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Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów gratulując objęcia przez Panią 

chyba najważniejszego ministerstwa, jakim jest Ministerstwo Rozwoju, zwraca się z prośbą o interwencję 

w sprawie zaistniałych przeszło 380 żądań Głównego Geodety Kraju skierowanych do powiatowych jednostek 

terytorialnych pismem sygn. KN-IRP.071.6.2019.ML z dnia 12 listopada 2019 r. (załącznik nr 1), w zakresie 

wypełnienia „ankiety” (załącznik nr 2), będącej w rzeczywistości działaniem wywiadowczo - gospodarczym 

obejmującym wszystkich przedsiębiorców w branży geodezyjnej (ponad 50 tys.), aktualnie działających 

w Polsce. Od dawna, zawodowe środowiska geodezyjne poddają pod wątpliwość racjonalność, przejętego 

z komunistycznego dekretu z 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej (art. 12 ust. 1), obowiązku zgłaszania 

administracji wszelkich prac geodezyjnych, czyniąc w istocie działalność geodezyjną, działalnością 

reglamentowaną, tak jakby podmioty gospodarcze realizujące zlecenia geodezyjne były nadal własnością 

Państwa. Jednak ta „reglamentacja” nie polega na koncesjonowaniu geodezyjnych podmiotów gospodarczych 

(bo firmę geodezyjną może założyć każdy nawet osoba nie mająca pojęcia o tym zawodzie nie mówiąc 

o kwalifikacjach) lecz na pozwoleniach wykonania poszczególnych zleceń przez obowiązków ich 

wcześniejszej zarejestrowanie we właściwym organie administracji. Teraz po działaniach Głównego Geodety 

Kraju potrzeba „zgłoszeń prac” w geodezji znalazła uzasadnienie. 

Żądanie GGK, w naszym przekonaniu bezprawne, dotyczy wszystkich aktualnie realizowanych przez 

przedsiębiorców geodezyjnych zleceń z wyszczególnieniem lokalizacji sprowadzonej do powiatu, rodzajów 

zleconych robót wg. celu
1) 

 oraz ich wielkości w hektarach lub w przypadku braku informacji o powierzchni 
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należało zamieścić wykaz działek objętych zgłoszonymi pracami. 

Konkretnie GGK zażądał od powiatowych jednostek terytorialnych, aby przetworzyły i wydały 

informacje dotyczące geodetów prowadzących działalności gospodarcze w zakresie aktualnie 

realizowanych przez nich zleceń w następującym zakresie: 

1. Identyfikator zgłoszenia pracy 

2. NIP lub REGON podmiotu który zgłosił pracę 

3. Data zgłoszenia pracy geodezyjnej 

4. Deklarowana data zakończenia pracy geodezyjnej 

5. Cel pracy geodezyjnej 
1)

 

6. Powierzchnia obszaru obejmująca zgłoszenie (ha) w przypadku braku informacji o powierzchni 

wykaz działek objętych pracami 

7. Wysokość wniesionej opłaty za materiały zasobu przekazane do pracy geodezyjnej 

8. Liczba zgłoszeń uzupełniających 

 Analizując pismo sygn. KN-IRP.071.6.2019.ML z dnia 12 listopada 2019 r. można skonstatować, że 

działania tam zdefiniowane znajdują uzasadnienie „w związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wprowadzonym 3 miesięcznym okresem przejściowym”. W tym 

miejscu Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów zwraca uwagę, że inauguracja IX 

kadencji Sejmu oraz pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji również miały miejsce w dniu 12 listopada 

2019 r. 

 

 Informuje także, że pomimo dużego oporu środowiska geodezyjnego, w dniu 24 października 2019 r. 

do Sejmu jeszcze VIII kadencji wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw i został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. 

W związku z tym Zarząd OZZG podjął działania w formie „Listu Otwartego” sygn. OZZG.07.02.2019.LP 

z dnia 28 października 2019 r. (załącznik nr 3) rozesłanego do władz i mediów, mając tym samym na celu 

ujawnienie niektórych zdarzeń w naszej ocenie patologicznych, które towarzyszyły tworzeniu projektu 

nowelizacji ustawy. Tym bardziej, gdy w ostatnich tygodniach ubiegłej kadencji sejmu i rządu ukazały się, 

mijające się z prawdą, materiały wychwalające zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które wg. 

propagandystów miały wpłynąć pozytywnie na inwestycje oraz czynności administracji geodezyjnej.  

List Otwarty, to streszczenie podobieństw niektórych rozwiązań używanych od lat w jednym z 

systemów informatycznych do obsługi obowiązkowego zgłaszania prac geodezyjnych oraz tych samych 

rozwiązań zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy. 

 

 Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów informuje również, że w dniu 21 

listopada 2019 r. do biura w Krakowie ul. Szlak 77/222 wpłynęła odpowiedź Kancelarii Sejmu Biura 

Komunikacji Społecznej pismo BKSP-141-18456/19 z dnia 14 listopada 2019 r. (załącznik nr 4) na nasz List 

Otwarty z 28 października, który dotyczył projektu nowelizacji prawa geodezyjnego i innych ustaw. 

