


 

    

 

Podobne stanowisko wobec licencji wyraża także Stowarzyszenie Geodetów 

Polskich, które w obliczu informacji o uruchomieniu internetowej petycji na swojej 

stronie internetowej zamieściło taki oto zapis: 

 

Tak więc stanowisko środowiska geodezyjnego jest dość jednoznaczne, co daje 

podstawę do skierowania do Pani Premier kolejnej prośby o wsparcie naszych postulatów. 

U Z A S A D N I E N I E 

Ad. 1 (Usunięcia dokumentu licencji dotyczących zgłaszanych prac geodezyjnych) 

 Uzasadnienie było przedstawiane już w poprzednim piśmie, ale dla przypomnienia 

przedstawiam je ponownie. Przez całe lata funkcjonowania Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego geodeci po zgłoszeniu pracy geodezyjnej otrzymywali, 

w jej obszarze, dostęp do wszelkich materiałów zasobu. Służyło to sprawnemu 

i szybkiemu jej zrealizowaniu i dostarczeniu do zasobu odpowiednich danych (w postaci 

operatu). Poprawnie funkcjonujący mechanizm został zepsuty w wyniku nowelizacji 

ustawy „prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn. 5 czerwca 2014r. i pojawiły się liczne 

problemy w funkcjonowaniu zasobu tj.: 



 

 

1. Wprowadzenie licencji na materiały zasobu powoduje, że dzisiaj geodeta nie 

otrzymuje wszystkiego, co jest niezbędne do zrealizowania pracy, ale jedynie to, 

za co zapłaci. Taka sytuacja powoduje to, że im ktoś bardziej przykłada się do 

pracy, tym więcej płaci za materiały.  

2. Przepisy związane z licencją powodują w większości powiatów znaczne 

opóźnienia w procesie wydawania materiałów dla wykonawców, a same 

licencje generują wiele problemów i dominują proces kontroli w powiatach, co 

przestawiono w załączonym raporcie kontroli WINGiK w powiecie węgrowskim. 

3. Jeśli licencje miały zwiększyć wpływy ze sprzedaży materiałów zasobu, to było to 

założenie błędne, bo zamiast zwiększenia dochodów spowodowały dodatkowe 

koszty funkcjonowania zasobu i znaczny wzrost biurokracji. 

Reasumując, licencja wydawana wraz z materiałami udostępnionymi geodecie 

z ośrodka dokumentacji jest jedynie przejawem wzrostu biurokracji i nie służy 

żadnym sensownym celom. Uważam, że dokument „zgłoszenie pracy geodezyjnej” 

jest w tym względzie zupełnie wystarczający. Trudno też dowiedzieć się od osób 

tworzących zapisy prawne, jaka idea im przyświecała i jakie jest rzeczywiste 

przeznaczenie dokumentu licencji w odniesieniu do prac geodezyjnych. W obliczu 

ok. 1 000 000 prac geodezyjnych wykonywanych rocznie w Polsce, wspomnianych 

dokumentów licencji jest wystawianych ok. 3 000 000, gdyż podczas realizacji pracy 

geodezyjnej jej wykonawca otrzymuje tyle licencji, ile razy występuje o materiały, 

a zdarza się, że wystąpień w toku jednej pracy jest kilka lub kilkanaście. Poniżej 

przedstawiono ilustrację dla jednej z prac geodezyjnych, dla której dane pobierano 8 razy 

i za każdym razem musi być wydawany do tego dokument licencji i inne zbędę 

dokumenty. 

 

Przedstawiony przykład jest jednym z bardziej drastycznych przypadków, ale prace 

z wielokrotnym kupowaniem danych są standardem. Należy pamiętać, że każdy 

nowy zakup danych jest związany z: 

 wypisaniem dokumentu zgłoszenia uzupełniającego,  

 nowego dokumentu licencji na zakupiony materiał, 

 kolejnym dokumentem obliczenia opłaty. 

