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LIST  OTWARTY 

 

Jednym z fundamentów „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest wzrost inwestycji, 

który między innymi ma być osiągnięty przez zmianę prawa regulującego ich przebieg.  

Jako główni beneficjenci reformy chcemy zwrócić uwagę na zasadnicze okoliczności jakie 

towarzyszyły przy tworzeniu projektu nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, 

nowelizacji mającej rzekomo służyć temu celowi.  

 

Generalnie branża geodezyjna uczestniczy w procesie inwestycyjnym poprzez nadzór 

administracyjny realizowany przez organy rządowe i samorządowe oraz poprzez bezpośredni udział 

geodetów i firm geodezyjnych w samym przedsięwzięciu inwestycyjnym i gospodarczym. Całość 

tych działań jest regulowana przepisami ustawy geodezyjnej i kartograficznej a jakość regulacji 

w niej zawartych ma bezpośredni wpływ na sprawność, efektywność a czasem nawet na możliwość 

realizacji całego przedsięwzięcia. 

 

Procedowany projekt nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz innych ustaw 

oficjalnie uzasadniany jest koniecznością uproszczenia i przyspieszenia procedur administracyjnych 

i formalnych, a co za tym idzie poprawy warunków do inwestowania. Jednak analiza 

projektowanych zmian, dokonana przez organizacje i stowarzyszenia geodezyjne zrzeszające 

przedstawicieli przedsiębiorców i geodetów, do których przepisy są skierowane, nie znajduje w nich 

rozwiązań, które miałby takie pozytywne skutki wywołać a może przynieść efekty wręcz przeciwnie. 

Niektóre z propozycji w sposób ewidentny zaszkodzą procesom inwestycyjnym i grożą dalszym 

pogorszeniem funkcjonowania branży geodezyjnej, która od nowelizacji w 2014 roku przestała 

realizować zasadnicze cele a w niektórych inwestycjach, jak np. drogownictwie, geodezja jest 

określana jako „hamulcowy inwestycji drogowych”. Szczegółowe zastrzeżenia do projektu 

nowelizacji znajdują się w uwagach zgłoszonych podczas procesu konsultacji. Niestety uwagi te 

zostały zignorowane i pozostawione bez odpowiedzi. 

 

W związku z powyższym, chcemy zwrócić uwagę na sprawy, które obnażają fakty rzucające 

diametralnie inne światło na wiarygodność zapewnień autorów projektu zmian i wskazują na ich 

rzeczywiste intencje. Prawdą jest, że autorem projektowanych zmian a przy tym osobą 

upoważnioną, przez Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego, do przeprowadzenia konsultacji 

publicznych był Główny Geodeta Kraju – Pan Waldemar Izdebski.  
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 Faktem jest również to, że do czerwca 2018 roku Pan Waldemar Izdebski był Prezesem 

Zarządu oraz głównym udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – „Geo-System”. 

Spółka ta jest między innymi autorem aplikacji iGeoMap oraz e-PODGiK, przeznaczone do 

internetowej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępniania danych. 

Narzędzie e-PODGiK stworzone i wprowadzone na rynek w 2006 roku było w pełni zgodne 

z ówcześnie obowiązującym prawem w zakresie trybu udostępniania danych i materiałów zasobu 

oraz sposobu pobierania za nie opłat jakie obowiązywały do 2014 r. 

 

Zmiany, jakie nastąpiły w lipcu 2014 roku spowodowały, że program firmy Geo-System 

przestał spełniać wymogi wynikające z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i na tle 

innych powstających na rynku narzędzi, przestał być pożądanym produktem. O spadku 

zainteresowania ze strony starostw powiatowych programem do internetowej obsługi prac 

geodezyjnych firmy Geo-System świadczy fakt, że na dzień 21 lipca 2014 roku z aplikacji tej 

korzystało 21 starostw, podczas gdy na dzień 20 października 2019 roku, użytkowników tych jest 

10.- zestawienie użytkowników systemu e-PODGiK przedstawiamy w załączniku nr 1. 

 

Dokonując wnikliwej analizy możliwości technicznych aplikacji e-PODGiK oraz zasad jej 

funkcjonowania w świetle projektowanych zmian ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, 

twierdzimy, że były Prezes Zarządu firmy Geo-System, obecny Główny Geodeta Kraju – Pan 

Waldemar Izdebski, miał zamiar dostosować przepisy ustawy do faktycznych możliwości 

oprogramowania e-PODGiK, co udowadniamy poniżej. 

 

Jednym z wielu zabiegów „adaptacyjnych” prawo geodezyjne do aplikacji e-PODGiK, to: 

 

1. Wprowadzenie jednej opłaty ryczałtowej, gdzie jednostką rozliczeniową jest jednostka 

powierzchni, pomimo, że w geodezji oprócz obiektów powierzchniowych są obiekty liniowe 

i punktowe. 

 

O wadliwości przyjęcia tylko powierzchni, jako jednostki rozliczeniowej, stowarzyszenia 

i organizacje geodezyjne wypowiedziały się w ramach konsultacji publicznych. 

