
 

UCHWAŁA 

Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 14 stycznia 2015 r. 

w sprawie usprawnienia działania służby geodezyjnej i kartograficznej 

 

§1 

    Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna, zwana dalej Radą, działając w 

oparciu o §2 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24 marca 2000 r., stwierdza pilną potrzebę usprawnienia zasad działania 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

§2 

   Wykazując szczególną troskę o sprawną i szybką obsługę procesów 

inwestycyjnych oraz przekształceń własnościowych, które w ostatnim okresie uległy 

spowolnieniu, po dyskusji na posiedzeniach 21 listopada, 15 grudnia 2014 r.                            

i 14 stycznia 2015 r., Rada rekomenduje następujące wnioski: 

1. Dla wszystkich prac geodezyjnych i kartograficznych wskazane jest wrócić do 

ustalania za pełną obsługę przez ośrodki dokumentacji ryczałtowej opłaty (od 

jednostki rozliczeniowej), pobieranej jednorazowo po przyjęciu danego opracowania 

do zasobu. 

2. Dla wszystkich w/w prac konieczna jest także likwidacja licencji, które wydłużają 

proces produkcyjny i stanowią zbędny, kosztowny element proceduralny. 

3. Zrezygnować z tzw. weryfikacji opracowań wykonawców prac geodezyjnych                         

i kartograficznych, ograniczając ją do porównania otrzymanych danych z danymi 

numerycznymi mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej. 

4. Przenieść pełną odpowiedzialność za jakość opracowań i ewentualne błędy na 

wykonawcę prac, wprowadzając obowiązkowe ubezpieczenia. 

5. Dla terminowej obsługi zgłoszeń prac przez ośrodki dokumentacji konieczne jest 

oprócz hasła „niezwłocznie” wpisanie konkretnych maksymalnych terminów:  

-  na poinformowanie i wydanie wszystkich materiałów znajdujących się w zasobie, 

-  na dokonanie niezbędnej weryfikacji, 

-  na opatrzenie materiałów dla zamawiającego odpowiednimi klauzulami. 

6. Niezbędne jest pilne opracowanie jednolitego oprogramowania i nieodpłatne 

udostępnienie go wykonawcom lub znalezienie innego rozwiązania, aby bezkolizyjnie 

(w każdym miejscu w Polsce), mogli przekazywać swoje zbiory nowych, 

zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, do prowadzenia baz danych, bez 

konieczności zakupu dodatkowych programów komputerowych używanych w danym 

ośrodku. 



 

 

7. Niezbędne jest także wdrożenie jednolitego oprogramowania do prowadzenia 

geodezyjno- kartograficznych rejestrów publicznych.  

8. Ze względu na zgłaszane przez wykonawców prac informacje, że ceny za pełną 

obsługę wielu prac wzrosły wielokrotnie, konieczne jest przeprowadzenie 

kompleksowej kontroli i analizy ww. zjawiska oraz podjęcie stosownych decyzji. 

9. Dla udoskonalenia procesu tworzenia projektów przepisów wskazane jest 

powoływanie do zespołów doświadczonych specjalistów z produkcji i administracji 

terenowej, przeznaczanie na konsultacje społeczne więcej czasu oraz podawanie 

składów zespołów do publicznej wiadomości. 

 

§3 

   Mając na względzie wnioski wielu środowisk domagających się nowych 

kompleksowych rozwiązań dla naszej branży, Rada popiera te wnioski, proponując 

pilne przystąpienie do prac nad nowym Pgik. Dla realizacji tego celu konieczne jest: 

1. Przyspieszenie prac nad oceną stanu branży oraz opracowanie programu jej 

działania i rozwoju do 2030 r. 

2. Pilne przygotowanie tez do ww. ustawy przez reprezentatywny zespół składający 

się z przedstawicieli wszystkich organizacji i środowisk geodezyjnych                                       

i kartograficznych. 

3. Skorzystanie z dotychczasowego dorobku wielu konferencji i publikacji, gdzie 

tematy do umieszczenia w nowym prawie były proponowane i dyskutowane. 

4. Poddanie ww. tez społecznej ocenie i po ich skorygowaniu przystąpienie do 

opracowania projektu ustawy i przepisów wykonawczych przez kompetentny Zespół. 

5. Wstępna sugestia dotycząca terminarza prac jest następująca: 

a) Zebranie i opracowanie tez nie powinno trwać dłużej niż 3-4 miesiące. 

b) Na opracowanie, skonsultowanie i uchwalenie nowego Pgik nie powinniśmy 

czekać dłużej niż 2-3 lata. 

 

     Przewodniczący Rady 

 

     Prof. dr hab. Bogdan Ney 

 

 

 

Projekt uchwały opracował Zespół w składzie: 

Bogdan Grzechnik, Zdzisław Kurczyński, Waldemar Klocek, Krzysztof Cisek, Ewa Świniarska 


