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W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z siedzibą 

w Krakowie, nowej, młodej i dynamicznie rozwijającej się organizacji zawodowej 

działającej od marca br., chcemy wyrazić wyrazy uznania i pogratulować powołania 

zespołów fachowców z kręgów zawodowo – naukowych, którym w głównej mierze 

powierzył Pan odpowiedź na pytanie jakie skutki powodują aktualne regulacje prawne 

obowiązujące w geodezji i kartografii. Jak do tej pory chyba nikt nie próbował w taki 

sposób diagnozować obszarów prawa geodezyjnego, które nie sprawdzają się 

i wymagają konkretnych zmian dostosowujących standardy i normy do obecnych 

realiów i potrzeb polityczno – społecznych oraz gospodarczych. 

Z tych też przyczyn pragniemy zgłosić akces i chęć działania, w powołanych 

przez Pana rozporządzeniami nr 24 i nr 35 zespołach, szczególnie tych, gdzie 

doświadczenie i wiedza naszych Koleżanek i Kolegów zdobyta w trakcie realizacji 

pomiarów geodezyjnych, opracowań ich wyników, o których mowa w art. 4 ust. 1e 

i baz art. 4 ust. 1a i 1b ustawy1), jak również modernizacjach i aktualizacjach ewidencji 

gruntów i budynków, mogłaby być przydatna w pracach przedmiotowych gremiów. 

Nasi członkowie dysponują dość obszerną wiedzą wynikającą nie tylko 

z teoretycznych źródeł lecz także z praktyki zawodowej jaka jest udziałem geodetów – 

wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. 
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Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że profil rzeczowy jak 

i osobowy związków zawodowych szczególnie w zawodach tzw. „zaufania 

publicznego” uległ dużej przemianie. Za sprawą wyroku2) Trybunału Konstytucyjnego 

z 2015 r. a przede wszystkim z tegorocznej nowelizacji ustawy3) Prawo o związkach 

zawodowych, mające swe źródło bezpośrednio w Konstytucji RP art. 59, zmieniono 

diametralnie wprowadzając możliwość tworzenia koalicji związkowej również osobom 

świadczącym pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż kodeksowy stosunek 

pracy. Prawem objęto w szczególności osoby świadczące pracę na podstawie umów 

cywilno prawnych – umów zleceń, umów o dzieło, a także wykonujących pracę 

nakładczą jak również, a właściwie przede wszystkim – samozatrudnionych.  

Tym samym nasza organizacja ma ustawowe prerogatywy do uczestniczenia we 

wszelkiego rodzaju pracach instytucji i gremiów, których wyniki bądź działania mogą 

mieć wpływ na warunki wykonywania prac przez geodetów. W sytuacji gdy rolę 

samorządu zawodowego w geodezji od 1989 r. przejęła Służba Geodezyjna 

i Kartograficzna na różnych szczeblach państwowej władzy administracyjnej, nasze 

związkowe działania nie mogą się ograniczać wyłącznie do tradycyjnych przestrzeni 

socjalno – bytowych, tym bardziej gdy prawo tak się zmieniło, to nie tylko mamy 

prawo ale przede wszystkim ciąży na nas obowiązek obrony zawodu, który jak do tej 

pory nie doczekał się nawet ustawowej definicji. Ten stan dobitnie świadczy jak 

jesteśmy doceniani. Tym bardziej musimy działać i starać się uczestniczyć we 

wszystkich tych stadiach ocen i opracowań legislacyjnych, które mogą zmienić 

w przyszłości warunki, jakość, koszty oraz organizację pracy osób wykonujących 

zawody geodezyjne. Tak sie też dzieje w innych związkach zawodowych, chociażby 

związanych ze służbą zdrowia, choć ta ma reprezentujący ją samorząd zawodowy. 

Tak jak pisaliśmy na wstępie,  jesteśmy pod dużym wrażeniem możliwości 

uczestniczenia tzw. czynnika społecznego w ocenie rozwiązań prawnych i regulacji, 

które jak do tej pory było dziełem administracji geodezyjnej. Jak widać po wynikach, 

to właśnie autorstwo, można rozpoznać w większości aktów w dziedzinie geodezji 

i kartografii. Ostatnimi laty konstytucyjna zasada równości podmiotów wobec prawa 

była ostentacyjnie naruszana, jak chociażby za sprawą zmiany obowiązywania 

granicznej daty możliwości prowadzenia na zasadach stosowanych przed dniem 

1 stycznia 2014 r. mapy zasadniczej do 2014 r. na 2023 r. dlatego, że większość 

organów administracyjnych starostw nie potraktowało obowiązującego prawa 

poważnie. Takich przykładów, gdzie prawodawca był nadzwyczaj „przychylny” dla 

administracji i służby geodezyjnej jest zbyt dużo. Od lat jesteśmy świadkami 
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niebywałej niefrasobliwości organów rządowych w ocenie geodezyjnych organów 

administracyjnych, ale to Pan wie najlepiej.  

