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Wstęp i wprowadzenie w temat 
  

 

 Serdecznie chciałem podziękować Pani PREZES ALEKSADRZE JABŁONOWSKIEJ 

oraz PANI PREZES GRAŻYNIE KIERZNOWSKIEJ za możliwość uczestnictwa LSG w 

naradzie WINGiK-ów.  

Wraz ze mną na spotkanie przybyli: 

• przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Chełmskiej WIOLETTA HRYNKIEWICZ-

SUDNIK; 

• przedstawiciel Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego MICHAŁ PELLOWSKI; 

• przedstawiciel najmłodszego Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Szczecineckiej MARCIN 

BEDKA. 

 

Do dziś powstało już 21 LSG działających na terenie 10 województw. Najstarsze 

stowarzyszenie powstało w 2001 roku, najmłodsze w 2016r. Z informacji, które posiadam 

wynika, że będą powstawać następne. Rejestrowane są one przeważnie tam, gdzie 

wykonawcy prac geodezyjnych traktowani są jak wyrobnicy pańszczyźniani. 

Działamy na płaszczyźnie lokalnej, próbując znormalizować sprawy na linii PODGiK – 

wykonawcy. Przewodnim hasłem naszych stowarzyszeń jest likwidacja weryfikacji, a „na 

teraz” ujednolicenie weryfikacji oraz zawartości operatów we wszystkich województwach 

w ramach obowiązujących przepisów, aby osoba weryfikująca – która wg prawa nie musi 

posiadać wykształcenia geodezyjnego – wiedziała, co ma weryfikować, a geodeta uprawniony 

ponosił pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę. Na pewno nie obniży to jakości 

przekazywanych danych do zasobu, gdyż to geodeta poniesie odpowiedzialność za 

przekazywane dane, a weryfikator tyko sprawdzi spójność danych z bazami. 

 

Prosimy by stanowiska WINGiK-ów nie były ze sobą sprzeczne (jak do tej pory) oraz nie 

podważały stanowisk GGK. Będzie wtedy zapewniona jednolitość i spójność opracowań 

geodezyjnych i kartograficznych, usprawni to oraz zautomatyzuje proces zakładania 

oraz aktualizacji baz danych, znacznie skróci czas weryfikacji. A co najważniejsze 

nastąpi normalność. 

 

Na koniec swojego wystąpienia zacytuje państwu pewną ciekawostkę. 

„Wykonawca robót geodezyjnych i kartograficznych obowiązany jest zgłosić je przed 

przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu przekazać sporządzone materiały 

właściwym organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej”.  

„Organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przyjmujący materiały geodezyjne i 

kartograficzne:  

1. sprawdza, czy przekazywane materiały są kompletne i czy ich skład jest zgodny z 

przepisami technicznymi, 



2. włącza do zasobu geodezyjno-kartograficznego składnicy geodezyjnej materiały 

- zaopatruje w klauzulę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 mapy i rejestry włączone do 

zasobu, 

3. zwraca wykonawcy robót geodezyjnych materiały przeznaczone dla zleceniodawcy w 

terminie 14 dni, o ile spełnione zostały warunki określone w pkt 1”. 

 

Brzmi znajomo i swojsko? 

Otóż cytowane przepisy z pochodzą z dekretu o państwowej służbie geodezyjnej i 

kartograficznej z 1956 roku. oraz Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 1959 roku w 

sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów 

powstałych w wyniku tych robót organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. 

Mamy rok 2016, ale w geodezji tkwimy w latach stalinizmu i totalitaryzmu. 
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