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Materiały i uwagi Polskiej Geodezji Komercyjnej i Geodezyjnej Izby Gospodarczej dotyczące 
dokumentów przesłanych przez Przewodniczącego zespołu ds. geodezji przy RMiŚP 
w dn. 23.04.2021 r. 

Wprowadzenie 

Ze względu na fakt, że przesłane dokumenty zostały opracowane w formacie *.odt. co sugeruje, 
że członkowie zespołu używają różnych licencji i wersji edytora, proponowane zmiany 
i dopiski w przesłanych dokumentach przedstawiamy wprost w dokumencie w kolorze 
czerwonym (nie w rejestracji zmian, która może nie być czytelna w różnych wersjach), kolor 
granatowy przedstawia oryginalny, niezmieniony tekst z dokumentów przesłanych przez 
Przewodniczącego. 
Propozycję samej nazwy zawodu, jako jednak drugorzędną, choć nie bez znaczenia, 
proponujemy odłożyć w czasie do dyskusji, dlatego samą nazwę w poniższej propozycji 
zastąpiliśmy oznaczeniem „XXX”. Do samej nazwy odnosimy się w dalszej części dokumentu. 

Definicja zawodu (ad 1_2021-04-20 – definicja zawodu XXX) 

Cały wstęp wymaga dyskusji i przeredagowania. Nie jesteśmy przekonani, czy w obrębie naszej 
dziedziny działają trzy zawody, czy jednak jeden. Jesteśmy za niedzieleniem branży. 

Dodatkowo zawód powinien uwzględniać nie tylko drobnych wykonawców i mniejsze prace, 
ale również np. średnie firmy i bardziej skomplikowane roboty. Duże zadania czy projekty 
często interdyscyplinarne wymagają, aby zespół je prowadzący był zróżnicowany i posiadał 
różne zasoby, w tym organizacyjne. Dlatego nie zgadzamy się, aby wszystkie prace z dziedziny 
geodezji i kartografii mogły być zlecane jedynie osobie fizycznej (XXX). Takie rozwiązanie 
uniemożliwi praktycznie wykonanie każdej większej i skomplikowanej pracy, co negatywnie 
odbije się na gospodarce kraju, w tym na procesie inwestycyjnym i dodatkowo nie pozwoli na 
wykorzystanie środków UE (rozliczanych w reżimowych terminach), poprawiających stan 
rejestrów publicznych. Oczywiście to nie stoi w sprzeczności z faktem, że określone kluczowe 
prace muszą być wykonane czy nadzorowane przez XXX. Analogiczna sytuacja występuje w 
budownictwie, gdzie również mamy kilka specjalności zawodowych i potrzebne są też 
dodatkowe umiejętności, ale z powodzeniem funkcjonują większe firmy, które zatrudniają 
osoby posiadające stosowne uprawnienia, i funkcjonuje pojęcie „wykonawca prac”. 

Reasumując, pojęcie „wykonawca prac” jako podmiot realizujący rozbudowane projekty musi 
pozostać w porządku prawnym opisującym zawód geodety. Oczywiście wszelkie podzadania 
specjalistyczne zarezerwowane dla XXX będą musiały być przez niego wykonane. 

Poniżej odnosimy się do definicji zawodu. 

Proponujemy większą korelację z dokumentem koncepcja SZ 2014, minimalne konieczne 
zmiany przedstawiamy poniżej. 

Definicja zawodu XXX  

1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu XXX.  

2.Tytuł zawodowy ,,XXX,, podlega ochronie prawnej  

3. Zawód XXX może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą. 
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4. XXX to osoba zaufania publicznego korzystająca z ochrony przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym, która pozyskuje i przetwarza informacje o cechach 
przestrzennych i jakościowych powierzchni ziemi, jej zagospodarowaniu i stanie prawnym jej 
określonych obszarów i obiektów. XXX wydaje dokumenty o mocy urzędowej sporządzone 
przez siebie na podstawie swoich prac, a dokumenty te poświadczone są przez niego osobiście 
własnym podpisem i pieczęcią, uwierzytelniając w ten sposób zawarte w dokumencie treści, 
potwierdzając ich zgodność ze źródłem badań, z terenem i z wynikowym operatem 
technicznym. 