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że do lipca 2014 roku wnoszona przez 

wykonawców prac geodezyjnych opłata ryczałtowa uzależniona była od rodzaju prac geodezyjnych, 

a rachunek sporządzano po przekazaniu materiałów do zasobu. Końcowe rozliczenie należnych 

opłat odbywało się na podstawie zestawienia wykonanych prac wynikających z przekazanych 

materiałów. Dokument finansowy – rachunek, sporządzany był poza aplikacją obsługującą 

internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych, co zwalniało twórców programu, 

z konieczności opracowania aplikacji łączącej zgłoszenie pracy z obowiązkiem dokonania opłaty. I na 

tej właśnie zasadzie działa program e-PODGiK, który pomimo aktualizacji, z uwagi na jego 

ograniczenia techniczne, nie pozwala w pełni skorelować udostępnianych materiałów zasobu 

z wysokością należnych opłat. Konsekwencją tego jest uniemożliwienie wykonawcy dokonania 

swobodnego wyboru niezbędnych do wykonania pracy materiałów i danych zasobu oraz błędne, nie 

adekwatne do wybranych materiałów naliczanie należnych opłat.  
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Na podstawie analizy danych o ilości i rodzaju zgłoszonych prac geodezyjnych 

z wykorzystaniem aplikacji e-PDGiK, szacujemy, że starostwa korzystające z narzędzia e-PODGiK oraz 

iGeo-Map straciły około 2 000 000 złotych, co w sposób szczegółowy udowadniamy w załączniku 

nr 2, i dalej będą tracić jeśli sposób naliczania opłat będzie zależny od innych jednostek 

rozliczeniowych niż jednostka powierzchniowa. Wprowadzenie, logicznego z punktu widzenia 

specyfiki prac geodezyjnej, innych jednostek rozliczeniowych, tak jak to było do 2014 roku, 

przekracza możliwości techniczne aplikacji internetowej firmy Geo-System, a jej użytkowników 

naraża na poważne niedogodności.  

 

Wprowadzenie opłaty ryczałtowej od hektara zniweluje również inny problem występujący 

w opisywanej aplikacji dotyczący zgłoszeń uzupełniających do prac geodezyjnych. 

Wykonawcy prac geodezyjnych, jedynie w przypadku zgłaszania prac geodezyjnych za pomocą 

aplikacji iGeo-Map, aby uzyskać komplet niezbędnych materiałów muszą do prawie każdej pracy 

dawać zgłoszenie uzupełniające. Tak często podnoszony argument przez Głównego Geodetę Kraju 

Pana Waldemara Izdebskiego, jakoby „biurokratyczne bariery związane ze zgłoszeniami 

uzupełniającymi” były powszechne, nie znajduje potwierdzenia w starostwach, które nie korzystają 

z programu firmy Geo-System, co szczegółowo zostało omówione w załączniku nr. 3. 

 

 

2. Wprowadzenie ograniczenia czasowego – do 1 roku – na przekazanie wyników zgłoszonej 

a wykonanej pracy geodezyjnej.  

 

Projektowany przepis, podobnie jak pozostałe, stał się przedmiotem powszechnej krytyki 

w środowisku geodezyjnym, jako przepis ograniczający swobodę działalności gospodarczej oraz 

mogący spowodować poważne opóźnienia w wykonywaniu prac geodezyjnych, co wprost przełoży 

się na płynność procesu inwestycyjno - budowlanego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 

wprowadzenie ograniczenia czasowego na zakończenie pracy geodezyjnej jest całkowicie nową 

regulacją prawną, która nigdy w przepisach prawa obowiązującego w dziedzinie geodezji 

i kartografii nie miała miejsca. Pomysł ten wydaje się irracjonalny i w żaden sposób nie wpływający 

na przyspieszenie procesu budowlanego chyba, że również w prawie budowlanym zostanie 

ograniczony maksymalny czas na zakończenie rozpoczętej inwestycji – do 1 roku. 

 

Twierdzimy, że wytłumaczeniem sformułowania projektowanego przepisu, jest algorytm 

działania programu spółki Geo-System. Faktem jest, że ówczesny Prezes Zarządu Pan Waldemar 

Izdebski niejednokrotnie (np. podczas II Kongresu Geodetów Polskich w Piotrkowie Trybunalskim) 

przedstawiał swój pomysł ograniczenia czasowego na wykonanie zgłoszonych prac geodezyjnych, co 

zawsze spotykało się z ostrą krytyką środowiska geodezyjnego.  

Jesteśmy przekonani, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy wprowadzeniem do projektu 

ustawy maksymalnego rocznego terminu na wykonanie pracy geodezyjnej z możliwościami 

technicznymi aplikacji ePODGiK, co szczegółowo zostało przedstawione w załączniku nr 4. 

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie w życie projektowanego przepisu, sprawi, że 

program firmy Geo-System stanie się atrakcyjny, gdyż 1 stycznia 2020 r. jako jedyny na rynku będzie 

w pełni, i to od razu, spełniał w tym zakresie ustawowe wymagania. 

