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Kraków, dn.  14.12.2020 r. 

 

 

 

 

Jarosław Gowin 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister rozwoju, pracy i technologii  

Pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

(ePUAP) - adres skrytki: /MRPiT/SkrytkaESP 

 

 

APEL OTWARTY DO MINISTRA 

O ZMIANĘ ROZPOZRZĄDZENI MINISTRA ROZWOJU 

z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429) 

 

 

 Krajowy Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z siedzibą 

w Krakowie apeluje do Pana Ministra, o możliwie jak najszybszą, zmianę § 42 ust. 4 ww. 

rozporządzenia. 

 Przedmiotowy przepis w brzmieniu: „Do prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 

lipca 2020 r., których wyniki nie zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się 

przepisy dotychczasowe.”, z powodu błędnej treści zamiast regulować okres przejściowy 

pomiędzy datami:  

- od wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 782) tj. od 31 lipca 

2020 r. 

OZZG.02.04.2020.L

P 



str. 2 
 

- do dnia poprzedzającego wejście w życie przedmiotowe rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1429), tj. do 21 sierpnia 2020 r., 

zdyskwalifikował stosowanie przedmiotowe rozporządzenia, przedłużając obowiązek 

stosowania przepisów dotychczasowych, czyli rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów... (Dz. U. 

poz. 1572). 

 

 Biorąc pod uwagę to, że na poprawione rozporządzenie w sprawie standardów 

technicznych w geodezji całe środowisko zawodowe oczekiwało od 9 lat, jak również i to, 

że ten przepis jest kluczowym przepisem regulującym wszelkie pomiary, obliczenia, 

opracowania kartograficzne oraz standardy danych, materiałów przekazywanych do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to utrzymywanie go w obecnym 

stanie jest zaprzepaszczeniem co najmniej 2 lat pracy organów i organizacji 

pozarządowych nad unowocześnieniem technicznych standardów geodezyjnych. 

 Krajowy Zarząd OZZG przestrzega przed sytuacją, jaka miała już miejsce w latach 

2014 – 2015, kiedy to znowelizowano Prawo geodezyjne i kartograficzne w sposób nie do 

końca zgodny z zamierzonym celem. Sprawa dotyczyła „sławnego” art. 12b ust. 5 

znowelizowanej 5 czerwca 2014 r. ustawy (Dz.U. 2014 poz. 897), gdzie powstała 

kontrowersja związana z opatrywaniem z urzędu, bez opłat, materiałów przeznaczonych 

dla zamawiających a „uwierzytelnianiem” tych dokumentów na wniosek, połączony 

z opłatą. Przez kolejne lata indywidualne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych nie 

doprowadziły do jednolitego orzecznictwa (II SAB/Ke 8/15; II SAB/Lu 74/14; III SAB/Kr 

46/15; I OSK 372/16; I OSK 1693/15; I OSK 785/15; II SA/Go 417/15; itd.) 

Część sądów, w tym również Naczelny Sąd Administracyjny, orzekało przyznając 

rację organom administracji i państwowej służby geodezyjnej domagających się opłat za 

„uwierzytelnianie”, uznając jednak, że „...art. 12b ust. 5 p.g.ik. w brzmieniu sprzed 1 lipca 

2015 r. ustawodawca nie posłużył się niestety pojęciem "uwierzytelniania", co zapewne 

wykluczyłoby możliwość błędnej interpretacji tego przepisu” (I OSK 372/16). Część sądów, 

jak np. w wyrokach II SAB/Ke 8/15 i II SAB/Lu 74/14 oraz I OSK 1693/15, wyrażała 
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pogląd, iż „czynność opatrzenia klauzulami, nie jest związana z wniesieniem opłat a art. 12b 

ust. 5 pgik stwarza po stronie organu administracji obowiązek opatrzenia dokumentów 

przyjętych do zasobu geodezyjnego, po pierwsze - wpisem do ewidencji materiałów tego 

zasobu, a po drugie - opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz 

którego wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych realizuje te prace, stosownymi 

klauzulami urzędowymi. Ustawodawca bowiem nie uzależnił dokonania takiej czynności od 

uiszczenia jakichkolwiek opłat.”  

Wyrok w sprawie I OSK 1693/15 o innym stanowisku NSA rozstrzygającym „za 

opłatami i uwierzytelnieniem” zawarł następującą ocenę „...Taki zabieg interpretacyjny jest 

niedopuszczalny. Przepisów ustawy nie należy wykładać przez pryzmat przepisów 

wykonawczych do niej. Ustawa jest aktem nadrzędnym, a akty wykonawcze, wydawane 

z mocy jej przepisów i na ich podstawie służą wykonaniu ustawy. Obecne brzmienie tego 

przepisu potwierdza, że zamiarem ustawodawcy nigdy nie było uwierzytelnianie 

dokumentów z urzędu” – podkreślił Naczelny Sąd w cyt. wyroku. 

 Sytuacja została naprawiona ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy − 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 831), gdzie art. 12b ust. 5 otrzymał nowe 

brzmienie przez dodanie: „...a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie 

wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań 

administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, 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.”  Dopiero ta zmian ustawy ucięła wszelkie rozbieżne interpretacje. 

 Podkreślić należy, że ówczesny „błąd” ustawodawcy dotyczył tych prac 

geodezyjnych, które realizowały duże i bardzo duże zamówienia geodezyjne związane 

przede wszystkim z inwestycjami drogowymi, gdzie opłaty za uwierzytelnianie dochodziły 

do kwot liczonych w tysiące złotych. A więc dotyczyło to, tak właściwie, 2 – 3 procent firm 

geodezyjnych. 
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 Inaczej sprawa ma się z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429). Ten przepis dotyczy 100% geodetów i geodetów 

uprawnionych. Kwestia obowiązywania przepisów „dotychczasowych”, czyli z 2011 r., 

a nowoczesnych rozwiązań z nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych 

ma decydujące znaczenie dla wykonywanych przez Starostwa obowiązkowych weryfikacji 

wyników prac przekazywanych do Państwowego Zasoby Geodezyjnego i Kartograficznego.  

 Natomiast generalną przesłanką ponoszenia zawodowej odpowiedzialność 

dyscyplinarnej przez geodetę uprawnionego jest wykonywanie swoich zadań bez 

naruszania przepisów prawa, w szczególności tych dotyczących wykonywania pomiarów, 

o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy, oraz opracowywania wyników tych pomiarów 

i kompletności ich przekazywania do PZGiK.  Jednoznaczność w obowiązku przestrzegania 

odpowiednich przepisów technicznych jest decydująca dla wszystkich organów 

weryfikujących wyniki prac a przede wszystkim dla wszystkich osób wykonujących 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. 

 Dlatego, w imieniu naszych Członków oraz osób zajmujących się wykonywaniem 

prac geodezyjnych apelujemy o: 

- wydanie rozporządzenia zmieniającego § 42 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 18 sierpnia 2020 r. lub 

- uchylenie tego przepisu w związku z nikłą szansą potrzeby zastosowania tej jednostki 

redakcyjnej rozporządzenia. 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 

/pismo podpisane elektronicznie/ 

W załączeniu: 

 – kopia artykułu ze strony www.ozzg.pl 