5. XXX może wyłącznie być osoba która posiada  obywatelstwo  polskie i korzysta z pełni praw 
cywilnych. Dokumentację XXX wykonuje w języku polskim. 

6. XXX używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem godła i adresem miejsca prowadzenia 
działalności na dokumentach wynikowych przeznaczonych dla zamawiającego. 

7. XXX może prowadzić tylko jedną kancelarię. Kilku XXX może prowadzić jedną kancelarię 
na zasadach spółki cywilnej, partnerskiej.  

8. XXX może wykonywać swój zawód w ramach stosunku pracy. W przypadku wykonywania 
zawodu w ramach umowy o pracę, kancelarię może prowadzić przedsiębiorca zatrudniający 
XXX. 

Wykaz czynności XXX (Ad 2_Wykaz czynności XXX) 

Wykaz czynności XXX 

Zawód  XXX obejmuje  wykonywanie  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii czynności 
istotnych  dla  sprawnego  funkcjonowania  państwa,  bezpieczeństwa  obywateli, 
przestrzegania praw jednostki – w imię interesu publicznego i dla jego ochrony. Realizacja tych 
celów wymaga zastrzeżenia na wyłączność i pod ochroną prawną następujących czynności: 

Proponujemy przyjęcie prac, o których mowa w rozdziale IV koncepcji SZ z 2014 r., a jeżeli 
nie będzie to możliwe, poniżej przedstawiamy pierwsze konieczne zmiany do proponowanego 
tekstu. Katalog czynności wymaga rozszerzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i faktycznie wykonywanymi kluczowymi zadaniami w dziedzinie geodezji i kartografii. 

1. Pomiary i inne czynności miernicze (np. zbieranie danych opisowych trudno nazwać 
czynnością mierniczą) mające na celu pozyskiwanie i przetwarzanie danych o cechach 
przestrzennych i jakościowych powierzchni ziemi, jej zagospodarowaniu i stanie prawnym 
jej  określonych  obszarów oraz poszczególnych obiektów. W szczególności 
wykorzystywane do: 

1.1 Sporządzania map, planów, szkiców, profilów i przekrojów wykorzystywanych do 
opinii oraz dowodów w postępowaniach administracyjnych, czynnościach 
przygotowawczych policyjnych i prokuratorskich, sądowniczych oraz postępowaniach 
księgowo-wieczystych; 

1.2 pozyskiwania  i  przetwarzania  informacji  przestrzennej  na  potrzeby tworzenia i 
aktualizacji baz danych obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji 
przestrzennej, o których mowa w art. 4 ust. 1a Ustawy Pgik. geodezyjnych, 
tematycznych i specjalistycznych tworzonych na potrzeby administracji publicznej. 
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1.3 pozyskiwanie i przetwarzanie informacji przestrzennej na potrzeby tworzenia i 
aktualizacji baz danych tematycznych i specjalistycznych na potrzeby administracji 
publicznej. 

2. Ustalanie przebiegu granic nieruchomości oraz działek ewidencyjnych, w szczególności: 

2.1.W trakcie czynności na gruncie sprawdzanie obecności i ustalanie tożsamości stron oraz 
przyjmowanie pełnomocnictw; 

2.2.Przy niemożności ustalenia osób uprawnionych do występowania w roli strony 
odraczanie czynności i zawiadomienie odpowiedniego organu; 

2.3.Przeprowadzanie wywiadu terenowego, odszukania znaków granicznych, określenie 
położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych ; 

2.4.Wskazanie stronom przebiegu granic; 

2.5.Stabilizację punktów granicznych; 

2.6.Sporządzenie protokołu granicznego; 

2.7.W chwili likwidacji sporu granicznego sporządzenie aktu ugody; 

2.8.Wykonanie pomiaru granic wraz z trwałymi elementami zagospodarowania terenu 
mających znaczenie dla określenia jej przebiegu; 

2.9.Treść ugody nie może wykraczać poza przedmiot ugody; 

2.10. Sporządzenie dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości obejmującej: 

2.10.1. Dane o założonej dla celów rozgraniczenia osnowie oraz pozyskanej z bazy 
SOG; 

2.10.2. Szkice i dzienniki zawierające dane pozyskane w wyniku pomiaru; 

2.10.3. Obliczenia oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych, wykazy zmian 
powierzchni nieruchomości jeśli będą występowały; 

2.11. Sporządzenie operatu technicznego w składzie: 

2.11.1.  

