pan Grzegorz Czelej 
5. Pan Witold Gintowt-Dziewałtowski 
6. Pani Helena Hatka 
7. Pan Stanisław Jurewicz 
8. Pan Maciej Klima 
9. Pani Izabela Kloc 
10. Pan Andrzej Matusiewicz 
11. Pani Grażyna Sztark 
12. Pan Piotr Wach 
13. Pan Andrzej Szewiński. 


