
Potwierdzenia odbioru skarg zbiorowych

Decyzje w sprawie skarg zbiorowych

KOMISJA EUROPEJSKA

Skargi – naruszenia prawa Unii

Przed wypełnieniem niniejszego formularza prosimy przeczytać Jak złożyć skargę do Komisji Europejskiej: 
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/ 
Wszystkie pola oznaczone * są obowiązkowe. Podane informacje powinny być zwięzłe. W razie potrzeby 
można użyć oddzielnej kartki.

1 Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe
Skarżący* Przedstawiciel prawny (jeśli dotyczy):

Tytuł* Pan/Pani

Imię* Jacek
Nazwisko* Panchyrz

Organizacja:
Ogólnopolski Związek Zawodowy

Geodetów
Adres* Ul. Karmelicka 64/9
Miejscowość* Kraków
Kod pocztowy* 31-128
Kraj* Polska
Telefon 48501405748
Adres e-mail biuro@ozzg.pl
Języki* polski
Osoba, do której mamy 
przesyłać korespondencję*: x ☐

2 Jak doszło do naruszenia prawa UE?*
Urząd lub organ, którego dotyczy skarga:

Nazwa*
Sejm  RP,  Ministerstwo  Inwestycji  i  Rozwoju,  Główny  Urząd  Geodezji  i 
Kartografii 

Adres ul. Wiejska 4/6/8,  ul. Wspólna 2/4, ul. Wspólna 2 
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00 902,  00 926 
Kraj UE* Polska
Telefon +48226942500,  +48222500130, +48225631444 
Telefon komórkowy

Adres e-mail iod@sejm.gov.pl,  kancelaria@miir.gov.pl,  gugik@gugik.gov.pl 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaints_receipt_en.htm
mailto:gugik@gugik.gov.pl
mailto:kancelaria@miir.gov.pl
mailto:iod@sejm.gov.pl
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaints_decisions_en.htm


2.1 Jakie rodki krajoweś , Państwa zdaniem, naruszają prawo UE i dlaczego?*
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 stycznia 1989 r. wraz z przepisami wykonawczymi w 
postaci rozporządzeń nie respektuje podstawowych zasad Unii Europejskiej: godności człowieka - art. 1; 
zakazu pracy przymusowej - art. 5.2; wolności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej -  art. 15, 
art. 16; własności - art. 17 Karty praw podstawowych oraz art. 2, art. 6, art. 16 Traktatu o Unii Europejskiej.

Art. 12.1 pgik ogranicza wolność prowadzenia działalności gospodarczej przez obowiązek zgłaszania 

każdego zamiaru wykonania pracy odpowiedniemu urzędowi (art. 15, art.16 kpp)

Art. 12a.1 wraz z rozporządzeniami, nakłada obowiązek przekazywania do państwowego zasobu 

(nieodpłatnie) efektów pracy prywatnych przedsiębiorców oraz uzupełniania, też nieodpłatnie, zasobu w 

odpowiednim formacie wymiany danych. (art. 5.2, art. 17 kpp)

Art. 12b określa proces weryfikacji przez urzędy, prac wykonanych na prywatne zlecenie - prywatnym 

inwestorom. Praca geodety posiadającego uprawnienia państwowe jest weryfikowana przez urzędnika, 

który nie musi mieć uprawnień a nawet wykształcenia geodezyjnego. Z weryfikacji zwolnione są prace 

związane z realizacją zadań publicznych. (art. 1, art. 15, art. 20 kpp)

Art. 40a dyskryminuje podmioty gospodarcze wykonujące pracę na zlecenie prywatnych inwestorów. Duże 

podmioty biorące udział w zamówieniach publicznych bezpłatnie otrzymują licencje na wykorzystywane 

materiały, podczas gdy pozostałe muszą wykupić licencje. (art. 20 kpp)

Art. 40c poprzez wprowadzenie jednorazowej licencji, przedsiębiorca nie może ponownie wykorzystać 

nawet dane, które sam pomierzył i opracował. Po przymusowym przekazaniu do zasobu stają się 

własnością państwa. (art. 5, art. 17 kpp)

Art. 48.1 wprowadza kary na każdego, kto zacznie pracę bez zgłoszenia lub nie przekaże bezpłatnie 

wykonanych przez siebie dokumentów do państwowego zasobu uzupełniając go w odpowiednim formacie 

wymiany danych - GML. Mają tu zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenie. (art. 

5.1, art. 15, art. 17 kpp)

Art. 48a.1 grozi sankcjami finansowymi każdemu kto bez licencji wykorzystuje dane, nawet jeżeli je sam 

wcześniej pomierzył, obliczył i opracował. (art. 17 kpp)

2.2 Które przepisy UE zostały naruszone?
Na zasadzie art. 7 Traktatu o Unii informujemy o istnieniu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez 
Rzeczpospolitą  Polską  wartości,  o  których  mowa  w  art.  2  i  art.  9  Traktatu  o  Unii  Europejskiej  oraz 
wymienione art. 1; art. 5.2, art. 15, art 16, art. 17, art 20 Karty praw podstawowych.    