3. Wykonywanie podziałów nieruchomości a w szczególności: 

3.1.Pomiary elementów istniejących zagospodarowania terenu nieodzownych do 
sporządzenia mapy z podziałem nieruchomości; 

3.2. 

4. Wykonanie projektu scalenia i podziałów nieruchomości, w tym: 

4.1. 

5. Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych skutkujących dokonaniem wpisów w 
księgach wieczystych. 

6. Wykonywanie niezbędnych pomiarów łącznie z zakładaniem, odtwarzaniem, renowacją 
osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej (osnowa wykorzystywana jest praktycznie przy 
realizacji większości prac geodezyjnych) celu sporządzenia wszelkiego rodzaju 
analogowych i cyfrowych map do celów projektowych. 
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7. Wykonywanie prac pomiarowych, kartograficznych i koncepcyjnych związanych z 
mierniczym opracowaniem planów zagospodarowania terenów, planów realizacyjnych 
oraz dokumentacji budowlanej. 

8. Wykonywanie prac związanych z ustaleniem położenia obiektów w przestrzeni. 

9. Pomiary i opracowania związane z badaniem przemieszczeń i odkształceń obiektów 
przemysłowych i budowlanych w czasie eksploatacji. 

10. Wykonywanie pomiarów i opracowań związanych z przygotowaniem oraz obsługą 
inwestycji. 

11. Dokonywanie wymaganych wpisów do dokumentacji procesu inwestycyjnego. 

12. Opracowanie standardowych opracowań kartograficznych, w tym Mapy Zasadniczej, 
tworzonych na podstawie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej (o których mowa w art. 4 ust. 1a Ustawy Pgik) oraz 
pomiarów aktualizujących. 

13. Przeprowadzanie kontroli jakości prac, o których mowa w pkt.1-12. 

14. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami, o których mowa w pkt. 1-12. 

15. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz występowanie jako rzeczoznawca w zakresie 
prac wymienionych w pkt. 1-12 

Część wymienionych powyżej czynności może z upoważnienia pod kierownictwem XXX 
wykonać aplikant XXX. W swojej pracy XXX korzysta również z pomocy zespołu 
pomiarowego/projektowego (pomiarowy czy nawet technik – jeśli postawimy wymóg 
wyższego wykształcenia dla XXX, nie będzie aplikantem, a bierze udział w pomiarach). 
Katalog czynności otwarty do uzupełnienia. 

Analiza celów i skutków (Ad 3_Analiza celów i skutków) 

Tekst wymaga dyskusji i przeredagowania, jak pisaliśmy wcześniej, koniecznym jest, aby 
w porządku prawnym (w symbiozie) funkcjonował „wykonawca prac” i XXX wraz ze 
szczegółowym opisaniem kompetencji obu podmiotów i oczywiście zależności. Zdajemy sobie 
sprawę, że XXX zatrudniony w firmie nie będzie podlegał zależności służbowej w części 
dotyczącej wykonywania zawodu XXX, pieczę nad takim XXX sprawował będzie samorząd 
zawodowy. 

Poniżej odnosimy się jedynie do najbardziej kontrowersyjnego zapisu, z którym zdecydowanie 
się nie zgadzamy i który jest w sprzeczności z rozwojem techniki i nauki. Proponowane zmiany 
poniżej. 

