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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 
 
zawarte w dniu 15 maja 2018 r. w Warszawie przez sześć organizacji geodezyjnych i kartograficznych: 
 
 

1. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowane przez:  
Janusza Walo i Ludmiłę Pietrzak; 

 
2. Polska Geodezja Komercyjna KZPFG-K reprezentowana przez:  

Waldemara Klocka i Roberta Rachwała; 
 
3. Polskie Towarzystwo Geodezyjne reprezentowane przez  

Barbarę Twardowską i Agnieszkę Zabłocką—Gasek; 
 
4. Stowarzyszenie Kartografów Polskich reprezentowane przez:   

Agnieszkę Buczek i Grzegorza Kurzeja; 
 
5. Porozumienie Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów reprezentowane przez:  

Władysława Bakę, Jakuba Lechowskiego i Krzysztofa Szczepanika; 
 
6. Geodezyjna Izba Gospodarcza reprezentowana przez: 

Bogdana Grzechnika, Jakuba Krawczaka i Krzysztofa Rogalę. 
 
 

W dalszej części Porozumienia organizacje geodezyjne i kartograficzne będą nazywane również 
Partnerami. 

 
W DNIU 09.06.2017 r.- PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI ZAWARLI NASTEPUJĄCE 

POROZUMIENIE- RATYFIKOWANE W DNIACH 16.02-27.04.2018 r. : 
 

I. Partnerzy do realizacji porozumienia „Apel 45” powołują Komitet Wykonawczy w składzie: 
 
Kol. Ludmiła Pietrzak  - wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich , 
Kol. Robert Rachwał  -  członek Zarządu Polskiej Geodezji Komercyjnej , 
Kol. Agnieszka Zabłocka-Gasek – sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, 
Kol. Agnieszka Buczek - Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Kartografów Polskich, 
Kol. Krzysztof Szczepanik - pełnomocnik Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów, 
Kol. Krzysztof Rogala - wiceprezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej. 
 

II.  Komitet Wykonawczy w ciągu 4 tygodni opracuje Regulamin działania Komitetu, który 
będzie podlegał akceptacji prezesów poszczególnych organizacji. 

 
III.  Ustala się, że spotkania Komitetu Wykonawczego będą organizowane w zależności od 

bieżących potrzeb rotacyjnie przez poszczególne organizacje przy czym każda z organizacji 
pokryje koszt udziału swoich przedstawicieli . 
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IV.  Partnerzy zobowiązują się do wspólnych działań na rzecz realizacji rekomendowanych 
w punkcie V wniosków oraz do wskazania, w miarę potrzeb, ekspertów do ich realizacji 

 
V.  Wszystkie organizacje jednomyślnie rekomendują władzom podjęcie działań w sprawie 

realizacji następujących wniosków:  
 
 
WNIOSEK nr 1 
Powołanie komisji kodyfikacyjnej do opracowania nowej ustawy Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne. 
 
 
WNIOSEK nr 1a 
Rozważenie powołania służby geodezyjno-kartograficznej jako administracji specjalnej 
odpowiedzialnej za sprawy geodezyjne i gospodarki nieruchomościami zorganizowanej 
następująco: 

a) Główny Urząd Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – jako centralny organ 
administracji rządowej na czele z Głównym Geodetą Kraju, 

b) Wojewódzkie Filie Urzędu na czele z Geodetami Województw, podległe GGK, 
c) Powiatowe Delegatury Urzędu na czele z Geodetami Powiatowymi, podległe 

Geodetom Wojewódzkim. 
 
 
WNIOSEK nr 2 
Zmianę ustawy o księgach wieczystych i hipotece w taki sposób, aby geodeci uprawnieni 
(podobnie jak notariusze) mieli bezpośredni dostęp do zbiorów dokumentów ksiąg 
wieczystych. 
 
 
WNIOSEK nr 3 
Wpisanie geodety uprawnionego do Kodeksu Urbanistycznego-Budowlanego jako 
pełnoprawnego uczestnika procesu inwestycyjno-budowlanego. 
 