W tym kontekście jest zastanawiający dobór ekspertów w zespole do oceny 

regulacji związanych z ewidencją gruntów i budynków, a przede wszystkim ich 

reprezentatywność, bowiem okazało się, że przypisując członków zespołu do miejsc 

pracy np. dziedzinę administracyjną reprezentuje aż 10 osób, uczelnie reprezentują 3 

osoby, wykonawców 3 osoby i dziedzinę IT aż 6 osób. Jest to tym bardziej osobliwe, 

że w następnym, z ostatnio powołanych zespołów, dotyczącym oceny regulacji 

standardów technicznych w geodezji, reprezentatywność wydaje się być adekwatna 

do zawodowych dziedzin związanych z tematem, uczelnie 4 osoby, administracja 11 

osób i wykonawstwo 12 osób.  

Porównując te dwa zespoły wydaje się, że zespół związany z ewidencją gruntów 

i budynków został zdominowany przez udział osób reprezentujących administrację 

geodezyjną i dziedzinę informatyczną, razem 16 osób. Natomiast przedstawiciele 

uczelni i wykonawców to zaledwie 6 osób, z czego jedna osoba reprezentuje również 

geodezyjną administrację powiatowego szczebla. Jest rzeczą oczywistą, że ewidencję 

gruntów i budynków, zgodnie z ustawą, prowadzą samorządowe organy administracji 

terenowej – starostowie. Z tym, że pojęcie prowadzenia ewidencji gruntów 

i budynków ustawa1) określa, jako aktualizację danych dostępnych organowi, a nie 

tworzenie tych danych, co ma na przykład miejsce w  trybie ustalania przebiegu granic 

działek ewidencyjnych, które zgodnie z wiedzą organu w żadnym innym ustawowym 

postępowaniu nie zostały ustalone. Nie bez znaczenia dla oceny tego rozporządzenia  

ma fakt wskazujący na przekroczenie delegacji ustawowej, bowiem ilość danych 

ewidencyjnych z ustawowych dwudziestu kilku, za sprawą aktu wykonawczego 

wydanego w sprawie ewidencji gruntów i budynków wzrosła do ponad 

sześćdziesięciu. Chcemy zwrócić uwagę, że kolejne nowelizacje rozporządzenia 

wprowadziły, naszym zdaniem, zbyt dużą ilość zmian nierzadko nie mających oparcia 

w ustawie, co może uzasadniać ocenę, iż rozporządzenie w sprawie ewidencji 

gruntów najprawdopodobniej wymknęło się spod reguł prawidłowej legislacji. 

Należało by sie zastanowić, czy właśnie zbyt duża reprezentacja administracji 

z biegiem czasu nie wprowadziła do tego aktu zbyt daleko idących regulacji? Trybunał 

Konstytucyjny w orzeczeniu K 6/08 uznał, że „niedopuszczalne jest takie 

sformułowanie w ustawie, które w istocie upoważnia nie do wydania rozporządzenia 

w celu wykonania ustawy, lecz do samodzielnego uregulowania całego kompleksu 

zagadnień, co do których w tekście ustawy nie ma żadnych bezpośrednich unormowań 
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czy wskazówek. Ustawowa regulacja do wydania rozporządzenia nie może 

pozostawiać upoważnionemu prawodawcy zbyt daleko idącej swobody 

w kształtowaniu merytorycznych treści rozporządzenia.”  

Tak właśnie jest z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

które nie tyle wykonuje ustawę co właściwie ją zastępuje. A do tego w tym 

rozporządzeniu doszło do ustanowienia wielu trybów i rozwiązań całkowicie 

pozbawionych delegacji czy wskazań ustawowych. Wydaje się, że ustrój rejestru 

publicznego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków, za przykładem innych 

rejestrów (KW, CEIDG, REGON, PESEL itd.) winien być ustanowiony aktem w randze 

ustawy a nie przepisu podustawowego. 

Mamy przeświadczenie i ufamy, że Pan je podzieli, iż jednym z ważniejszych 

kryteriów rekrutacji osób do tego zespołu winien być fakt, że tak naprawdę głównymi 

odbiorcami danych ewidencyjnych, poza właścicielami i posiadaczami nieruchomości, 

są geodeci – wykonawcy prac geodezyjnych, którzy przecież niejako na wyłączność są 

umocowani do tworzenia projektów nowych struktur własności na obszarach 

obrębów, wsi, czy też nieruchomości. Natomiast zgodnie z ugruntowaną judykaturą 

sądów administracyjny organ prowadzący ewidencję gruntów nie tworzy stanów 

prawnych, lecz je rejestruje. 

Dlatego też wydaje się, że doświadczenie geodetów – wykonawców prac 

geodezyjnych predestynuje, jak mało kogo, do udziału w pracach nad ocenami 

regulacji prawnych związanych z dziedziną geodezji i kartografii, stąd też nasza 

propozycja uczestnictwa w już ustanowionych jak i przyszłych zespołach. 

 

Z poważaniem 
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