Dotychczasowe Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

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

nie wprowadza właściwych mechanizmów weryfikacyjnych i ochronnych przed 
przyjmowaniem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasób jest jeden) 
mało wiarygodnych danych. 
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Objaśnienia do zmiany: 

1. Różne metody pomiaru 

Wiarygodność danych przyjmowanych do zasobu nie zależy od nazwy przyjętej metody 
pomiaru, lecz od kompetentnego, właściwego jej doboru, zapewniającego otrzymanie danych 
o określonej jakości, w tym o wiarygodnych dokładnościach.  

Jest wiele technik pomiarowych i pewnie pojawią się nowe, nie można faworyzować jedynie 
najstarszych, tradycyjnych technik. Są pomiary fotogrametryczne, kartograficzne, satelitarne 
i kto wie, jakie jeszcze będą. Jeżeli pomiary spełniają kryteria dokładnościowe dla danego 
produktu i są wiarygodne, to są właściwe bez względu na metodę – tak też mówi prawo i tak 
powinno pozostać. Jest to zapis, który podnosi rangę geodety XXX do osoby podejmującej 
decyzje również co do metody pomiaru, za przyjęcie której poniesie pełną odpowiedzialność.  

Rolą XXX będzie taki dobór metod pomiaru, aby zapewnić stosowne parametry. 

2. Ustalenia granic metodą foto 

Dopuszczenie ustalania granic fotogrametrycznie często daje większe możliwości 
zobrazowania stronom granicy, której fizycznie nie widać na gruncie. Właściciele przychodzą 
na zaoraną miedzę i nie są w stanie dokładnie wskazać takiego przebiegu. Natomiast przy stacji 
fotogrametrycznej pokazującej precyzyjnie obraz terenu (szczegóły sytuacyjne, które mogą 
mieć znaczenie przy ustalaniu granicy) wraz z nałożoną proponowaną granicą mogą dokładnie 
zobaczyć i ocenić jej przebieg, w każdej chwili mogą poznać powierzchnię działki nawet w 
różnych wariantach. Trzeba zauważyć, że rolnicy od wielu lat zaznajomieni są z produktami 
fotogrametrycznymi, które z powodzeniem wykorzystywane są do kontroli zasiewów przez 
ARiMR, dlatego dla większości jest to produkt łatwy do interpretacji. Nie można pozbawiać 
właścicieli możliwości korzystania z takiego udogodnienia, a geodetów używania 
nowoczesnych technologii. 

Należy odróżnić metodę czy formę wykonania zadań od nieprawidłowości w wykonaniu tych 
zadań bez względu na przyjętą metodę. Oczywiście dobór metody zależy od danego terenu czy 
zadania i leży w kompetencji XXX. Przekazanie doboru metody XXX tylko podnosi jego rangę 
(staje się władny również w ocenie stosowania danej metody). Skoro XXX jako zawód zaufania 
publicznego reprezentują osoby o wysokich kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu, to 
zupełnie zrozumiałym jest pozostawienie w ich kompetencji wyboru metody wykonania danej 
pracy zgodnie ze sztuką geodezyjną. 

Nazwa zawodu 

Nazwa zawodu, choć może wydawać się drugorzędna wzbudza wiele emocji, w tym niestety 
negatywnych, i jest pierwszym wrażeniem społecznym na temat zawodu. Może warunkować 
prestiż i poważanie społeczne, dodatkowo powinna możliwie najpełniej odzwierciedlać zakres 
prac XXX i przystawać do postrzegania roli XXX przez różne środowiska. Od lat ukształtowało 
się pojęcie „geodeta”. Geodeta jest również, nie tylko we współczesnym rozumieniu, wyższym 
w hierarchii niż mierniczy, o czym poniżej. 

Proponowana nazwa „mierniczy geodezyjny” nie oddaje wykonywanego zawodu i językowo 
budzi wrażenie niskich kompetencji (niższych niż geodeta). 

Ze słowników języka polskiego: 
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miernictwo «sposoby i techniki dokonywania pomiarów»1. 

mierniczy (jako przymiotnik) «dotyczący miernictwa, stosowany w miernictwie; dotyczący 
pomiarów, służący do mierzenia czego»2. 

pomiarowy (jako przymiotnik) «związany z mierzeniem, zwłaszcza: służący do mierzenia, 
wykonujący pomiary»3. 

