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05-077 WARSZAWA

Szanowny Panie Premierze,

w związku  z  opublikowanym na  stronach  internetowych  Rządowego Centrum Legislacji  projektem

ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw  (w wersji z dnia

10  kwietnia  2019  r.),  a  przede  wszystkim  w  odpowiedzi  na  projekt  upubliczniony  (po  konsultacjach

i uzgodnieniach) w wersji z dnia 29 maja 2019 r. na internetowych stronach Komitetu Rady Ministrów do

Spraw Cyfryzacji,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów  protestuje przeciwko niektórym planowanym zmianom

prawa,  które  spowodują  drastyczne  pogorszenie  sytuacji  ekonomicznej i  społecznej  geodetów

utrzymujących  się  z  wykonywania  zamówień  i  zleceń  w  usługach  geodezyjnych  i  kartograficznych.  

Rolą  związków  zawodowych  przede  wszystkim  jest  obrona  interesów  finansowych  i  zawodowych

pracowników oraz działanie na rzecz poprawy ich sytuacji materialnej i socjalnej. Zgodnie z Konstytucją

RP i ustawami związki zawodowe maja prawo regulować systemy pracy oraz warunki pracy. Każda zmiana

związana z dowolną dziedziną pracy jak np. system wynagrodzeń, koszty i  opodatkowanie pracy,  nowe

przepisy regulujące warunki pracy, wymagają zgody od organizacji związkowych. Przy czytaniu niniejszego

listu prosimy również mieć na względzie i  to, że geodeci  nie żądają pieniędzy od Państwa lecz jedynie

dopominają się ograniczenia danin publicznych,  które  obowiązują lub mają obowiązywać jedynie naszą

społeczność zawodową.
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W  związku  z  powyższym,  Ogólnopolski  Związek  Zawodowy  Geodetów  nie  może  bezczynnie

kontemplować i  milcząco godzić się na zapowiedzi wprowadzenia,  tylko w naszej  branży,  dodatkowego

para-podatku  –  zależnego  wyłącznie  od  liczby  hektarów  prac,  nam  zleconych  lub  zamówionych przez

naszych klientów – właścicieli działek i inwestorów. W zamian, za ten podatek, mielibyśmy nabyć prawo

zgłoszenia zamiaru wykonania zleceń i zamówień oraz dostęp do informacji i materiałów z geodezyjnych

rejestrów  publicznych  (PZGiK,  EGiB,  GESUT  i  BDOT500).  Pozostali  klienci  baz  danych  i  rejestrów  jak

projektanci czy inwestorzy ale nie tylko, będą rozliczani jak dotychczas, to znaczy od rodzaju materiałów

i ilości udostępnianych kopii.

Stawki tego para-podatku mają być zależne wyłącznie od ilości hektarów wynikających ze zlecenia bez

względu na rodzaj, asortyment przedmiotu pracy, a przede wszystkim bez względu na jakości, rzetelności,

wiarygodności udostępnianych nam przez służby geodezyjne i kartograficzne, informacji czy materiałów. Te

okoliczności świadczą dobitnie o tym, że jest to w istocie PARA PODATEK obciążający wyłącznie Geodetów

prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą i zależy wyłącznie od wielkości obszarowych

przyjętych  zleceń,  choć  nie  wszystkie  zlecenia  są  obszarowe.  Na  przykład  w  budownictwie  mamy  do

czynienia z sieciami oraz słupami, masztami itp.

„PARA  PODATEK  GEODEZYJNY”  ma  zastąpić  obowiązujące  obecnie  opłaty  za  udostępnianie,

potrzebnych  nam  do  wykonania  zleceń  i  zamówień,  informacji  z  geodezyjnych  rejestrów  publicznych

(BDOT500, GESUT i EGiB) oraz za kopie materiałów państwowego zasobu, gromadzącego przecież nasze,

wcześnie  wykonane  i  przekazane  darmo,  wyniki  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych  oraz  utworzone

dokumenty.

Panie Premierze,  prosimy zwrócić  uwagę, że wielkość przedmiotowego  para-podatku, gdyby został

wprowadzony,  w stosunku do obecnie obowiązujących opłat,  spowoduje  kilkukrotny wzrost  obciążenia

geodetów. Nie wchodząc w szczegółowe analizy stwierdzamy, że koszty z tego tytułu wzrosną co najmniej

o 300%! Jednak to nie wszystko,  bo w przypadku gdy np.  w jednym zleceniu  właściciel  nieruchomości

zamówi kompleksowo wykonanie rozgraniczenia,  podziału na działki  oraz mapy pod projekt budowlany

wraz z inwentaryzacją po wybudowaniu obiektu, to obciążenie z tytułu tego podatku wzrasta drastycznie co
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najmniej o 1200% (300% x 4). Obecnie jest możliwość zgłoszenia prac blokowo dla jednego zleceniodawcy,

obejmującej ten sam obszar, z opłatą wynoszącą co najmniej 30 zł. 