 

http://www.ozzg.pl/prawo/lis-w-kurniku-2/
http://www.ozzg.pl/prawo/lis-w-kurniku-2/
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 Kancelaria Sejmu w ww. piśmie wyjaśniła i całkowicie rozwiała fake newsy, jakie ostatnio rozgłaszał 

Główny Geodeta Kraju, co do kolei losów nowelizacji prawa geodezyjnego oraz innych ustaw, jakoby ustawa 

była nadal procedowana.(?!) Z pisma Kancelarii Sejmu jednoznacznie wynika, że rządowy projekt ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz innych ustaw (druk 3854), który został skierowany 

do Sejmu 24 października br., (czyli już po ostatnim posiedzeniu Sejmu VIII kadencji) z uwagi na zasadę 

dyskontynuacji nie zostanie przekazany parlamentowi obecnej, czyli IX kadencji. 

 Kancelaria poinformowała również, że aby projekt ten mógł być dalej procedowany, to strona rządowa 

musiałby go ponownie wnieść pod obrady Sejmu. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Geodetów jest przekonany, że Główny Geodeta Kraju jako centralny organ administracji rządowej 

posiadał wiedzę o tym, że żaden proces legislacyjny projektu zmian ustawy prawo geodezyjne się nie 

toczy! 

 

 Pozostaje jeszcze niewyjaśniona kwestia, o jakie prace legislacyjne chodziło Głównemu Geodecie 

Kraju, gdy zwracał się do wszystkich starostów i prezydentów o wypełnienie i odesłanie zestawienia zgłoszeń 

wszystkich trwających aktualnie prac wraz z podaniem danych umożliwiających identyfikację przedsiębiorcy? 

W tym miejscu zwracamy uwagę na możliwość popełnienia przestępstwa przez poświadczenie nieprawdy 

przez Głównego Geodety Kraju w dokumencie urzędowym tj. w piśmie KN-IRP.071.6.2019.ML z dnia 12 

listopada 2019 r. gdzie stwierdza że: 

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne jest nadal procedowana, cyt.: „w związku z procedowaną 

ustawą o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”, 

- został wprowadzony okres przejściowy (okres dostosowawczy), który ma poprzedzić wejście w życie 

nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, cyt.:  „oraz wprowadzonym 3 miesięcznym okresem 

przejściowym”. 

 

 Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów również zwraca uwagę na 

możliwość naruszenia przepisów unijnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) 

w związku z żądaniem Głównego Geodety Kraju.  

Zdaniem prawników dane przedsiębiorców ujawniane w (CEIDG), stanowią obecnie przykład danych 

osobowych w rozumieniu zarówno RODO, jak i regulacji zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych 

a także regulacji zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 

Po wejściu w życie RODO (25.05.2018 r.), przepis art. 36b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oceniono jako niezgodny z prawem unijnym. Rozporządzenie unijne, nie daje żadnych podstaw prawnych do 

wyłączenia spod jego ochrony danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Stosowny przepis unijnego rozporządzenia RODO stanowi: 

Motyw 14 

„Ochrona zapewniania niniejszym rozporządzeniem powinna mieć zastosowanie do osób fizycznych – 

niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych.” 



 

4 

 

 

Choć z powyższego zapisu wcale nie wynika ochrona wobec przedsiębiorców, to należy mieć na 

względzie, iż RODO nie mówi tu o każdym przedsiębiorcy, a wyłącznie o takim, który nie posiada 

osobowości prawnej. Ustawodawca unijny wyłącza zatem stosowanie RODO tylko do tych przedsiębiorców, 

którzy posiadają osobowość prawną. Tak więc w polskim porządku prawnym osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą nie są osobami prawnymi, lecz fizycznymi (czyli nie mają charakteru spółek KSH), 

to znaczy, że w pełni podlegają ochronie RODO. A skoro tak, to również względem tych indywidualnych 

przedsiębiorców administrator danych musi wypełnić obowiązek informacyjny, który określony jest 

w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Po wejściu w życie RODO, przepis art. 36b ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej również został dostosowany do RODO co spowodowało, że został oceniony jako niezgodny 

z prawem unijnym i uchylony. 

Powyższe stanowisko potwierdziła także opinia Komisji Europejskiej, która stwierdziła że jeżeli 

w polskim porządku prawnym osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są osobami prawnymi, lecz 

fizycznymi (czyli nie mają charakteru spółek KSH), to znaczy, że w pełni podlegają nowym przepisom 

o ochronie danych osobowych. 

Nie jest pewne, czy adresaci omawianej korespondencji, tj. Starostowie i Prezydenci Miast na prawach 

powiatu, w pełni zdają sobie sprawę z tego, że zaspokojenie żądania/wniosku Głównego Geodety Kraju pana 

Waldemara Izdebskiego, wyzwala po ich stronie konieczność przetwarzania informacji podlegających 

przepisom RODO, co wymusza powiadomienie wszystkich podmiotów, których to przetwarzanie dotyczy. 