Nazwy zawodów, funkcji i profesji będące przymiotnikami używanymi jak rzeczowniki są 
odbierane jako przestarzałe lub mało ważne. „Krojczy” to nie jest pełnowartościowy krawiec, 
tylko ktoś, kto pokroi materiał, ale już go nie zszyje. „Zwrotniczy” i „nastawniczy” kojarzą się 
co najwyżej z obsługą wajchy, a „palowniczy” z kafarem. Zgodnie z tymi konotacjami 
„mierniczy” to ktoś, kto pomierzy, ale policzyć to już da komuś mądrzejszemu. 

Ze „Studiów nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku”: (...) choć mierniczowie przystąpili do 
pracy szybko, kierujący nimi geodeta (...).4 

Szczególnie zwraca uwagę niemal identyczne – „służący do mierzenia” – znaczenie słów 
„mierniczy” i „pomiarowy”. Skoro nie są rozróżniane na poziomie języka ogólnego, trudno 
spodziewać się obdarzenia „mierniczego” większym prestiżem niż „pomiarowego”. 
„Pomiarowy” funkcjonuje w geodezji jako osoba pomagająca geodecie (np. trzymająca tyczkę, 
łatę…), zazwyczaj bez wykształcenia zawodowego. Ponadto „mierniczy” w powszechnym 
rozumieniu kończy się na odczytaniu wyniku z przymiaru czy urządzenia, nie obejmuje zatem 
całej otoczki obliczeniowo-koncepcyjnej, kartowania, a tym bardziej kompetencji prawnych. 

Zawody i funkcje o niskim statusie społecznym, „nie warte” porządnej, własnej nazwy, to: 
sortowniczy, smarowniczy, parkingowy, bagażowy, porządkowy, stajenny, odźwierny, 
kościelny, woźny, noszowy, kotłowy, suwnicowy, dźwigowy, piecowy, garowy, wsadowy, 
ubojowy, bufetowa, salowa, sklepowa, stójkowy, kąpielowy, łaziebny, garderobiany, 
pokojowy, wózkowy, etażowa, korytarzowy, dworski5. W ich definicjach często przewijają się 
słowa służący albo niewykwalifikowany. Trudno znaleźć zawód czy funkcję o przymiotnikowej 
formie mające większe poważanie niż „księgowy”, „motorniczy” czy „radny”. Za odosobnione 
wyjątki mogą posłużyć „śledczy” i „uczony”, ale to nie są nazwy zawodu. Również „leśniczy” 
w oficjalnej klasyfikacji to „leśnik”. Prestiż związany z dawnymi tytułami dworskimi jak 
„horodniczy”, „podkomorzy” czy „koniuszy” też odszedł już do lamusa; dziś słowo „koniuszy” 
bardziej kojarzy się ze zgrzebłem i obrokiem niż z zaszczytem i zarządzaniem. Zawody o 
wysokim statusie mają nazwy wyraźnie rzeczownikowe: lekarz (nie „leczniczy”), strażak (nie 
„gaśniczy”), inżynier (nie „techniczny”), nauczyciel (nie „klasowy”). 

W hierarchii wojskowej szeregowy i plutonowy stoją nisko, chorąży nieco wyżej, ale wśród 
oficerów nie ma już takich przymiotnikowych nazw. Są porucznik, kapitan, major, pułkownik, 
generał. W policji jest tylko posterunkowy (najniżej), w straży pożarnej – sekcyjny (ma trzy 
belki). Poważni to są komisarze i brygadierzy. 

