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CZAS NA ZMIANY - do Geodetów pomagających realizować zadania  

z zakresu administracji rządowej w powiatach 

Już upłynęło 19 lat od czasu gdy zadania nałożone przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej jako Pgik) na organy administracji państwowej 

ustawodawca przeniósł z administracji rządowej (Kierownicy Urzędów Rejonowych oraz 

Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) na Starostów i Prezydentów miast 

na prawach powiatu , czyli osoby, które przede wszystkim reprezentują samorządy powiatowe, 

do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (art.6a ust. 3 Pgik).  

To Geodeci Powiatowi/Miejscy w myśl art. 6a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, mając jedynie pomagać  

starostom, w rzeczywistości stanowią zasadnicze narzędzie realizacji zadań nałożonych na starostów 

jako organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a przy tym wchodzą w skład starostwa 

powiatowego, często pełniąc jednocześnie funkcję naczelnika wydziału ds. geodezji i kartografii, 

a przy tym często funkcje naczelnika wydziału o szerszym zakresie realizowanych spraw jak np. 

wydziały ds. geodezji oraz gospodarki nieruchomościami łącznie z zadaniami  dot. ochrony gruntów 

rolnych i leśnych. 

Do końca 2010 roku Geodezja w powiecie opierała się zasadniczo na analogowych mapach 

zasadniczych, stopniowo przekształcanych w mapy wektorowe, a także na ewidencji gruntów 

i budynków doprowadzonej do postaci baz danych, których zakres informacji miał już w 100% 

obszaru kraju spełniać wymogi rozporządzenia z 2001 roku, a potrzeby finansowe w zakresie 

przetwarzania zasobu analogowego na postać numeryczną były realizowane ze środków 

wypracowanych przez administrację geodezyjną gromadzonych na Funduszu Gospodarowania 

Zasobem, a także po części z dotacji budżetowych.  

Jak wszyscy doskonale wiemy w dość niejasnych okolicznościach z początkiem 2011 roku ww. 

Fundusz uległ likwidacji, a przepisy ustawy z 2010 roku, realizujące dyrektywy unijne,  

o infrastrukturze informacji przestrzennej, zmieniające przepisy Pgik, nałożyły na starostów szereg 

nowych zadań, a przede wszystkim obowiązek przetworzenia zasobu oraz utworzenia baz danych 

obejmujących praktycznie wszystkiego rodzaje informacje gromadzone w zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym.  

Ustawodawca dopiero w sierpniu 2017 roku „łaskawie odroczył” graniczny termin (art. 53b ust. 

2 Pgik – do końca 2016 roku) stosowania mapy zasadniczej wyłącznie w oparciu o bazy danych 

na czas do końca 2023 roku. 

Nową organizację zasobu określono przepisami nowego rozporządzenia z dnia 5 września 2013 

roku, a przy tym nałożono na starostów dodatkowe zadania związane z kosztowną cyfryzacją tego 

zasobu, której końcowy termin (do dnia 31 grudnia 2020 r.) nałożono przepisem ww. rozporządzenia. 

Ponadto w ramach nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków znacząco rozszerzono zakres informacji jaka ma być wprowadzana 

do tej ewidencji, w tym głównie w zakresie dotyczącym budynków, a jednocześnie  zmieniono 

strukturę baz danych EGiB m.in. określając nowy podział w części podgrup rejestrowych, a także 

zmieniając część zasad zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków,  wyznaczając 

starostom na dostosowanie tych baz i systemów oraz na modernizację ewidencji w celu 

dostosowania do zmienionych przepisów rozporządzenia - termin do końca 2016 roku.   

Wprowadzając rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach, Minister nałożył jednocześnie na starostów termin wdrożenia pełnej 
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funkcjonalności systemu ZSIN na wrzesień 2016 roku (§ 15 ust. 1  – 42 miesiące od wejścia  w życie 

rozporządzenia). 

Natomiast w przepisach rozporządzenia z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych Rada Ministrów nałożyła na administracje geodezyjną obowiązek 

wdrożenia do końca 2019 roku nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 - do 

dnia 31 grudnia 2019 r.). Termin realizacji tego zadania z pewnością opierał się na założeniu, że do 

końca 2016 roku zostaną utworzone bazy danych BDDOT500 i GESUT składające się na mapę 

zasadniczą. Tymczasem, jeżeli termin ten nie zostanie dostosowany do wskazanego w art. 53 ust. 2 

Pgik, to na starostach będzie spoczywał obowiązek wdrożenia nowego układu wysokości w ramach 

dotychczasowej formy prowadzenia map, co z pewnością będzie przekraczało możliwości finansowe 

większości powiatów.  