 



4 

3. Wprowadzenie ograniczenia w zakresie możliwości dokonania jednym zgłoszeniem kilku celów 

pracy na danym obszarze oraz likwidacja klasyfikacji prac geodezyjnych na rodzaje i cele lub 

spodziewane wyniki.  

 

O szkodliwości dla płynności procesu inwestycyjnego tego przepisu organizacje 

i stowarzyszenia działające w obszarze geodezji i kartografii szczegółowo wypowiedziały się 

w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy.  

 

Analogicznie do projektowanego przepisu ograniczającego do 1 roku czas na wykonanie 

pracy geodezyjnej, przepis ograniczający możliwość realizacji kilku rodzajów prac w ramach jednego 

zgłoszenia geodezyjnego pracy dla np. jednego zamawiającego, jest przepisem nowym, który nigdy 

nie miał miejsca w prawie geodezyjnym. Proces inwestycyjno - budowlany jest procesem złożonym 

i długotrwałym, i na każdym etapie realizacji konkretnego zamierzenia inwestycyjnego niezbędne 

jest wykonywanie różnego rodzaju prac geodezyjnych.  

Tylko nieznajomość procedur wykonawczych obowiązujących w procesie inwestycyjno - 

budowlanym może tłumaczyć próby wprowadzenia do ustawy prawo geodezyjne tego typu 

ograniczenia, które doprowadzi jedynie do konieczności kilkukrotnego zgłoszenia pracy 

wykonywanej na rzecz jednego i tego samego inwestora i jednej i tej samej inwestycji. (?!) 

Niewątpliwie wpłynie to negatywnie na czas wykonywania poszczególnych prac, gdyż zgodnie ze 

standardami wykonywania pomiarów i prac geodezyjnych rozpoczęcie realizacji następnego celu 

pracy może nastąpić dopiero po przyjęciu i wprowadzeniu do zasobu wyników pracy celu 

poprzedniego, podczas gdy „od zawsze” istniała możliwość wykonywania równolegle na danym 

terenie dla danej inwestycji prac geodezyjnych o różnych celach czy efektach. 

 

Z uwagi na powyższe, za uzasadnione należy przyjąć, że jedynym powodem chęci 

wprowadzenia przedmiotowych ograniczeń są tylko i wyłącznie algorytmy działania programu 

ePODGiK uniemożliwiające dokonanie jednym zgłoszeniem prac o różnych celach lub efektach.  

Również propozycja rezygnacji z istniejącej klasyfikacji prac geodezyjnych, oprócz chaosu 

pojęciowego, nie wprowadza niczego co w jakikolwiek sposób przyspieszyłoby proces inwestycyjny, 

a jedynie dostosowuje porządek prawny do już istniejącej w programie ePODGiK klasyfikacji prac 

geodezyjnych (niezgodnych z obowiązującą ustawą). Szczegółowe uzasadnienie dowodowe 

opisanych zjawisk znajduje się w załączniku nr 4. 

 

4. Wprowadzenie do zakresu ustawowej weryfikacji materiałów będących wynikiem prac 

geodezyjnych dodatkowej czynności tj. weryfikacji pod kątem spójności przekazywanych 

danych z prowadzonymi przez ten organ bazami danych. 

 

Podobnie jak opisane wyżej, tak i ten przepis jest nowy i podobnie jak poprzednie nie 

powoduje jakiegokolwiek przyspieszenia, czy też uproszczenia procedur administracyjnych.  

Podobnie jak w wyżej opisanych przypadkach, celem wprowadzenia tej noweli jest 

„zalegalizowanie” działającej niezgodnie z obowiązującymi przepisami funkcji w aplikacji ePODGiK, 

która to, nie jest w stanie pobrać i wydać danych z baz danych w obowiązującym schemacie 

wymiany danych GML. 
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Aplikacja e-PODGiK jest jedynym w kraju narzędziem do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, 

które posiada ograniczenia uniemożliwiające na zgodną z prawem wymianę danych. 

Konsekwencją wprowadzenia tego przepisu będzie stworzenie możliwości prawnego 

wyegzekwowania od wykonawcy prac geodezyjnych formatu wymiany danych w takim schemacie 

w jakim są prowadzone bazy danych przez organ powiatowy. Z uwagi na to, że jedynym programem, 

który obsługuje dane wydawane przez starostów korzystających z aplikacji ePODGiK jest program 

spółki Geo-System, to uzasadnia, że próba wprowadzenia tego przepisu nie jest przypadkowa, 

szczególnie w świetle faktu, że wszystkie pozostałe narzędzia stworzone przez inne firmy mają 

możliwość wydawania, jak również pobierania, baz danych zgodnych z obowiązującymi schematami 

wymiany danych w formacie GML. 