 
1 https://sjp.pwn.pl/sjp/miernictwo;2482943.html  
2 https://sjp.pwn.pl/doroszewski/mierniczy;5451161.html  
3 https://sjp.pwn.pl/doroszewski/pomiarowy;5476806.html  
4 https://books.google.pl/books?id=qpRMAQAAIAAJ&q=mierniczowie  
5 https://sjp.pwn.pl/doroszewski/dworski;5423564.html  
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To samo dotyczy innych, niezwiązanych z zawodem określeń osób. Przymiotnikowe brzmienie 
automatycznie przekierowuje na negatywny odbiór: hamulcowy, kapciowy, paskowy6, 
wsiowy, miastowy, protegowany, trunkowy, bezdomny, bezrobotny, fizyczny, drugoroczny, 
młodociany, psychiczny, podejrzany, zatrzymany, aresztowany, oskarżony, skazany, osadzony. 
Trudno znaleźć takie określenia o pozytywnym wydźwięku. Jest spora grupa obojętnych w 
sporcie (lewoskrzydłowy, podkoszowy, przyjmujący – ale zawsze są to tylko hiponimy 
„pełnych” wyrazów „piłkarz”, „koszykarz” czy „siatkarz”), jest trochę określeń neutralnych w 
innych obszarach – przysięgły, dyżurny, budowniczy, nominowani – ale nie stanowią one 
godnej przeciwwagi. 

Przymiotnik używany z pominięciem rzeczownika, zastępujący go, to również powszechny 
sposób na przedstawienie kogoś w złym świetle, na odczłowieczenie przeciwnika, stąd 
używane jako inwektywy „czarni” i „czerwoni”, „partyjni”, „kolorowi” i „starozakonni”, stąd 
takie określenia jak ruski, sukienkowy7, tęczowy8, tekstylny9. Nawet ewidentnie pozytywne 
przymiotniki jak „mądry”, kiedy użyje się ich jako podmiot, nabierają cech negatywnych: 
„Przyszedł mądry” nie oznacza szacunku, lecz ironię. „Cichociemny”, dawniej godny szacunku 
spadochroniarz, dziś oznacza godnego pogardy szpicla10. Tak ewoluuje język i trochę szkoda 
upierać się przy określeniu staromodnym, już dziś niepewnym, a jeszcze skazanym na dalszą 
dewaluację. „Miernicze” są tyki, taśmy, instrumenty, roboty, biura i sznury. Osoba powinna 
być usytuowana jednak nieco wyżej. 

Last but not least: w języku funkcjonują również skojarzenia. „Mierny” to „niewysokiej 
jakości”, dziś kojarzący się między innymi ze szkolną oceną. Poza tym tego typu słowa, tzn. 
przymiotniki w użyciu rzeczownikowym, to nazwy sklepów (obuwniczy, papierniczy, 
spożywczy, mięsny) i zup. 

Proponujemy nazwę przyszłego zawodu jako „geodeta” z wybranym przymiotnikiem, 
np. licencjonowany, uprawniony (jako najbardziej przyjęte i obowiązujące), ekspert, 
przysięgły itp. 

Wykorzystanie dotychczasowego dorobku 

PGK i GIG pragną kontynuować prace nad zawodem, w których od dziesiątków lat biorą 
czynny udział; ostatnim dokumentem wypracowanym przy udziale m.in. tych organizacji jest 
dokument z 2014 r. przesłany do zespołu. Dokument ten, choć nosił nazwę koncepcja 
samorządu zawodowego XXX, odnosił się również do definicji samego zawodu. Nazwa 
dokumentu ma swoje podłoże w Ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa. Budownictwo jako zawód zaufania publicznego wydawało się 
najbliższe naszej profesji. Przytoczona ustawa dotyczy zawodu inżyniera budownictwa i nosi 
nazwę o samorządzie…, stąd analogiczna koncepcja o SZ uwzględniająca również definicję 
zawodu. 

 
6 https://nowewyrazy.pl/haslo/paskowy.html  
7 https://nowewyrazy.pl/haslo/sukienkowy.html  
8 https://nowewyrazy.pl/haslo/teczowy.html  
9 https://sjp.pwn.pl/sjp/tekstylny;2577732.html  
10 https://sjp.pwn.pl/sjp/cichociemny-I;2449076.html  
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Przypominamy, że w koncepcji SZ zawód został zdefiniowany przede wszystkim w rozdziale 
III, IV i VI.  

Wyciąg z koncepcji 2014 r. 

