
25 lat z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 
W sali kolumnowej Sejmu RP, w dniu 9 września 2014 roku, geodeci mieli okazję świętowania 

dwudziestopięciolecia uzyskania swoistej zawodowej konstytucji, jaką jest ustawa Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Wydarzenie to stanowiło okazję do uroczystego spotkania wielu pokoleń geodetów 

i kartografów z Głównym Geodetą Kraju i jego poprzednikami. 

Goście Honorowi Konferencji Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak, Minister Olgierd Dziekoński;                 Konferencję otwiera Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski 

Witając obecnych Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski wyraził zadowolenie z możliwości 

zrobienia swoistego przeglądu wieloletnich działań ludzi, których talent, wysiłek i determinacja 

przyczyniły się do uchwalenia ustawy Pgik oraz dokonania skutków jej działania, także sformułowania 

ocen roli, jaką odegrała w kształtowaniu miejsca i znaczenia geodezji w gospodarce kraju. 

Poseł na Sejm RP i były prezes GUGiK Józef Racki;                                                                                 Były prezes GUGiK prof. Zdzisław Adamczewski 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych z Eugeniuszem 

Grzeszczakiem - Wicemarszałkiem Sejmu, posłem Józefem Rackim, senator Andżeliką Możdżanowską 

– Sekretarzem Rady Naczelnej PSL, Olgierdem Dziekońskim – Ministrem w Kancelarii Prezydenta, 

Stanisławem Huskowskim - Wiceministrem MAiC, prof. Bogdanem Neyem - Przewodniczącym 

Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. W spotkaniu uczestniczyli także poprzedni Prezesi 

GUGiK - Zdzisław Adamczewski, Andrzej Szymczak, Józef Racki, Kazimierz Bujakowski, Jerzy 

Albin, Jolanta Orlińska, przedstawiciele władz samorządowych województw, powiatów, organizacji 

społeczno-zawodowych geodetów i kartografów, nauczycieli akademickich, wykonawców prac, i usług 

geodezyjnych oraz pracowników administracji. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowali: 

Stanisław Cegielski – Prezes, Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes, Włodzimierz Kędziora – Sekretarz 



Generalny, Stanisław Marcin Wiliński.  

W wystąpieniach powitalnych goście honorowi dziękowali Kazimierzowi Bujakowskiemu za decyzję 

o świętowaniu jubileuszowej rocznicy uchwalenia ustawy Pgik i życzyli, aby nadać temu aktowi treści 

odpowiadające potrzebom kształtującego się społeczeństwa informacyjnego naszego kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henryk Jędrzejewski, Józef Racki, Andżelika Możdżanowska, Eugeniusz Grzeszczak, przemawia Kazimierz Bujakowski, Olgierd Dziekoński, Stanisław Huskowski 

W wygłoszonych referatach wskazano na trudną drogę powstawania projektu ustawy oraz niepokój 

o jej przyjęcie przez Sejm. Przedstawiono skutki jej dwudziestopięcioletniego działania oraz 

perspektywę, jaką otwierają przed geodezją nowe technologie satelitarne i informatyczne. Wskazano, 

że bazy danych przestrzennych nie burzą pojęcia mapy, a stanowią źródło jej dowolnego, swobodnego 

kształtowania, przy tym kładąc akcent na potrzebę posiadania poprawnych i aktualnych informacji 

w elektronicznych bazach danych przestrzennych. Stanisław Cegielski Prezes SGP powiedział, że 

znajdujemy się w historycznym miejscu,  gdzie w maju 1989 r. uchwalono Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. Dzięki uchwaleniu Pgik została otwarta droga do wykonawstwa prywatnego. 

Powiedział też o konieczności opracowania nowego pgik, ponieważ nowelizacje spowodowały pewne 

niespójności z innymi przepisami i trudności interpretacyjne, a także istnieje pilna potrzeba włączenia 

do ustawy pgik spraw związanych z geodezją między innymi z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, Prawo budowlane, Prawo wodne. Do opracowania nowego prawa należy włączyć 

organizacje geodezyjne, po to, aby uniknąć sytuacji z którymi mamy teraz do czynienia. 

Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski;                                                     Stanisław Huskowski 

Wystąpienie programowe Prezesa Kazimierza Bujakowskiego pokazywało wpływ ustawy Pgik na 

organizację i działania Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prywatyzację potencjału 

wykonawczego geodetów i kartografów. Przypomniał także, iż zmiany ustrojowe roku 1989 miały 

takie skutki, jak pojawienie się zjawiska bezrobocia i konkurencji, które nie ominęły geodezji.  

Uregulowania prawne lat 2004-2010 w geodezji miały charakter rewolucyjny. Za tym poszły nakłady 



finansowe, których wielkość w kolejnych latach wzrastała. To czynniki rokujące dobrze. Pewien 

niepokój powoduje rozproszenie potencjału wykonawczego i jego zdolność do podjęcia realizacji 

dużych zadań, które są do wykonania. Trzeba jednak uznać, że: „Obecny rynek geodezyjny jest 

w stanie spełnić każde, nawet najbardziej wyrafinowane zadanie, a potencjał baz danych 

przestrzennych jest zależny od aktualności danych”. 

Kończąc wystąpienie Prezes Kazimierz Bujakowski podziękował obecnym, a w szczególności gościom 

honorowym za uświetnienie konferencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wiceprezes GUGiK Jacek Jarząbek;                                                         Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Stanisław Cegielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alicja Kulka, Bogdan Grzechnik;                                                                     Alicja Meusz, Ludmiła Pietrzak, Stanisław Cegielski, Alicja Kulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zygmunt Bojar, prof. Wojciech Wilkowski;                                                        Sekretarz Generalny SGP Włodzimierz Kędziora, Stanisław Cegielski 

Ozdobą spotkania stał się koncert damskiego kwartetu smyczkowego, który wykonywał mile brzmiące 

melodie.                                                                                                                                              smw 