Wszystkie ww. zadania wymagają znacznych nakładów środków finansowych oraz ogromnego 

osobistego zaangażowania nie tylko samych Geodetów Powiatowych, ale także często całej (zbyt 

małej) obsady kadrowej osób zatrudnionych w wydziałach geodezji.  

Ostatnio prezentowane analizy GUGiK w zakresie stopnia realizacji powyższych zadań 

wskazują, że na większości powiatów nie zostały one zrealizowane, a przewidywany okres realizacji 

przewidziany jest przeciętnie na 10 lat (maksymalnie ponad 20 lat). Trzeba w tym miejscu zauważyć, 

że GUGiK w ramach projektów ZSIN- faza I oraz ZSIN – faza II, a także w ramach projektu K-GESUT, 

finansował odpowiednie prace geodezyjne, ale objęły one swym zakresem niewielki obszar kraju, 

a ponadto wysiłkiem administracji geodezyjnej nielicznych powiatów finansowano część ww. zadań 

w znacznym stopniu ze środków unijnych w ramach RPO prowadzonych przez marszałków 

województw.   

Pragnienie Geodetów Powiatowych/Miejskich w zakresie wywiązania się z zadań nałożonych 

ww. przepisami, w związku z oczywistym uznaniem ich pilności z uwagi na ogólnospołeczne 

zapotrzebowanie na nowoczesną postać i kompletność danych przestrzennych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego,  mimo wskazanych obiektywnych ograniczeń, dodatkowo często 

napotyka na częściowy lub całkowity brak zrozumienia ze strony starostów/prezydentów. Taka 

sytuacja w konsekwencji musi prowadzić do dodatkowych napięć w relacjach ze 

starostą/prezydentem jako pracodawcą, do stresów, do konfliktów pracowniczych,  konfliktów ze 

środowiskiem wykonawców prac geodezyjnych oraz z osobami zainteresowanymi uzyskaniem 

informacji z zasobu, co w efekcie prowadzi do zniechęcenia poprzez  rezygnację z zaangażowania 

w jakichkolwiek działaniach na rzecz państwowego zasobu. Sytuacji tej towarzyszy zazwyczaj 

skandalicznie niski, w porównaniu do wymaganych kwalifikacji zawodowych, poziom wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych w administracji geodezyjnej.   

W moim przekonaniu powyższe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że zasadniczym 

powodem bardzo trudnej sytuacji powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej, rozumianej 

jako kadry  pracowniczej, na czele której praktycznie stoi Geodeta Powiatowy/Miejski, a nie 

starosta/prezydent w myśl założenia wskazanego w ustawie Pgik, jest umiejscowienie tej 

administracji w obecnie obowiązującej  organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (art. 6a Pgik).  

Przyjmując za oczywiste, że zadaniem Rządu jest tworzenie racjonalnych, w tym realnych do 

spełnienia, uwarunkowań prawnych określających sposób, zakres oraz terminy realizacji zadań 

nałożonych przez ustawodawcę reprezentującego całe społeczeństwo, w tym w zakresie celów 

związanych z szeroko rozumianą informatyzacją społeczeństwa poprzez tworzenie informatycznej 
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infrastruktury danych przestrzennych, wobec opisanej powyżej sytuacji należy oczekiwać od 

decydentów, tzn. właściwego Ministra oraz od podległego mu Głównego Geodety Kraju - jako 

centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach geodezji i kartografii, aby 

doprowadzili do stworzenia ram prawnych w celu włączenia powiatowej administracji geodezyjnej 

i kartograficznej w skład nowo utworzonej struktury administracji rządowej, całkowicie niezależnej 

od powiatowej administracji samorządowej. Ciężar organizacyjny i finansowy ogromu zdań 

nałożonych na tę administrację, nierealnych do zrealizowania w ramach dotychczasowej struktury 

organizacyjnej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz możliwości powiatów,  powinien zostać 

w całości przejęty przez Rząd, który będzie mógł na bieżąco dostosowywać budżet państwa do 

potrzeb wynikających z wymogów tworzonego prawa. 