2.3 Proszę  opisać  problem,  podając  fakty i  przyczyny  dotyczące  składanej  skargi*  (maks.  7000 
znaków):
Obowiązujące przepisy PGiK nie respektują podstawowych zasad Unii Europejskiej: godności, wolności, 
swobody działalności gospodarczej, własności intelektualnej.        

Przedsiębiorca geodezyjny,  by mógł  wykonać pracę musi  każdorazowo zgłaszać zamiar  jej  wykonania 

organowi  administracji  samorządowej  i  oczekiwać,  czasami  tygodniami  na  zgodę  jej  wykonania  i 

wykupienie licencji. Każda zmiana zakresu lub cel pracy, również musi być zgłoszony.

Po wykonaniu zlecenia, zamiast sprzedać opracowanie zleceniodawcy musi skompletować operat zgodnie 

z wymogami opisanymi w rozporządzeniu o standardach, poddać go weryfikacji przez urzędnika, na którą 

czeka się nawet do dwóch miesięcy.  Po pozytywnej weryfikacji bezpłatnie uzupełnia państwowy zasób 

albo wnosząc wyniki pomiarów na mapy analogowe albo uzupełnia bazy w przewidzianym prawem 

formacie wymiany danych. Po uzupełnieniu zasobu składa wniosek o odpłatne uwierzytelnienie przez 

urząd wykonanych przez siebie materiałów.  Dopiero wtedy może sprzedać zleceniodawcy wyniki swojej 

pracy. Tak wygląda swoboda działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej.

Państwowy zasób geodezyjny stanowi zbiór danych archiwalnych, nie aktualizowanych systematycznie, o 

różnym stopniu wiarygodności i dokładności. Dlatego przepisy PGiK zostały tak skonstruowane, że 

przedsiębiorcy geodezyjni pracując na zlecenie osoby trzeciej muszą kupić licencję na niewiarygodne dane 

z państwowego zasobu, sporządzić analizę, poprawić, zaktualizować, nieodpłatnie przekazać do zasobu, 

który później może je udostępniać innym ale już odpłatnie. Zleceniodawca płaci za wytyczenie, mapę, 

inwentaryzację i nie obchodzą go bazy, zbiory które geodeta musi aktualizować i uzupełniać.

            

2.4 Czy  kraj,  którego  dotyczy  skarga,  otrzymuje  (lub  może  otrzymywać  w  przyszłości) 
dofinansowanie z funduszy unijnych w związku z przedmiotem Państwa skargi?   
 Tak – proszę wyjaśnić poniżej  Nie            x Nie wiem



2.5 Czy  Państwa  skarga  dotyczy  naruszenia  postanowień  Karty  praw  podstawowych  Unii 
Europejskiej? 
Komisja może badać takie sprawy tylko wtedy, jeśli naruszenie jest spowodowane wdrażaniem przepisów UE na szczeblu krajowym.

 xTak – proszę wyjaśnić poniżej              Nie   Nie wiem.

Nowelizacje pgik miały dostosować prawo do unijnej dyrektywy Inspire. Ustawodawca nie uwzględnił, że 
dyrektywa  opiera  się  na  dobrowolnym  dostarczaniu  danych  i  wyrażeniu  zgody  przez  osobę,  która  je 
dostarcza  na  dalsze  udostępnianie.  Dyrektywa  również  zakłada,  że  informacje  mają  być  publicznie 
dostępne także przez internet.

Materiały z państwowego zasobu należy kupić, zaktualizować i przekazać je nieodpłatnie

do zasobu, by ten mógł je dalej sprzedawać.

Pgik nie tylko nie spełnia warunków dyrektywy Inspire, również narusza postanowienia Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Ogranicza na każdym etapie, przez ingerencję urzędników, swobodę 

wykonywania zawodu, prawo własności, równości wobec prawa, czym narusza postanowienia art. 1; 5.2; 

15; 16; 17 i 20 Kpp.

1) Zaczynając od zbędnego obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych, nie stosowanego w żadnym innym 

zawodzie.  Zakaz pod groźbą kary rozpoczęcia pracy przed zgodą urzędu - naruszone art. 15; art. 16 i art. 

20 kpp.