Tak więc jest to biurokracja w czystej postaci, dotykająca zarówno wykonawcę jak 

i pracowników ośrodków dokumentacji. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji absurdalnych, 

że zakup jednej kartki z ośrodka dokumentacji jest związany z 3 dodatkowymi 

dokumentami towarzyszącymi. Łatwo więc obliczyć jaki wpływ na sprawność 

funkcjonowania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ma wystawianie 

tylu dokumentów, nie tylko w wymiarze czasowym, ale również materialnym związanym 

z drukowaniem ok. 3 000 000 zbędnych dokumentów i ich przechowywaniem. 



 

    

 

Przy obecnym kształcie ustawy PGiK realizacja postulatu wymagałaby zmiany art. 

40c, w którym można dodać zapis ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

Do kompletu zmian konieczna byłaby jeszcze zmiana Rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w „sprawie udostępniania materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 

Dokumentu Obliczenia Opłaty”, w którym w takiej sytuacji trzeba się pozbyć załącznika 

nr 7 określającego „WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC 

GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH 

MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH 

OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA” 

Ad. 2 (Wprowadzenie opłaty ryczałtowej) 

Aby skutecznie przeprowadzić likwidację licencji konieczna jest także zmiana sposobu 

naliczania opłat, czyli powrót do opłaty ryczałtowej. Opłata byłaby wnoszona tak jak 

obecnie przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej, ale w jej ramach geodeta miałby 

zagwarantowany, bez dodatkowych opłat, dostęp do materiałów zasobu niezbędnych do 

jej sprawnego zrealizowania tj. map, rejestrów, punktów osoby, operatów archiwalnych. 

Aby nie czynić zbytniej rewolucji w opłatach, postuluję wprowadzenie prostej opłaty 

ryczałtowej, liczonej od hektara obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej. Opłata 

uwzględniałaby w sobie już całość opłat z tzw. uwierzytelnieniem włącznie. Z analizy 

firmy Geo-System, przeprowadzonej na podstawie ok. 110 000 prac geodezyjnych 

zgłoszonych po 12 lipca 2014r. wynika, że większość opłat za materiały do zgłoszonej 

pracy mieści się w kwocie 30zł, a jeśli dodać do tego oczekiwaną opłatę za 

uwierzytelnienie (50zł) to kwota wpływu do ośrodków, za pracę wynosi ok. 80zł. 

W związku z licznymi problemami1 w uzyskiwaniu dochodów związanych 

z uwierzytelnieniem (od każdej pracy) uważamy, że warto rozważyć przyjęcie 

kompromisu w postaci ryczałtu łącznego w wysokości 50zł2 od pracy w obszarze do 

1 ha, a potem dodatkowe kwota za każdy następny rozpoczęty hektar.  

Samo uproszczenie procedury opłat, spowoduje istotne korzyści finansowe dla 

samorządów, wynikające ze zmniejszenia pracochłonności prowadzonych 

czynności i mniejszego zużycia materiałów. Skorzystają też wykonawcy prac 

geodezyjnych, bo wyeliminowane zostaną biurokratyczne czynności i zbędne dokumenty, 

a tym samym zostanie skrócony czas obsługi zgłoszeń i przygotowania materiałów.  

                                                           
1

 WSA w Lublinie, wyrok z 18 grudnia 2014r. (sygn. akt III SAB/Lu 74/14) 

 WSA w Kielcach, wyrok z 4 marca 2015r. (sygn. akt II SAB/Ke 8/15). 

 WSA w Warszawie, wyrok z 8.06.2015r. (sygn. akt IV SA/Wa 1150/15). 

 WSA w Rzeszowie, wyrok z 10.06.2015r. (sygn. akt II SAB/Rz 28/15) 
 WSA w Gdańsku, wyrok z 11.06.2015r. (sygn. akt III SAB/Gd 15/15) 

 WSA w Gorzowie Wielkopolskim, wyrok z 10.09.2015r. (sygn. akt II SA/Go 417/15) 

 WSA w Krakowie, wyrok z 20.10.2015r. (sygn. akt III SAB/Kr 46/15). 
2 Kwota bazowa 50 zł i szczegółowa tabela może być przedmiotem dyskusji, chodzi o istotę mechanizmu. Niemniej jednak 

uważam, że wysokość przedstawionej kwoty jest uzasadniona dotychczasowym poziomem opłat i nie powinna być 

krzywdząca dla nikogo. 