III. Zawód XXX  
 
Wykonywanie zawodu XXX polega na pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji o cechach 
przestrzennych i jakościowych powierzchni ziemi, jej zagospodarowaniu i stanie prawnym jej 
określonych obszarów, obiektów oraz na realizowaniu i nadzorowaniu tworzenia kultury w jej 
aspekcie przestrzennym, a także na prowadzeniu edukacji w opisanym zakresie. Zawód Geodety 
i Kartografa Przysięgłego obejmuje wykonywanie w dziedzinie geodezji i kartografii czynności 
istotnych dla sprawnego funkcjonowania państwa, bezpieczeństwa obywateli, przestrzegania 
praw jednostki – w imię interesu publicznego i dla jego ochrony.  
 
IV. Czynności zastrzeżone dla XXX 
 
Realizacja powyższych celów wymaga zastrzeżenia dla XXX wykonywania następujących 
czynności:  
 

1. Kierowanie pracami przenoszenia na obszar Polski i konserwacji geodezyjnych 
układów odniesienia.  

2. Kierowanie pracami konserwacji lub wyznaczania geodezyjnego układu 
wysokościowego.  

3. Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby tworzenia 
i aktualizacji baz danych obejmujących zbiory danych krajowego systemu informacji o 
terenie.  

4. Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej na 
potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych tematycznych i specjalistycznych 
tworzonych na potrzeby administracji publicznej.  

5. Wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z ustalaniem 
przebiegu granic nieruchomości, w tym sporządzanie protokołów granicznych i aktów 
ugody.  

6. Wykonywanie podziałów nieruchomości.  

7. Przekształcenie struktury własnościowej nieruchomości gruntowych, w szczególności:  

 wykonywanie projektów scaleń i podziałów nieruchomości,  

 wykonywanie projektów scaleń i wymian gruntów.  

8. Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych skutkujących dokonaniem wpisów 
w księgach wieczystych.  

9. Kierowanie pracami geodezyjnymi związanymi z obsługą procesu inwestycyjnego. 
Dokonywanie wymaganych wpisów do dokumentacji procesu inwestycyjnego.  

10. Kierowanie pracami związanymi z ustaleniem położenia obiektów w przestrzeni i w 
czasie (badanie przemieszczeń i odkształceń).  

11. Kierowanie opracowaniem standardowych opracowań kartograficznych tworzonych na 
podstawie baz danych KSIoT.  
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12. Kierowanie opracowaniem map tematycznych i specjalnych tworzonych na potrzeby 
administracji publicznej.  

13. Kierowanie projektowaniem modeli danych dla systemów informacji przestrzennej 
administracji publicznej oraz tworzeniem baz danych zgodnych z tymi modelami.  

14. Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi unormowanymi porozumieniami 
standaryzacyjnymi NATO i normami obronnymi.  

15. Kierowanie opracowaniem procedur oraz badaniem i kalibrowaniem czujników, 
aparatury i układów (systemów) wykorzystywanych w celach geodezyjnych.  

16. Przeprowadzanie kontroli jakości prac, o których mowa w pkt.1-15.  

17. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami, o których mowa w pkt. 1-15.  

18. Redagowanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych 
i specjalnych tworzonych na potrzeby administracji publicznej.  

19. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie geodezji i kartografii określonych w 
innych przepisach.  

20. Występowanie jako rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia w zawodach 
wpisany na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia ogólnego lub 
podręczników do kształcenia w zawodach, prowadzoną przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania.  

 

VI. Warunki wykonywania zawodu i ochrona interesów zawodowych  
 

1. Prawo wykonywania zawodu w zakresie określonym w wykazie samodzielnych funkcji 
XXX przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę właściwej izby Geodetów 
i Kartografów Przysięgłych.  

2. Samorząd zawodowy prowadzi rejestr XXX 

3. XXX używa pieczęci określonego wzoru.  

4. Członkowie izby są zobowiązani posługiwać się numerem wpisu na listę danej izby przy 
czynnościach zawodowych.  

5. W ramach prowadzonej działalności XXX mają obowiązek zorganizować kancelarię w 
celu zabezpieczenia istotnej dokumentacji prac. W przypadku wykonywania zawodu w 
ramach umowy o pracę kancelarię może prowadzić przedsiębiorca na rzecz którego 
działa członek izby. Szczegółowe zasady przechowywania dokumentacji określi ustawa 
o samorządzie zawodowym.  