 
WNIOSEK nr 4 
Pilne znowelizowanie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
 
WNIOSEK nr 5 
Opracowanie możliwości prostego i taniego sposobu zastąpienia granic działek 
ewidencyjnych granicami nieruchomości (granicami prawnymi) zarówno w sensie prawnym 
jak i w zakresie możliwości zasilenia rejestrów publicznych granicami prawnymi tożsamymi 
z granicami działek ewidencyjnych. 
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WNIOSEK nr 6  
Likwidację barier biurokratycznych i reforma PZGiK w celu usprawnienia i ułatwienia 
działalności geodezyjnej i kartograficznej między innymi poprzez: 

a) uproszczenie procedury i ograniczenie do minimum asortymentu prac podlegających 
zgłaszaniu i przekazywaniu do zasobu; 

b) zlikwidowanie licencji dla wykonawcy prac geodezyjnych i prac kartograficznych; 

c) udostępnianie zgłaszającym prace geodezyjne i kartograficzne wszystkich materiałów 
dostępnych w PZGiK niezbędnych do wykonania tej pracy;  

d) powrót do ustalania ryczałtowej opłaty wnoszonej jednorazowo po wykonaniu 
i złożeniu danego opracowania w ośrodku;  

e) zlikwidowanie weryfikacji (kontroli) prac geodezyjnych i kartograficznych 
wykonywanych przez geodetów posiadających państwowe uprawnienia zawodowe, 
z jednoczesnym doprecyzowaniem przepisów w zakresie aktualizacji rejestrów 
publicznych tymi opracowaniami. Jako gwarancję jakości wprowadzić obowiązkowe 
ubezpieczenie zawodowe wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 
obowiązkowe doszkalanie; 

f) zlikwidowanie trybu administracyjnego przy rozgraniczaniu nieruchomości 
i podziałach nieruchomości, z jednoczesną zmianą przepisów w zakresie 
rozgraniczenia, które upoważniałyby geodetę uprawnionego do przeprowadzenie 
postępowania i zawarcie aktu ugody W przypadku istnienia granic ustalonych 
prawnie sprawę powinny rozpatrywać sądy powszechne; 

g) ograniczenie do 7 dni maksymalnych terminów załatwiania w PODGiK wszystkich 
spraw związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 
 
WNIOSEK nr 7  
Wprowadzenie zakazu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych na własny 
rachunek przez pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej. 
 
 
WNIOSEK nr 8  
Podjęcie działań w celu udoskonalenia i wdrożenia standardu wymiany danych GML oraz 
nieodpłatnego udostępniania wykonawcom prac, schematu formatu (w wersji numerycznej) 
oraz walidatorów schematu. 
 
 

VI. Partnerzy porozumienia niezwłocznie przystąpią do kontynuacji dialogu na temat 
możliwości ewentualnego utworzenia samorządu zawodowego w najbliższej przyszłości. 
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VII. Porozumienie (6 egz.) zaakceptowali swoimi podpisami wszyscy uczestnicy : 
 
 
 

1. SGP   1) Janusz Walo                     ……………………………… 
podpis  

 

                 2) Ludmiła Pietrzak                    ……………………………… 
podpis 

 
 

2. PGK  1) Waldemar Klocek                    ……………………………… 
podpis 

     

                 2) Robert Rachwał                    ……………………………… 
podpis 

 
 
 

3. PTG  1) Barbara Twardowska                   ……………………………… 
podpis 

     

                 2) Agnieszka Zabłocka-Gasek                   ……………………………… 
podpis 

 
 
 

4. SKP   1) Agnieszka Buczek                    ……………………………… 
podpis 

     

                 2) Grzegorz Kurzeja                    ……………………………… 
podpis 

 

 
 

5. PLSG            1) Władysław Baka                    ……………………………… 
podpis 

 

   2) Jakub Lechowski                    ……………………………… 
podpis 

 

                              3) Krzysztof Szczepanik                    ……………………………… 
podpis 

 
 
 

6. GIG                             1) Bogdan Grzechnik                    ……………………………… 
podpis 

 

                                          2) Jakub Krawczak                    ……………………………… 
podpis 

 

                              3) Krzysztof Rogala                    ……………………………… 
podpis 

 


