
ANALIZA CELÓW SKUTKÓW

WPROWADZENIA PROPONOWANYCH ZMIAN

NA ŚRODOWISKO GEODEZYJNE

Zawód mierniczego to wymagająca zaufania publicznego, społeczna funkcja wykonywania
specjalistycznych pomiarów geodezyjnych i sporządzania na ich podstawie opracowań matematycznych,
opisowych, kartograficznych i prawnych, w formie dokumentów o charakterze urzędowym w zakresie potrzeb
administracji państwowej, samorządowej i wielu dziedzin gospodarki narodowej oraz społeczeństwa polskiego.
To również zawód powołany i kompetentny w zakresie określania i strzeżenia fizycznego zakresu granic
nieruchomości gruntowych oraz wykonywania czynności techniczno-prawnych w procesach regulacji ich
stanów prawnych w ścisłej współpracy z notariatem.

Mierniczy wykonuje zawód zaufania publicznego. Powołany jest do sporządzania dokumentów
matematycznych, kartograficznych i prawnych, które posiadają status dokumentu urzędowego.

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów dziedziny geodezji jest gromadzenie informacji przestrzennej, tworzonej na
podstawie bezpośrednich pomiarów w terenie, ewidencjonowanej i udostępnianej państwu i społeczeństwu
polskiemu przez strukturalnie i funkcjonalnie działające trzy zawody:

1) zawód mierniczego – jako jedyne źródło danych pomiarowych i ich dokumentowania, wiernie
odwzorowującego sytuację fizyczną terenu i stan prawny nieruchomości gruntowych,

2) zawód geodety wykonywany przez absolwentów szkół geodezyjnych zatrudnionych w urzędach
centralnych,w urzędach administracji samorządowej lub w innych jednostkach organizacyjnych,

3) zawód pracownika naukowego i nauczyciela w dziedzinie geodezji.

Z w/w trzech zawodów tylko zawód mierniczego jest zawodem zaufania publicznego i nie ma swojego
umocowania w prawie.

Nasze starania o ustawę regulującą zasady, nazwę i równorzędny w tym systemie status zawodu
mierniczego, podejmowane we współpracy z pozostałymi dwoma zawodami są mocno umotywowane
i społecznie konieczne z wielu względów.

Do wykonywania czynności i prac geodezyjnych powinien być w Rzeczypospolitej Polskiej
upoważniony wyłącznie mierniczy bo właśnie tylko on wykonuje czynności skatalogowane w projekcie
niniejszej ustawy.



Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie uwzględnia w swoich regulacjach prawnych istnienia
zawodu geodety – mierniczego. Opisuje m. in. strukturę Służby Geodezyjnej, zadania państwowej administracji
geodezyjnej, tryb nadawania uprawnień zawodowych i czynności geodezyjne, nie definiując jednocześnie
podmiotu, który ma je wykonywać wraz z przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Przez określania
„wykonawca”, kierownik prac”, osoba wykonująca samodzielne funkcje w geodezji” czy przedsiębiorca
wykonujący prace geodezyjne rozmywa zakres granic obowiązków wykonawców i wprowadza chaos w
interpretacji prawa. Wymienia nakazy, zakazy i kary, które są przypisane do poszczególnych funkcji. Nie spełnia
zatem oczekiwań środowiska geodetów – mierniczych.

Dotychczasowe Prawo geodezyjne i kartograficzne:

- drogą rozporządzeń wprowadza przepisy umożliwiające przyjmowanie do powiatowych i
państwowych zasobów mało wiarygodnych danych z nie zawsze profesjonalnie wykonanych
opracowań fotogrametrycznych bez ustalenia granic w terenie, dopuszcza modernizację ewidencji
gruntów i budynków, która umożliwia spisanie protokołów granicznych „w tzw. remizach”.

- wprowadza nadmierną biurokrację związaną z obowiązkiem rejestracji od nowa każdej zmiany w
zgłoszeniu pracy np zakresu, asortymentu. Wiąże się to z wypełnianiem nowych formularzy, stratą
czasu obu stron.

- pozwala ubiegać się o uprawnienia osobom bez doświadczenia zawodowego w praktyce. Egzamin
polega na zdaniu testów z zakresu zagadnień teoretycznych w większości nie związanych z
zawodem, zaś pytania związane bezpośrednio z praktyką zawodową pojawiają się bardzo rzadko

- pozwala weryfikować prace geodetów uprawnionych przez osoby nie posiadające nawet
wykształcenia geodezyjnego. Weryfikacja miała się ograniczyć tylko do zgodności wykonanej pracy z
przepisami prawa i kompletnością materiałów a w praktyce przez dowolną interpretację prawa
pozwala na ingerencję w każdą czynność geodety.

- stanowi, że tylko dokument uwierzytelniony pieczęcią starosty ma moc prawną. Nie określa
natomiast kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomyłki geodeta sporządzający dokument, czy
starosta weryfikujący i wprowadzający dane do zasobu geodezyjnego.