2) Poprzez weryfikację przez urzędników kompletności oddawanych za darmo operatów. Weryfikacja taka 

trwa od tygodnia do 2 miesięcy. Jej zadaniem nie jest sprawdzenie jakości wykonanej pracy, o której 

weryfikujący nie mają wiedzy ani kompetencji, tylko porawności skompletowania operatu - naruszone art. 1, 

art. 15.2 kpp 

3) Kończąc na nakazie, również pod groźbą kary, przekazywania bezpłatnie do państwowego zasobu 

danych w postaci operatów, materiałów i informacji w celu aktualizacji baz danych. Dodatkowo zmuszanie 

do przetwarzania swoich danych uzyskanych z pomiarów nie w takiej postaci jaką przekazuje się 

zleceniodawcy tylko w narzuconym formacie plików GML - naruszone art. 5.2; art. 17 kpp.

Przedsiębiorcy geodezyjni pracujący w Polsce są również obywatelami Unii Europejskiej w rozumieniu art. 

8 Traktatu z Lizbony i przysługują nam takie same jak innym prawo poszanowania godności, wolności, 

własności i równości wobec prawa, zagwarantowane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

.



3 Dotychczasowe czynności podjęte w celu rozwiązania problemu*
Czy już podejmowali Państwo jakiekolwiek czynności w celu rozwiązania tego problemu w kraju 
UE, którego dotyczy sprawa?*

W  2015  roku  wysłaliśmy  petycję  do  Premier  RP  podpisaną  przez  ponad  3500  geodetów  z 
postulatami:  zmiany  systemu  opłat  i  likwidację  licencji,  zniesienia  obowiązku  zgłaszania  prac, 
zniesienia  uwierzytelnienia,  równego  traktowania  podmiotów  gospodarczych  oraz  zmian 
systemowych i  zmniejszenia ingerencji  państwa w wykonywanie  zawodu.  Petycja pozostała bez 
odpowiedzi i nie przyniosła żadnych skutków.

Na nasze wnioski zostały wystosowane trzy interpelacje poselskie nr 385, 3124, 21693 w sprawie 

zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku jednej z nich, Pani Poseł Barbary 

Chrobak, w maju 2017 został powołany przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zespół 

doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji. Po reorganizacji ministerstw i przeniesieniu 

resortu geodezji do Ministerstwa Inwestycji i rozwoju zespół został rozwiązany i jego prace nie będą 

kontynuowane. W maju 2018 przy MIiR został powołany zespół do przygotowania założeń reformy 

procesu inwestycyjno - budowlanego. Niestety do składu zespołu nie został zaproszony żaden 

przedstawiciel geodezji. Również w maju 2018 r. wystąpiliśmy na podstawie art. 221 kpa do 

Sekretarza Stanu Pana Artura Sobonia o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie zmiany art. 12. 

pgik. Do dziś brak reakcji ze strony ministerstwa.

Przez wprowadzenie dyrektyw unijnych Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada jeszcze więcej 

obciążeń i zmusza nas do wykonywania przymusowej pracy na rzecz państwowego zasobu a przez 

licencje pozbawia nas własności efektów naszej pracy.

Dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej, jako ostatniej instancji mogącej zmienić tragiczną 

sytuację polskich geodetów, którzy również są Obywatelami Unii Europejskiej a traktowani są jak 

niewolnicy pozbawieni wszelkich praw.

4 Jeżeli kontaktowali się już Państwo z innymi instytucjami lub organami UE, które 
zajmują  się  tego  rodzaju  problemami,  proszę  podać  numer  referencyjny  Państwa 
sprawy / korespondencji.

 Petycja do Parlamentu Europejskiego – nr ref.::…………………………………..
 Komisja Europejska – nr ref.::………………………………………..
 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – nr ref.:.::………………………………………..
 Inne – nazwa instytucji  lub organu,  z którymi  się Państwo kontaktowali,  oraz odniesienie  do 
Państwa skargi (np. SOLVIT, FIN-Net, Europejskie Centra Konsumenckie)

NIE 



5 Proszę przedstawić listę dokumentów lub dowodów potwierdzających, które – w 
razie  potrzeby  –  mogą  Państwo  przesłać  Komisji. 

 Na tym etapie proszę nie załączać żadnych dokumentów.
1/ Interpelacja nr 385 Poseł Sylwester Chruszcz

2/ Interpelacja nr 3124 Poseł Barbara Chrobak

3/ Interpelacja nr 21693 Poseł Barbara Chrobak

4/ Petycja do Premiera RP

5/ Wystąpienie do Sekretarza Stanu przy MiiR

6/ Skarga do RPO (przed nowelizacją ustawy)

6 Dane osobowe*
Czy upoważniają Państwo Komisję do ujawniania Państwa tożsamości w kontaktach z organami, 
przeciwko którym skierowana jest skarga?

 TAK              Nie

 Ujawnienie  Państwa  tożsamości  może  w  niektórych  przypadkach  ułatwić  nam rozpatrzenie  Państwa  
skargi.