Po  ewentualnym  uchwaleniu  projektowanej  noweli  prawa  geodezyjnego,  każdy  z  czterech

asortymentów będzie musiał być oddzielnie zgłoszony i oddzielnie opłacony, co nie ma żadnego logicznego

wytłumaczenia poza tym, że wzrośnie należna danina publiczna z 30 zł do 400 zł  czyli o 1 333%. Nam nie

wydaje sie to sprawiedliwe.

Prawdopodobnie z tych samych skomercjalizowanych względów planuje się wprowadzenie, nigdy nie

stosowany w geodezji obowiązek ograniczenia czasu wykonywania zgłoszonej pracy tylko do 1 roku. Co jest

absurdem bo która np. budowa trwa 1 rok? Łaskawie przewiduje się możliwość przedłużenia tego terminu

ale  gdy  geodeta  zapomni  i  w  odpowiednim  czasie  nie  wystąpi  o  przedłużenie,  to  traci  się  prawo

wykonywania  pracy,  co wymusza „nowe” zgłoszenie  i  uiszczenie  nowego  para-podatku.  Planuje się,  że

organy przyjmujący zgłoszenia będą mogły „na wniosek” wykonawcy przywrócić termin do przedłużenie

terminu  z ważnych przyczyn. A więc mamy następną sytuację w prawie geodezyjnym, gdzie pozytywne

załatwienie sztucznie stworzonego problemu zależy od uznaniowości urzędnika.

Kwestią bardzo bulwersującą nasze środowisko to fakt, że w proponowanej noweli ustawy nie znalazły

się żadne propozycje rekompensaty faktu, że to my, za darmo, uzupełniamy i wzbogacamy państwowy

zasób  geodezyjny  oraz  bazy  danych  geodezyjnych.  Cały  system  państwowego  zasobu geodezyjnego

i kartograficznego  opiera  się  na  zbieractwie wszystkiego co wytworzy  geodeta  bez  oceny przydatności.

Takie  podejście  generuje  nieuzasadnione  koszty  utrzymania  i  obsługi  rejestru  publicznego  jakim  jest

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Szacujemy, że 90% tzw. zasobu nie stanowi żadnej wartości

ale to postaramy się wyjaśnić w następnym liście do Pana Premiera.

Obecnie kwestię rekompensaty za przekazywane wyniki prac reguluje współczynnik „K” zmniejszający

tabelaryczne opłaty o 50%. Geodeci prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do przekazywania

organom  prowadzącym  państwowy  zasób  rezultatów  prac  przeznaczonych  zleceniodawcom  oraz

dodatkowo  przekazać  te  rezultaty  ale  przetworzone  specjalistycznym  oprogramowaniem  (różnym  dla

różnych starostw) zakupionym przez geodetów do czego jesteśmy zmuszeni.  Ten charakterystyczny dla
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minionego ustroju atrybut,  zmuszania nas geodetów do wzbogacania państwowego zasobu nieodpłatnie

jest permanentnie niedostrzegany przez ustawodawcę, przy okazji wszystkich przeszłych nowelizacji prawa

geodezyjnego.  A  już  kuriozalnym  efektem,  biurokratycznych  zabiegów  zamieszczonych  w  ustawie,  jest

niedostrzeganie faktu, że geodeci wielokrotnie muszą wykupywać licencje na wykorzystanie, dla bieżących

prac, kopii materiałów, które wcześniej własnoręcznie sporządzili i przekazali do państwowego zasobu. 

Kolejną bardzo poważną wadą proponowanej legislacji, poza nadmierną biurokratyzacją zgłoszeń prac,

są niedorzeczności wynikające z braku wiedzy geodezyjnej oraz specyfiki przy zaspakajaniu takich usług jak,

rozgraniczenia,  ustalania  granic  działek,  wyznaczania  punktów  granicznych  wcześniej  ujawnionych

w powiatowych  rejestrach  publicznych,  wznawianiu  uszkodzonych,  zniszczonych  lub  przemieszczonych

znaków  granicznych,  a  także  w  budownictwie  –  geodezyjnych  inwentaryzacjach  powykonawczych

elementów  sieci  uzbrojenia  (wszelkie  podłączenia,  sieci  rozdzielcze  i  przesyłowe),  słupy  oraz  maszty

trakcyjne i energetyczne itp. W jaki sposób te, będące celem zleceń i zamówień, obiekty punktowe i liniowe

rozliczać  w  hektarach?  Tak  samo jest  to  niemożliwe,  jak  rozliczanie  np.  w  hektolitrach.  W przypadku

uchwalenia takiego bubla prawdopodobnie doszłoby do tego, że organy prowadzące zasoby brałyby do

wyliczenia para-podatku obszar działki na której taki punktowy obiekt miałby powstać. A w przypadku np.

kilku km sieci wodociągowej powierzchnie wszystkich działek przez które to medium by przebiegało. Czy

choćby  już  tylko  ten  kuriozalny  pomysł nie  dyskwalifikuje  przedmiotowej  „pracy”  legislacyjnej,  która

w założeniu miała przywrócić zasady z przed nowelizacji 2014 r.?