Według mojej ograniczonej wiedzy, ale jednocześnie ugruntowanego przekonania, 

dotychczasowy brak zmian w powyższym zakresie wynika z jednej strony z oporu jaki stawia Związek 

Powiatów Polskich, a z drugiej strony z braku dostatecznie mocnego oddziaływania w tym zakresie ze 

strony Geodetów Powiatowych/Miejskich, na których barkach spoczywa rzeczywisty ciężar ww. 

zadań, których realizacji słusznie oczekuje społeczeństwo. 

Wystąpienia do władz geodezyjnych w Polsce przez stowarzyszenia geodezyjne, w tym 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Geodezyjne, jak też wszelkiego rodzaju 

felietony zamieszczane przez geodetów na łamach czasopism geodezyjnych takich jak GEODETA  

(Geoforum - portal internetowy miesięcznika GEODETA), czy Przegląd Geodezyjny,( w postaci 

analogowej oraz jako portal internetowy), jak dotąd nie przyniosły żadnych zmian, które by 

zracjonalizowały organizację Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a to głównie dlatego, że nie 

akcentowały one w dostatecznie bezpośredni sposób bardzo trudnej sytuacji w jakiej znajduje się 

powiatowa część tej Służby.  

Na zorganizowanym pod koniec 2017 roku spotkaniu Głównego Geodety Kraju z Geodetami 

Powiatowymi całego kraju, pełniąca obecnie te funkcję Pani Grażyna Kierznowska, która dotychczas 

sama pełniła funkcję Geodety Powiatowego, dała do zrozumienia, że jest otwarta na wszelkie pytania 

i sugestie dotyczące geodezji. Jednym z elementów nowego podejścia do problemów administracji 

geodezyjnej była zapowiedź opracowania i zamieszczenia na stronach GUGiK „Wytycznych” 

dotyczących stosowania przepisów obowiązujących  w geodezji i kartografii. 

W powyższej sytuacji podjąłem niniejszą inicjatywę, która (jak mam nadzieję) nie będzie 

jedynie „głosem wołającego na pustyni” (oczywiście nie w biblijnym znaczeniu), aby ujawnić 

i możliwie najskuteczniej nagłośnić najbardziej drażliwe problemy z jakimi boryka się powiatowa 

administracja geodezyjna i kartograficzna, a które spoczywają przede wszystkim na barkach 

Geodetów Powiatowych/Miejskich.  

W ramach powyższej inicjatywy proszę Państwa aby każdy z Was z osobna skierował PETYCJĘ 

jednocześnie do: 

- Prezesa Rady Ministrów,  

- Ministra Inwestycji i Rozwoju (aktualnie właściwego do spraw geodezji i kartografii),  

- Głównego Geodety Kraju,  

w formie załącznika (skan podpisanego wydruku) do wiadomości e-mail (najlepiej z prywatnej 

poczty) na adresy e-mail wskazane pod moją propozycją petycji, skierowanego w imieniu własnym, 

jako geodety uprawnionego z doświadczeniem zawodowym m.in. z pracy w powiatowej administracji 

geodezyjnej i kartograficznej, a NIE z upoważnienia starosty/prezydenta, w którym zostaną zawarte 
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główne postulaty dotyczące Waszych oczekiwań w zakresie zmian przepisów prawa, a w tym głównie 

w zakresie organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.  Oczywiście oprócz postulatów mogą 

Państwo przekazać w tym apelu własne, z pewnością trafniejsze i pełniejsze,  uzasadnienie 

przedstawionych oczekiwań, jak też wykorzystać fragmenty niniejszego tekstu.  

Petycja zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1123, ze zm.) musi zawierać wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania 

i adresu do korespondencji, a w przypadku  petycji kierowanej środkami komunikacji elektronicznej 

dodatkowo winna zawierać wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz może być opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 4 ust. 5 ww. ustawy). 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy - petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie 

internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych 

podmiotu wnoszącego petycję. 

Mam świadomość, że powyższa forma zwrócenia uwagi władz geodezyjnych w Polsce może być 

odebrana jako nieco archaiczna (można by stworzyć portal do zbierania głosów poparcia pod 

petycją), ale myślę, że właśnie taka intrygująca forma bardziej zostanie zauważona tym bardziej, 

że przewiduję jej rozłożenie w czasie potrzebnym ze względu na rozesłanie (w tym ustalenie 

aktualnych adresów e-mail) tej odezwy do Państwa oraz na dostosowanie proponowanej treści 

petycji do Państwa uwarunkowań i oceny sytuacji. 