 

Nie mamy żadnych wątpliwości, że zmiana obecnie obowiązującego Prawa geodezyjnego 

i kartograficznego „nieprzystosowanego” do możliwości funkcjonalnych aplikacji ePODGiK, 

spowoduje, że w dniu wejścia w życie nowych przepisów program spółki Geo-System stanie się jako 

jedyny w pełni zgodny z ustawowymi wymogami, podczas gdy pozostałe firmy zostaną postawione 

przed koniecznością aktualizacji swojego oprogramowania. 

 

 W świetle powyższego, uważamy, że Główny Geodeta Kraju Pan Waldemar Izdebski nadużył 

zaufania jakim został obdarzony przez Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego. Pan Minister ufając 

i wierząc w rzetelność oraz uczciwość, a przede wszystkim merytoryczność na najwyższym poziomie, 

osobie sprawującej funkcję Głównego Geodety Kraju, w dniu 24 kwietnia 2019 roku upoważnił Pana 

Waldemara Izdebskiego do przeprowadzenia konsultacji publicznych. Z pełną odpowiedzialnością, 

twierdzimy, że Pan Waldemar Izdebski pod hasłem – przyspieszenie procesu inwestycyjnego – 

kierując się w pierwszej kolejności swoim partykularnym interesem, a nie dobrem ogółu, naraża 

najważniejsze organy państwowe na utratę zaufania społecznego i wiarygodności. 

 

 Apelujemy o wnikliwą analizę wskazanych przez nas projektowanych przepisów, 

w szczególności pod kątem celowości rozwiązań i przewidywanych skutków dla szeroko pojętego 

procesu inwestycyjno - budowlanego. 

Ufamy, że nasz głos w tej sprawie nie zostanie zlekceważony, a wskazane przez nas kontrowersyjne 

przepisy usunięte lub przemodelowane w taki sposób, aby faktycznie do minimum zostały 

zredukowane niepotrzebne bariery biurokratyczne, co korzystnie wpłynie na cały proces 

inwestycyjny. 

 

W załączeniu: 

- załącznik nr 1; 

- załącznik nr 2; 

- załącznik nr 3; 

- załącznik nr 4.
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Załącznik nr 1 do OZZG.07.02.2019.LP  
 

Zdjęcia potwierdzające ilość starostw powiatowych korzystających z oprogramowania 
Geo-System Sp. Z o.o. 

 

 
Rys.1 – Stan aktywnych dostępów do PODGiK – na dzień 21 lipca 2014 r. 
 (źródło https://www.epodgik.pl/) 
 

 
Rys. 2 – stan aktywnych dostępów do PODGik – na dzień 20-października 2019 r. 
(źródło https://www.epodgik.pl/)

https://www.epodgik.pl/
https://www.epodgik.pl/
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Załącznik nr 2 do OZZG.07.02.2019.LP  
 

Sposób i tryb udostępniania materiałów PZGiK realizowany  
za pomocą internetowej aplikacji e-PODGiK 

 
 
 Wykonawca pracy geodezyjnej podczas zgłaszania pracy geodezyjnej samodzielnie określa : 
- zakres powierzchniowy zgłaszanej pracy 
- asortyment zgłaszanej pracy 
-ilość punktów osnowy geodezyjnej i ewentualną możliwość udostępnienia ich opisów topograficznych 
- ma możliwość wyboru, czy do zgłaszanej pracy pobiera dane z bazy EGiB 
- w niektórych ośrodkach ( nie we wszystkich) ma możliwość wyboru wskazanego operatu technicznego, ale 
tylko takiego, który jest zeskanowany przez ośrodek 
 
Poniższy rys. nr 3 ilustruje sposób zgłaszania pracy geodezyjnej przez wykonawcę. 
 

 
Rys. nr 3 zgłoszenie pracy geodezyjnej 
(źródło https://www.epodgik.pl/) 
 

 W aplikacji tej brak jest możliwości wyboru przez wykonawcę poszczególnych rodzajów 
udostępnianych danych z baz danych, zgodnie z obowiązującą ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Program ma wbudowany szablon uniemożliwiający jakąkolwiek jego modyfikację zarówno z poziomu 
starostwa jak i z poziomu zgłaszającego pracę geodezyjną wykonawcy prac. 

https://www.epodgik.pl/
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Zakres udostępnianych materiałów (za wyjątkiem punktów osnowy geodezyjnej) jest skorelowany wyłącznie 
z oznaczoną przez wykonawcę pracy zgłaszaną powierzchnią. 
 