6. XXX wykonujący zawód w ramach stosunku pracy w organach administracji rządowej 
lub samorządowej nie może wykonywać zawodu poza tymi organami.  

7. XXX nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 10 lat.  

8. Członkowie izby przy wykonywaniu czynności zawodowych mają prawo dostępu do akt 
ksiąg wieczystych, sporządzania kopii z tych dokumentów oraz ich własnoręcznego 
uwierzytelniania.  

9. Członkowie izby podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
i zawodowej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych 
z wykonywaniem zawodu, z zastrzeżeniem pkt.10  
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10. XXX wykonujący prace wyłącznie w ramach stosunku pracy u Pracodawcy, który 
posiada stosowne ubezpieczenie, jest zwolniony z obowiązku indywidualnego 
ubezpieczenia.  

11. Członek izby zobowiązany jest do opłaty składki członkowskiej.  

12. Zasady reklamowania się członków izby określi samorząd zawodowy w kodeksie etyki.  

13. Wykonywanie innego zawodu wymaga zgody organów samorządu zawodowego 
wyrażonej po zbadaniu przez organ, czy wykonywanie innego zawodu nie stworzy 
przesłanek do naruszeń postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej XXX.  

14. Z obowiązku, o którym mowa w pkt. 13 zwolnione są osoby zatrudnione w charakterze 
pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego, chyba że 
wykonywanie  tego zatrudnienia przeszkadza w pełnieniu obowiązków wynikających z 
przynależności do izby XXX.  

15. Proponuje się rozszerzenie katalogu zawodów dla których można tworzyć spółki 
partnerskie o zawód XXX.  

Propozycje. 

Zważywszy na obszerny materiał przedstawiony w koncepcji z 2014 r., który koreluje 
z proponowanymi przez Przewodniczącego rozdziałami do opracowania, a sama treść 
koncepcji już jest wykorzystywana przez Przewodniczącego w przedstawionych dokumentach, 
proponujemy, aby stał się on (lub jego fragment) podstawą tworzenia nowego dokumentu 
o zawodzie, oczywiście po wprowadzeniu uzgodnionych w zespole zmian. Taka strategia 
znacznie przybliży nas do celu. 

Uwagi organizacyjne i apel o dobrą współpracę 

Zwracamy uwagę, że wypracowana koncepcja zawodu winna być w ramach całego zespołu, 
stwierdzenie p. Przewodniczącego, że przesłany materiał został wypracowany przez cały zespół 
przy udziale p. Mecenasa jest zaskakujące, zarówno PGK, jak i GIG o dokumencie zostali 
poinformowani dopiero po jego przesłaniu, nie jest nam znany ani tryb, ani terminy takich 
uzgodnień odbywających się jednak poza zespołem. 

Sukces w zdefiniowaniu zawodu i powołania samorządu w znacznym zakresie zależy od nas, 
od tego czy będziemy szanować nawzajem nasze rewiry działalności (różne od swojego), czy 
potrafimy współpracować i pójść na kompromisy. Samorząd nie może się opierać jedynie na 
walce z urzędami ani na walce wewnątrz branży. Musimy poszerzyć nasze horyzonty 
branżowe, zrozumieć, co robi kolega obok, i zacząć ufać sobie nawzajem, a warunkiem 
koniecznym jest zdefiniowanie naszej roli w ochronie interesu publicznego (nie własnego). 

Podkreślamy, że zawód zaufania publicznego tworzą osoby o wysokich walorach etycznych 
i moralnych, pokażmy zatem, że nasze aspiracje nie są na wyrost, współpracujmy w zespole 
i nie dyskredytujmy się nawzajem, tym bardziej powstrzymajmy się od nieuprawnionych 
i niepotrzebnych posądzeń o złe zamiary. 

 

Robert Rachwał – Prezes PGK    Krzysztof Lichończak – Prezes GiG 