W celu uzyskania zamierzonego efektu proszę o wysłanie własnych Państwa wersji petycji 

najlepiej w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej odezwy. 

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach - na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub 

urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe 

(skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 - 

imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja 

jest składana, przy czym informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu 

postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu 

załatwienia petycji. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 

w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (art. 10 ust. 1). 

Proszę jednocześnie o przekazywanie mi informacji o wysłaniu powyższej PETYCJI (np. 

do wiadomości) oraz o uzyskanych odpowiedziach, abym miał możliwość oceny skuteczności 

niniejszej inicjatywy oraz abym mógł poinformować o niej tych, którzy przyłączyli się do niej.  

Osoby, które w pełni popierają treść proponowanej przeze mnie petycji, a nie chcą indywidualnie 

wysyłać jej podpisanego skanu drogą prywatnej poczty elektronicznej, proszę aby w odpowiedzi na 

niniejszą odezwę wyraziły zgodę na umieszczenie jej danych w zbiorowej petycji, w której 

wyszczególnię wszystkie takie osoby. W tym celu proszę o przesłanie, w terminie 7 dni od 

otrzymania niniejszej odezwy, swoich danych adresowych:  

- Imię i Nazwisko,   

- adres zamieszkania,  

- adres do korespondencji,  

- adres poczty elektronicznej.  

Mam nadzieję, że podzielają Państwo moje wnioski zawarte w niniejszej odezwie oraz 

w propozycji petycji, a w konsekwencji przyłączą się Państwo do niniejszej chyba pierwszej w 

dziejach oddolnej inicjatywy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zmierzającej do  naprawy nie 

tylko jej sytuacji, ale przede wszystkim możliwości  odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywania 

przyjętych na siebie obowiązków.  
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Jeżeli skierowane PETYCJE nie przyniosą w najbliższych miesiącach żadnego efektu (będziemy 

oczekiwać na odpowiedzi w zakresie wysłanych petycji oraz obserwować składane w mediach 

deklaracje i działania podejmowane przez władze centralne), wtedy rozważymy inne możliwości 

bezpośredniego oddziaływania na władze geodezyjne w Polsce. W tym celu proszę o skierowanie na 

mój adres poczty internetowej deklaracji o gotowości do współdziałania, w tym do 

współorganizowania kolejnych działań zmierzających do poprawy sytuacji Geodezji na szczeblu 

powiatowym. 

 

Otrzymują: 

Geodeci Powiatowi w Starostwach i Geodeci Miejscy w Urzędach Miast na prawach powiatu: 

- województwa dolnośląskiego, 
- województwa kujawsko-pomorskiego, 
- województwa lubelskiego, 
- województwa lubuskiego, 
- województwa łódzkiego, 
- województwa małopolskiego, 
- województwa mazowieckiego, 
- województwa opolskiego, 
- województwa podkarpackiego, 
- województwa podlaskiego, 
- województwa pomorskiego, 
- województwa śląskiego, 
- województwa świętokrzyskiego, 
- województwa warmińsko-mazurskiego, 
- województwa wielkopolskiego, 
- województwa zachodniopomorskiego. 

 

Do wiadomości: 

1. Redakcja czasopisma Przegląd Geodezyjny (p.geo@sigma-not.pl) 

2. Redakcja portalu internetowego Przegląd Geodezyjny (p.geo@sigma-not.pl) 

3. Redakcja czasopisma GEODETA (redakcja@geoforum.pl) 

4. Redakcja portalu internetowego miesięcznika GEODETA (geoforum@geoforum.pl) 

Niniejszym wyrażam zgodę na publikację powyższej odezwy a także propozycji petycji przez ww. 

czasopisma i portale.  

Przesyłam w załączeniu propozycję PETYCJI do władz geodezyjnych w Polsce. 

Andrzej Bylica (zam. 65-785 Zielona Góra, ul. Osadnicza 19D/9) 

(geodeta uprawniony z 19 letnią praktyką w wykonawstwie geodezyjnym oraz z łącznie 8 letnim 

doświadczeniem z pracy w powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz 

w wojewódzkim nadzorze geodezyjnym i kartograficznym). 

     Zielona Góra, dnia 13.02.2018r. 

 

p.s. Osobiście w dniu dzisiejszym wysłałem zwykłą pocztą ww. petycję do wszystkich ww. organów. 

Liczę na Państwa poparcie w jednej ze wskazanych powyżej form.  
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