 W wyniku automatycznego przetworzenia pracy przygotowywane są dla wykonawcy następujące 
materiały: 
- dane wsadowe systemu GeoMap (format „map” a nie GML) – klasyfikowane przez program jako mapa 
zasadnicza w wersji wektorowej – udostępniane do każdej pracy geodezyjnej. Starosta ani też wykonawca nie 
ma możliwości wyłączenia tej funkcji. 
- informacja z EGiB (format PDF) – klasyfikowane przez program jako dane z bazy danych EGiB – opisowe - 
szablon wbudowany w program, wykonawca ma możliwość zamówienia danych lub nie. Brak możliwości 
modyfikacji zakresu udostępnianych danych z poziomu Starosty i z poziomu wykonawcy: 
- współrzędne i ewentualnie opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej (format tiff, JPG..) – 
wykonawca ma możliwość wyboru punktów ich rodzaju i ilości; 
- mapa do porównania z terenem (format PDF) – nie klasyfikowana przez program i nie podlegająca opłacie – 
plik ten jest udostępniany w pakiecie, brak możliwości modyfikacji ze strony Starosty i ze strony wykonawcy; 
- ewentualne wybrane operaty techniczne (opcja dostępna w kilku starostwach) w formacie PDF – 
klasyfikowane przez program jako kopia materiału zasobu (tab.16.1) – możliwość wyboru przez wykonawcę 
zeskanowanych przez starostwo operatów technicznych, brak możliwości zamówienia operatów 
archiwalnych i innych danych zasobu. 
 
 Dane „wsadowe” systemu GeoMap oprócz geometrii obiektów zawierają również dodatkowe 
informacje w zakresie danych geometrycznych baz danych EGiB, co ilustruje rys nr.4 
 

 
Rys. nr 4 – dane bazy danych EGiB – atrybuty punktu granicznego 
Uwaga – dane identyfikujące obiekt zostały przysłonięte  
 
 
Zbiór danych bazy danych EGiB – dane opisowe. 
Dla wykonawcy udostępniana jest wyłącznie w formacie PDF – informacja z części opisowej bazy EGiB 
 
Zakres udostępnianej informacji ilustruje rys. nr 5 
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Rys. nr 5 – informacja z części opisowej bazy EGiB 
Uwaga – dane identyfikujące obiekt zostały przysłonięte  
 
 
Dla udostępnionych w takim zakresie danych aplikacja z automatu generuje należną opłatę. 
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Poniżej wygenerowane przez system dokumenty obliczenia opłaty: 
 

 
Rys. nr 6 Dokument obliczenia opłaty - wersja EGiB tabela 9.1 
Uwaga – dane identyfikujące obiekt zostały przysłonięte  
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Rys. nr 7 Dokument obliczenia opłaty – wersja EGiB tabela 9.3 
Uwaga – dane identyfikujące obiekt zostały przysłonięte  
 
 W poniższej tabeli nr 1 zestawiono zakres udostępnianych danych przez aplikację ePODGiK 
a wysokość opłaty jaka powinna zostać pobrana wynikająca z postanowień obowiązującej ustawy. 
 
Porównania dokonano na przykładach uwidocznionych na rysunku nr. 6 i na rys nr.7 
 

Tabela nr 1 - porównanie dla rys. nr 6 

Opłata pobrana za pomocą systemu ePODGiK Opłata obliczona zgodnie z ustawą 

Udostępnione dane Pozycja 
tabeli 

opłata Udostępnione dane Pozycja 
tabeli 

Opłata 

Mapa do porównania 
mapy z terenem (PDF) 

brak brak Mapa zasadnicza w 
wersji rastrowej 

13.1 3,8 

Mapa zasadnicza w 
wersji wektorowej 

13.2 5.3 Mapa zasadnicza w 
wersji wektorowej 

13.2 5,3 

Zbiór danych bazy 
danych EGiB – dane 
opisowe 

9.1 7,9 Zbiór bazy danych EGiB 
– pełny  

9.1 15,9 

Wykaz współrzędnych 
i wysokości punktów 
osnowy geodezyjnej 

5.2 8,6 Wykaz współrzędnych i 
wysokości punktów 
osnowy geodezyjnej 

5.2 8,6 

Ogółem  21,8   33,6 

Dla tego przypadku, pomimo różnicy 11,8 zł spowodowanej błędnym algorytmem aplikacji, to za sprawą 
ustawy, która minimalną opłatę ustaliła na 30,0 zł, faktyczna niedopłata wynosi 3,6 zł ale tylko w przypadkach 
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zgłoszeń pierwotnych a nie uzupełniających. Gdyby omawiany przypadek dotyczył zgłoszenia uzupełniającego 
to niedopłata wynosiłaby 11,8 zł. 
 
 Strata dla Starostów, którzy użytkowali lub użytkują oprogramowania, wynika z: 

- błędnie zdefiniowanego w aplikacji ePODGiK pojęcia – zbiór danych bazy danych w zakresie danych 
opisowych, 

- nieuwzględnieniu przez aplikację opłaty za udostępnianą do każdego zgłoszenia pracy mapę porównania 
mapy z terenem, która de facto jest mapą zasadniczą w wersji PDF, co umożliwia przy zastosowaniu 
programów np. „pdf to cad” otrzymania (za darmo) mapy wektorowej. 