Objęcie ochroną prawną przedsiębiorców wpisanych do CIDG po wejściu w życie RODO rodzi wiele 

obowiązków jak np. dostosowanie przetwarzania danych do RODO – np. konieczne jest z tego tytułu 

wypełnienie obowiązku informacyjnego (czego do tej pory nie było, a jednoosobowi przedsiębiorcy nie 

mieli świadomości, kto faktycznie przetwarza ich dane). 

 

 Analizując wystąpienie Głównego Geodety Kraju do powiatów pod kontem powoływania się na 

„procedowaną” ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz „wprowadzonym 3 

miesięcznym okresem przejściowym”. Wypada ustalić do jakich celów takie dane o firmach geodezyjnych 

mogłyby być potrzebne nawet gdyby to było w związku z projektem ustawy, ustawy której procedowanie po 

stronie Rządu a więc również i Głównego Geodety Kraju zakończyło się z chwilą przekazania jej w ubiegłej 

kadencji do sejmu. Z tego powodu jest oczywiste, że zgodnie z zasadą dyskontynuacji tj. zamknięcia 

wszystkich spraw, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie 

przekazywania ich nowemu parlamentowi to projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz innych ustaw zakończył swój byt. Oczywiście wszelkie „stare” projekty mogą być od 

nowa procedowane przez rząd, a następnie przez parlament, ale wpierw takie zadanie musiałoby się znaleźć 

w agendach prac legislacyjnych i programowych nowej Rady Ministrów. Z wiadomych przyczyn w wykazie 

prac brak jest tematów geodezyjnych. Tak samo jak wykaz upoważnień Ministerstwa Rozwoju dla działań 

pro-legislacyjnych Głównego Geodety Kraju. 
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 Dlatego należy stwierdzić, że powoływanie się przez GGK na nieistniejące okoliczności wymuszające 

dysponowaniem wymienionymi informacjami o prywatnych przedsiębiorcach geodezyjnych to delikatnie 

mówiąc mijanie się z prawdą. A ponadto jest to jeszcze jeden dowód na to, że mieliśmy rację negując 

nowelizację prawa geodezyjnego przedstawioną przez GGK 26 kwietnia br. jako nieracjonalną i przygotowaną 

bez koniecznego a właściwego uzasadnienia znajdującego potwierdzenie w faktach. 

 Czy w takim razie nie należy ujawnić faktycznych powodów pozyskania przez Głównego Geodetę 

Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego szczegółowych informacji gospodarczych o poszczególnych 

prywatnych firmach w zakresie ilości aktualnie realizowanych zleceń, czego dotyczą, ich wielkości 

obszarowej oraz uiszczonych należności za wykupione informacje i materiały z powiatowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych? Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że przedmiotowe informacje mają 

charakter czysto gospodarczy stanowiący tajemnicę przedsiębiorcy. Skumulowanie takiej wiedzy 

o działalnościach gospodarczych kilkudziesięciu tysięcy firmy geodezyjnych w kraju to działanie 

naruszające zasady opisane w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649), cyt.: 

„Art. 11. 

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, 

przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub 

umożliwiających wnioskowanie o ich treści. 

4. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z 

informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub 

ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez 

osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji …” 

 

W przedmiotowej sytuacji, mamy zbieg naruszeń kilku przepisów prawa, przez Głównego Geodetę 

Kraju. Przede wszystkim, to pakiet ustaw dotyczących przedsiębiorcy, następnie przepisów o RODO oraz 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730) gdzie trudno 
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szukać Głównego Geodety Kraju jako podmiotu służby statystyki publicznej uprawnionej do 

gromadzenia danych o podmiotach niepublicznych jakimi są prywatni przedsiębiorcy. 

 

 Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów jako ustawowy przedstawiciel 

osób wykonujących zawód geodety, wyraża głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec braku 

legalności przeprowadzania takiej ankiety oraz wobec szczegółowości żądania ujawnienia danych 

umożliwiających identyfikację konkretnego przedsiębiorcy oraz ilości, rodzaju i wielkości wykonywanych 

zleceń przez danego przedsiębiorcę.  

 Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów ufa, że Pani to zmieni, i że 

nieuprawnione działania Głównego Geodety Kraju zostaną naprawione. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Pismo Głównego Geodety Kraju KN-IRP.071.6.2019.ML z dnia 12 listopada 2019 r.  

2) Ankieta dołączona do pisma KN-IRP.071.6.2019.ML 

3) List Otwarty sygn. OZZG.07.02.2019.LP z dnia 28 października 2019 r. 

4) Odpowiedź Kancelarii Sejmu Biura Komunikacji Społecznej sygn. BKSP-141-18456/19 z dnia 14 

listopada 2019 r. 

 

Do wiadomości: 

1) Prokurator Generalny – Pan Zbigniew Ziobro 

2) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

3) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 