Art. 40c. 
.... 

5. Dla zgłoszonych prac geodezyjnych nie wystawia się dokumentu licencji, a ich wykonawcy na 

podstawie dokumentu zgłoszenia pracy geodezyjne mają prawo dostępu, do wszelkich materiałów 

zasobu niezbędnych do realizacji pracy, ponosząc jedynie koszty wykonania kopii materiałów i 

nośników, jeśli dane nie są udostępnione w internecie w postaci elektronicznej. 

6. Materiały zasobu uzyskane przez wykonawcę w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej mogą być 

wykorzystane jedynie do celów związanych z realizacją pracy, a w przypadku naruszenia tej 

zasady mają zastosowanie przepisy art. 48a dotyczące nieuprawnionego wykorzystania lub 

udostępnienia materiałów. 



 

 

Konieczne zmiany w ustawie „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” związane 

z wprowadzeniem opłaty ryczałtowej można przedstawić następująco. 

1. Należy wprowadzić zmiany w załączniku dotyczącym stosowalności współczynnika 

K=0,5, tzn. z pkt. 3.1.a załącznika należy usunąć zapis o jego stosowalności dla 

prac geodezyjnych (tzn. usunąć podpunkt - materiałów zasobu wykonawcom prac 

geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia).  

 
2. W ust. 2 załącznika do ustawy należy zamienić zapis ust 2 jako pkt 1 oraz dodać 

pkt 2, tak jak przedstawiono to poniżej (kolor niebieski oznacza pkt dodawany).  

 

3. Do ustawy należałoby dodać także tabelę z opłatami i oznaczyć ją numerem 19 

Tabela 19 

Lp. Obszar pracy geodezyjnej Opłata 

1 Praca do 1 ha 50,00 zł 

2 Praca powyżej 1 ha  50,00 zł + 20,00 zł za każdy rozpoczęty hektar 

3 Praca powyżej 10 ha 230,00 zł + 10,00 zł za każdy rozpoczęty hektar 

4. Należy usunąć zapis art. 12 ust 2. pkt 5 wymagający, aby na zgłoszeniu pracy 

geodezyjnej była lista oczekiwanych zbiorów danych. 

5. Dokonać zmian w art. 12 ust 3 ustawy, w którym jest mowa o uzgadnianiu wykazu 

materiałów w ciągu 10 dni na zapis: 

6. Do kompletu zamian konieczna będzie także zmiana Rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. „w sprawie formularzy dotyczących 

zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu 

tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego”, w którym powinien zostać zmieniony wzór zgłoszenia tak, aby 

nie trzeba w nim było specyfikować udostępnianych materiałów zasobu 

wykorzystywanych do zrealizowania pracy. 

Liczymy na życzliwe przyjęcie przedstawionej propozycji, bo obecne regulacje 

prawne, zamiast obiecanej w 2014r. przez Głównego Geodetę Kraju poprawy, skutkują 

wieloma wspomnianymi problemami przekładającymi się niestety na duże opóźnienie 

procesów inwestycyjnych. Realizacja przedstawionych wniosków pozwoli także na 

odzyskanie wiary, że Instytucje Państwa dbają o jego funkcjonowanie w warunkach 

racjonalności, sprawiedliwości, logiki i gospodarności.  
W załączeniu: 

1. Raport z kontroli WINGiK w powiecie węgrowskim 

2. Wykaz osób podpisanych pod petycją w sprawie likwidacji licencji 

Do wiadomości (bez załączników) 

1. Środowisko Geodezyjne 

Z poważaniem 

 

2 . Zasady ustalania wysokości opłat za: 

1) usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS określa tabela nr 17, 

2) za materiały udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu 

określa tabela 19. 

Art. 12 
.... 

3 Organ, który otrzymał zgłoszenie pracy geodezyjnej udostępni wykonawcy w ramach wniesionej 

opłaty wszelkie niezbędne do jej zrealizowania materiały, z tym, że jeśli materiały nie są udostępnioen 

w internecie, to wykonawca poniesie koszty ich ewentualnego udostępnienia i/lub skopiowania 

zgodnie z tabelami 1-18 załącznika do ustawy. 