 
 Dane, które zostają udostępniane jako dane opisowe (rys. nr 5) i w związku z tym naliczana jest 
odpowiednia opłata, faktycznie nie są tylko danymi opisowymi (przekroczenie przepisów ustawy). 
W udostępnionej informacji oprócz danych opisowych działek ewidencji gruntów i budynków, znajdują się 
również dane dotyczące danych podmiotowych (właścicieli i władających). 
Dodatkowo, jak pokazano na rys. nr 4 , udostępniane są również dane geometryczne działki ewidencyjnej 
wraz z atrybutami punktów granicznych, za co w ogóle nie jest naliczana opłata. 
Błędy te bezpośrednio wpływają na wysokość naliczanej opłaty, zawsze z niekorzyścią dla starostwa 
korzystającego z aplikacji ePODGiK. 
 

Tabela nr 2 – wysokość niedopłaty wynikająca z błędów aplikacji ePODGiK 
 ( w obliczeniach przyjęto stawki podstawowe bez współczynnika wzrostu cen i usług) 

Obszar Pobrana opłata Należna opłata wynik uwagi 

2 ha 12,0 24,0 
5,6 

-12,0  
-5,6 
-17,6 

pobrana opłata dla każdego 1 
ha udostępnionej informacji 
jest zaniżona o 50% w zakresie 
bazy danych EGiB, oraz o 
wartość udostępnionej i nie 
uwzględnionej w DOO opłaty 
za mapę zasadniczą w wersji 
rastrowej. 

3 ha 18,0 36,0 
8,4 

-18,0 
-8,4 
-36,4 

9 ha 54,0 108,0 
25,2 

-54,0 
-25,2 
-79,2 

 
 Analizując sposób naliczenia opłaty uwidoczniony na rys. nr 7, stwierdzić należy, że dla zakresu 
udostępnionych dany z bazy danych EGiB (dane przedmiotowe i podmiotowe – takie dane zostały faktycznie 
udostępnione) brak jest możliwości udostępnienia (ustawa) ich z pozycji tabeli 9.3. Pozycja ta odnosi się 
jedynie do danych przedmiotowych czyli działki (geometrycznych i opisowych) i na jej podstawie nie można 
udostępnić informacji o podmiotach ewidencyjnych. 

Tabela nr 3 – porównanie dla rys. nr 7 

Opłata pobrana za pomocą systemu ePODGiK Opłata obliczona zgodnie z ustawą 

Udostępnione dane Pozycja tabeli opłata Udostępnione dane Pozycja tabeli Opłata 

Mapa do porównania 
mapy z terenem (PDF) 

brak brak Mapa zasadnicza w 
wersji rastrowej 

13.1 12,0 

Mapa zasadnicza w 
wersji wektorowej 

13.2 17,0 Mapa zasadnicza w 
wersji wektorowej 

13.2 5,3 

Zbiór danych bazy 
danych EGiB – dane 
opisowe 

9.3 2,5 Zbiór bazy danych 
EGiB – pełny  

9.1 50,1 

Wykaz współrzędnych 
i wysokości punktów 
osnowy geodezyjnej 

5.2 8,6 Wykaz współrzędnych 
i wysokości punktów 
osnowy geodezyjnej 

5.2 8,6 

Ogółem  28,1   76,0 

Dla tego przykładu faktyczna niedopłata wynosi 47,9 zł. 
Błędy wynikają z tych samych przyczyn, co opisanych dla tabeli nr 1. 
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W tym przypadku dochodzi jeszcze jeden dodatkowy błąd, polegający na niedopuszczeniu możliwości 
naliczenia opłaty dla danych przedmiotowych i podmiotowych w pozycji tabeli 9.3, co jest niezgodne 
z ustawą, bo tego rodzaju zakres danych jest realizowany w tabeli 9.1. 
 
Trudno precyzyjnie określić jak wysokie straty poniosły powiaty korzystające z aplikacji ePODGiK, jednak 
przyjmując pewne uśrednienie i szacunki, można przyjąć, że średnio na jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej 
strata oscyluje w wysokości ok. 10 zł. Zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie Geo-System, rocznie 
średnio zgłoszonych prac geodezyjnych jest 60 000, co daje kwotę 600 000,0 zł rocznie, a przez okres 5 lat (od 
2014 roku) 3 000 000,0 zł. Zakładając, że opłata za 1/3 prac i tak nie przekroczy kwoty 30,0 zł, jako końcowa 
wysokość szacunkowych strat dla powiatów wychodzi 2 000 000, 0 zł. 
 
Wszelkie te niedogodności i nieprawidłowości w zakresie udostępniania materiałów zasobu i naliczania za nie 
należnych opłat, w sposób oczywisty, straciłyby na znaczeniu przy przyjęciu jednej kwoty ryczałtowej od 
powierzchni zgłoszonej pracy. 
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Załącznik nr 3 do OZZG.07.02.2019.LP 
 

Zgłoszenia uzupełniające. 
 

Następnym istotnym błędem aplikacji jest ograniczenie w zakresie możliwości udostępnienia innych 
materiałów zasobu, od tych które są zdefiniowane przez program jako standardowe i automatycznie 
udostępniane w pakiecie. Poza pakietowe materiały to operaty techniczne konieczne do pobrania przez 
wykonawców prac geodezyjnych, szczególnie w sytuacji prac geodezyjnych związanych z granicami działek 
ewidencyjnych. 