Cel proponowanej ustawy o zawodzie mierniczego

1) Ochrona konstytucyjnych praw własności właścicieli nieruchomości (art. 21. ust.1 Konstytucji),
której brak w sformułowania obowiązującej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podstawowym
obowiązkiem mierniczego będzie ochrona granic własności oraz rzetelne i zgodne z prawem ich
ustalanie co zapewni uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości.

2) Znaczne zwiększenie jakości i wiarygodności zasobu geodezyjnego poprzez dostarczanie
rzetelnych danych przez mierniczych wykonujących zawód zaufania publicznego, pod pieczą
samorządu mierniczych i ponoszenie całkowitej odpowiedzialności konkretnego mierniczego za
jakość wykonanych dokumentów w związku ze zleconymi mu pracami.

3) Odciążenie struktur organów administracji geodezyjnej poprzez przekazanie części zadań do
samodzielnego wykonania mierniczym. Tym samym powiatowa służba geodezyjna zyska możliwość
zajęcia się najważniejszymi z punktu widzenia obywatela i państwa sprawami dotyczącymi szeroko
pojętej ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia zasobu geodezyjnego. Spowoduje to również
zmniejszenie kosztów funkcjonowania w/w organów.



4) Dotychczasowy system weryfikacji nie sprawdził się w praktyce, o czym świadczą liczne przykłady.
Weryfikacja w obecnej formie nie wpływa na poprawę jakości danych przekazywanych do zasobu.
Prawdziwej i rzetelnej weryfikacji dokona wysokiej rangi specjalista, który jako członek samorządu
mierniczych będzie sprawował pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

5) Mierniczy wykonując i podpisując swoją dokumentację będzie ponosić pełną odpowiedzialność
karno - dyscyplinarną za jej nieprawidłowe wykonanie.

6) Nowe prawo spowoduje znaczne przyspieszenie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, usprawni
prowadzenie inwestycji oraz zasilanie baz danych geodezyjnych. Poprzez przekazywanie przez
mierniczego bezpośrednio inwestorowi wyników swojej pracy wyeliminuje się długotrwałe procedury
administracyjne w procesie inwestycyjnym.

7) Mierniczy poddany nadzorowi kompetentnych wytypowanych przez Samorząd Mierniczych
członków Komisji Dyscyplinarnych zapewni rzetelność swojej pracy co pośrednio spowoduje
podniesienie wiarygodności i jakości baz danych. Dotychczasowe przepisy dotyczące
odpowiedzialności dyscyplinarnej są nieskuteczne, ponieważ zadania te scedowano na administrację
geodezyjną, która ze względu na skład i brak praktyki zawodowej członków zespołów orzekających
nie wywiązywała się prawidłowo ze swoich obowiązków.

8) Znacząco zmniejszy się ilość konfliktów na linii służba geodezyjna – mierniczy, co wpłynie na
uzdrowienie atmosfery współpracy i relacje międzyludzkie.

9) Ustalenie odpowiednich wymogów, dotyczących osób ubiegających się o uzyskanie tytułu
mierniczego, przeprowadzanie egzaminów sprawdzających wiedzę zawodową na najwyższym
poziomie przyczyni się do podniesienia rangi zawodu, wyeliminuje z kandydatów na mierniczego
osoby nierzetelne i niekompetentne.

10) Uznanie zawodu mierniczego jako zawodu zaufania publicznego będzie miało pozytywne skutki
społeczne - zwiększy zaufanie społeczeństwa, zarówno do administracji geodezyjnej jak i do
mierniczych. Zmniejszy się ilość skarg i zatargów sąsiedzkich – sporów granicznych.

11) Obowiązek cyklicznych szkoleń organizowanych przez Samorząd mierniczych pozwoli
systematycznie podnosić wiedzę zarówno w zakresie przepisów prawa jak również wiedzy
inżynieryjno – technicznej wykonywanego zawodu.

Inicjatywa restytucji nazwy "mierniczy" jako zawodu, który opisany był i wykonywany na ziemiach
polskich już od 1283 roku jest całkowicie uzasadniona. Wiele urzędów, które w latach 50 ubiegłego
wieku zostały zlikwidowane, powróciły do swych tradycyjnych nazw:

wojewoda zlikwidowany w 1950 r. - restytuowany w 1975 r.;

prezydent miasta zlikwidowany w 1950 r. - restytuowany w 1975 r.;

starosta zlikwidowany w 1950 r. - restytuowany w 1999 r.;

burmistrz zlikwidowany w 1950 r. - restytuowany w 1993 r.;

wójt zlikwidowany w 1950 r. - restytuowany w 1993 r.;

notariusz zlikwidowany w 1951 r. - restytuowany w 1991 r.;

mierniczy zlikwidowany w 1952 r. - restytuowany w ??????