Podobne, choć nie tak drastyczne, błędy popełnione w nowelizacji  Prawa geodezyjnego w 2014 r.

spowodowały  podówczas  publiczne  protesty  geodetów  pod  Sejmem,  a  także  konflikty  pomiędzy

wykonawcami a starostwami, co prowadziło do wieloletnich sporów przed sądami administracyjnymi a co

nadal jest problemem dla administracji geodezyjnej oraz przynosi straty finansowe geodetom.

Obecny projekt nowelizacji w bardzo nikłym aspekcie poprawia błędy poprzednich nowelizacji. Przy

czym,  jednocześnie  projektuje  o  wiele  poważniejszych  problemy.  Nie  są  to  wszystkie  dostrzeżone

w projekcie, przez naszych członków, komplikacje i nieprzemyślane rozwiązania. My teraz przedstawiliśmy

tylko te, które w przypadku uchwalenia wpłyną drastycznie krzywdząco na interesy naszych członków oraz

innych  osób  wykonujących  ten  zawód.  Dlatego  jesteśmy  zdania,  że  obecny  projekt  ustawy  o  zmianie
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 29 maja br . nie

powinien  być  w ogóle  przekazany  pod  obrady  Sejmu,  bo  jest  niedopracowany i  istnieje  duże

prawdopodobieństwo,  że  może  spowodować  falę  niezadowolenia  środowiska  zawodowego  oraz  być

zarzewiem protestów publicznych łącznie z powtórzeniem „pikiety geodetów pod Sejmem” z roku 2014,

która  dała  początek  naszemu  Związkowi.  Przy  czym,  chcemy  zakomunikować,  że  członkowie  naszego

związku,  ale  nie  tylko,  postulują  zaostrzenie akcji  protestacyjnych  o  działania  (blokady  dróg,  strajki

głodowe), które w sposób bardziej wyrazisty zwrócą uwagę społeczeństwa na eskalację, i to trwającą przez

wiele lat, niesprawiedliwych rozwiązań kolejnych rządów rujnujących nasz zawód oraz branżę.

W tym miejscu zwracamy uwagę, że ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne uchwalona 17 maja

1989 roku, i wielokrotnie nowelizowana, była w ogóle ostatnią ustawą uchwaloną przez Sejm PRL. Ustawą

zawierającą rozwiązania nie znajdujące uzasadnienia w obecnym ustroju państwa opartym na gospodarce

wolnorynkowej.  Rozwiązania  te  pochodzą  wprost  z  komunistycznego  dekretu z  24  kwietnia  1952  r.

o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej oraz dekretu z  dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej

służbie  geodezyjnej  i  kartograficznej,  wzorowanych  na  prawodawstwie  ówczesnego  Związku

Socjalistycznych Republik Radzieckich – tj. dekrecie w sprawie mobilizacji sił lądowych w kraju oraz dekrecie

Rady Komisarzy Ludowych w sprawie mobilizacji wyspecjalizowanych geodetów.

Są to rozwiązania  godzące w wolności obywatelskie takie jak:  przymus zgłaszania pod groźbą kary

każdego zlecenia prac geodezyjnych (w żadnym innym zawodzie nie można spotkać się z obowiązkiem

zgłaszania  zamiaru  wykonania  pracy),  obowiązek  zawiadamiania o  zakończeniu  zgłoszonych  prac

geodezyjnych (tu  również  w żadnym innym zawodzie  nie  ma obowiązku zawiadamiania  o  zakończeniu

zgłoszonych prac), czy wreszcie obowiązek przekazywania organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

które nie były zlecającymi, również pod groźbą kary, wszystkich wyników prac oraz różnych dokumentów

nie będących przedmiotem zlecenia a wymuszone przez organy.  Takie rozwiązania naruszają w sposób

rażący  swobodę  działalności  gospodarczej.  Od  momentu  uchwalenia  ustawy  prawo  geodezyjne

i kartograficzne  przeprowadzono  prawie  100  nowelizacji,  ale  żadna  z  nich  nie  wprowadziła  zmian

dostosowujących ustawę do ustroju  państwa opartego na gospodarce wolnorynkowej.  Dlatego ten nie

przystający  do  dzisiejszych  czasów  akt  prawny  powinien  zostać  w  możliwie  najszybszym  czasie
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eksterminowany  i  zastąpiony  zupełnie  nowymi  ustawami  zawierającymi    spójne   a  przede  wszystkim

nowoczesne i kompleksowe rozwiązania dla naszego zawodu i naszej branży.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów stanowczo domaga się zaprzestania kolejnych nowelizacji

ustawy  prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  oraz  apelujemy  o  jak  najszybsze  zainicjowanie  prac

legislacyjnych, których celem byłoby uchwalenie ustawy o zawodzie inżyniera miernictwa geodezyjnego

oraz o geodezyjnych rejestrach publicznych.

Z poważaniem

Do wiadomości:

Marszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński

Marszałek Senatu RP – Stanisław Karczewski

Posłanki i Posłowie  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
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