W takich sytuacjach wykonawca pracy, aby móc pobrać wszystkie niezbędne materiały zasobu, musi 
w pierwszym kroku dokonać zgłoszenia pierwotnego, pobrać „standardowy pakiet”, a następnie dokonać 
zgłoszenia uzupełniającego, co znajduje pełne potwierdzenie w opublikowanym na stronie internetowej Geo-
System opracowaniu Pana dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego pt. „Internetowe zgłaszanie prac 
geodezyjnych w technologii iGeoMap/ePODGiK w świetle nowych regulacji prawnych”, w którym to 
opracowaniu pisze: 

 
„…Na etapie zgłoszenia pracy geodezyjne nie da się też do końca określić wszystkich materiałów 
przydatnych do jej zrealizowania. Dotyczy to szczególnie operatów archiwalnych, których 
konieczność wykorzystania wyłania się przeważnie dopiero w trakcie realizacji pracy. Po zmianie 
regulacji prawnych operaty archiwalne udostępniane są wykonawcom prac geodezyjnych za opłatą. 
Wymusza to inne podejście do ich udostępniania niż było stosowane dotychczas, kiedy dostęp do 
tych danych był dostępem darmowym w ramach zgłoszonej, i opłaconej ryczałtem, pracy 
geodezyjnej. 
Aby obecnie w technologii iGeoMap/ePODGiK nie komplikować (wybieraniem operatów 
archiwalnych i innych materiałów) procesu zgłaszania pracy geodezyjnej najpierw dokonuje się jej 
zgłoszenia, opłacenia i wygenerowania materiałów standardowych, a potem każdy wykonawca w 
ramach zgłoszenia ma dostęp do podglądu dodatkowych materiałów i ich ewentualnego zakupu w 
ramach potrzeb pojawiających się przy realizacji pracy.” 

 
 

 
 
 Powyższy rysunek mający świadczyć o uciążliwości zgłoszeń uzupełniających, wygenerowany został 
z ośrodka dokumentacji w którym obsługa prac geodezyjnych odbywa się za pośrednictwem platformy 
internetowej ePODGiK. Zgłoszenia uzupełniające generowane są w związku z niedostosowaniem narzędzia 
ePODGiK do stanu prawnego obowiązującego od 2014 roku, o czym wprost informuje ówczesny Prezes 
Zarządu Pan Waldemar Izdebski.  
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 Na podstawie szacunkowych danych pozyskanych ze starostw, w których obsługa prac geodezyjnych 
realizowana jest dzięki innej platformie internetowej niż ePODGiK, wynika, że zgłoszeń uzupełniających 
w zakresie dodatkowych materiałów jest ok. 10% procent, podczas gdy zgłoszeń uzupełniających 
w starostwach z systemem ePODGiK, w zakresie dodatkowych materiałów jest ok. 90%.  
Na rynku aplikacji obsługujących powiatowe zasoby geodezyjne i kartograficzne jest obecnie 6 różnych 
systemów, w tym ePODGiK, i tylko ten system ma problemy o których pisaliśmy wyżej. Pozostałe 5 systemów 
generalnie obsługuje zgłoszenia prac oraz państwowy zasób zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie. Skoro, 
obecnie tylko w 10 starostwach w kraju funkcjonuje system ePODGiK, to przekłamywaniem rzeczywistości 
jest głoszona przez Głównego Geodetę Kraju Pana Waldemara Izdebskiego teza, że problem zgłoszeń 
uzupełniających jest zjawiskiem powszechnym i uciążliwym. 
 

 Na 380 starostw, w dziesięciu występuje problem, a i tak od 2020 roku na inny system 

obsługi prac geodezyjnych ma przejść dwa starostwa, więc pozostanie osiem i dla tych ośmiu 

planuje się zmienić prawo, powodując, że pozostałe 372, które w tej chwili problemu nie mają, po 

zmianie prawa niewątpliwie będą musiały aktualizować swoje oprogramowanie.  

Aktualizacja oprogramowania będzie dotyczyła wszystkich firm oprócz spółki Geo-System. 

 

 Od lat środowisko geodezyjne jest zbulwersowane faktem dlaczego majątkiem państwowym 

jaki jest PZGiK nie administruje i zarządza jeden wspólny dla wszystkich kilkuset ośrodków program 

wybrany przez Państwo w postępowaniu przetargowym. Dlaczego na przykład rejestry publiczne 

jakimi są Elektroniczne Księgi Wieczyste zarządzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

obsługiwane są przez jeden informatyczny system. Dlaczego również dla celów składek zusowski jest 

wybrany jeden system dla wszystkich oddziałów ZUS. To samo w sprawach podatkowych. A tylko 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest puszczony samopas i nawet w sąsiednich 

starostwach obowiązują inne systemy do obsługi zasobu i zarządzania ewidencją gruntów i 

budynków?  

 

 Środowisko geodezyjne po wyborze na stanowisko Głównego Geodety Kraju łudziło się, że dr 

hab. inż. Waldemar Izdebski jako osoba mającą wysokie kwalifikacje i rozeznanie w problemach IT jakie mają 

starostwa przez różnorodne, wzajem nie kompatybilne oprogramowanie, dokona ujednolicenia systemów. 

Mieliśmy nadzieję, że zostanie w drodze przetargu wybrany jeden system do obsługi państwowego zasobu 

oraz geodezyjnych rejestrów publicznych. Ale nikt nie przypuszczał, że Główny Geodeta Kraju będzie dążył do 

lansowania tylko jednego programu, który powstał w Geo-Systemie. 
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Załącznik nr 4 do OZZG.07.02.2019.LP 

 

Ograniczenie maksymalnego czasu do 1 roku na przekazanie materiałów do PZGiK powstałych  

w wyniku zgłoszonej pracy geodezyjnej 

 

 

 

 
 

 Jak uwidoczniono na powyższym rysunku, podczas zgłaszania pracy geodezyjnej przez 

aplikację internetową ePODGiK, brak jest możliwości ustawienia terminu zakończenia pracy 

geodezyjnej dłuższego niż jeden rok. Rozwijany kalendarz, na podstawie którego, można 

wprowadzić datę jest aktywny tylko do 12 miesięcy. Brak jest również możliwości „ręcznego” 

wpisania daty zakończenia pracy. Ustawienie aplikacji w ten sposób, powoduje, że dla prac o 

dłuższym terminie zakończenia niż rok, albo pracownik ośrodka, albo wykonawca pracy musi, przed 

jego upływem , wprowadzić do systemu nową datę, oczywiście ponownie nie przekraczającą roku. 

Powoduje to od lat niedogodności zarówno dla starostwa jak i dla geodetów zgłaszających pracę.  

 

Zmiana istniejących przepisów prawa geodezyjnego, w zakresie maksymalnego terminu 

zakończenia pracy do 1 roku, w sposób zdecydowany poprawi funkcjonalność i przydatność tego 

algorytmu, czyniąc z jego wady niewątpliwą zaletę. Niepodważalnym dowodem na postawioną tezę, 

że Główny Geodeta Kraju Pan Waldemar Izdebski próbuje dostosować przepisy do możliwości 

technicznych programu spółki Geo-System, jest fakt, że w projekcie ustawy dopuszczono możliwość 

przedłużenia terminu zakończenia pracy nieograniczoną ilość razy, ale tylko na rok i co roku, bo w 

przeciwnym wypadku ważność pracy wygaśnie powodując konieczność dokonania nowego 

zgłoszenia pracy i nowych opłat. 
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I trudno tu doszukiwać się jakiejkolwiek troski o przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, 

czy też troski o „porządek w zasobie geodezyjnym”, a raczej tylko dbanie o interesy firmy Geo-

System. 

 

Likwidacja klasyfikacji prac geodezyjnych na ich rodzaje oraz cele lub zakładany wynik pracy 

 
 Powyższy rysunek obrazuje możliwe do określenia w trakcie zgłaszania pracy asortymentu, 

co jest rozwiązaniem całkowicie niezgodnym z obowiązującym od 2014 r. stanem ustawy. 

Wykonawcy prac podczas dokonywania rejestracji zgłoszenia nie mogą, zgodnie z obowiązującą 

ustawą, zadeklarować rodzaju pracy i jako również wybrać celu jej wykonywania lub zakładanego 

wyniku. Aplikacja ePODGiK, niezgodnie z obowiązującą od 2014 r. ustawą, daje tylko możliwość 

wyboru – asortymentu (pojęcie asortymentu pracy geodezyjnej istniało przed 2014 r.), którego 

systematyka jest znana tylko i wyłącznie autorom programu.  

Trudno się domyślić, co należy rozumieć przez asortyment – „inwentaryzacja sytuacji”, „linie 

rozgraniczające”, czy też „praca prawna”. Są to pojęcia nigdy nie występujące w ustawie prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

Wprawdzie na końcowym druku zgłoszenia pracy geodezyjnej ów asortyment zostaje przetworzony 

przez algorytm programu do nomenklatury zgodnej z ustawą, ale nie bez błędów, co pokazano na 

rys. poniżej. 

 



18 

Z automatu przydzielenie celu pracy – mapa z projektem podziału nieruchomości, do rodzaju pracy 

geodezyjnej jako pomiary sytuacyjno-wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów, jest 

błędne i niezgodne z obowiązującym prawem, a wynika z ograniczeń technicznych aplikacji 

internetowej ePODGiK.  

 

 Wynikiem ograniczeń programu iGeo-Map jest również brak możliwości wyboru kilku 

równoległych celów pracy geodezyjnej dla tego samego terenu. Zmiana przepisów ustawy 

w zaproponowanym obecnie kształcie spowoduje, że opisane niezgodności i mankamenty narzędzia 

firmy Geo-System przestaną istnieć, a program stanie się bez przeprowadzenia aktualizacji w pełni 

zgodny z przepisami prawa. Czy to nie jest nieformalny lobbing? 


