
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU GEO-OŚRODEK SERWIS GEODETY 
 
 
 

§ 1 

Definicje 

1. Portal Geo-Ośrodek Serwis Geodety – serwis udostępniony w portalu internetowym Geo-Ośrodek 
https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx służący do obsługi spraw związanych z realizacją 
prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Serwis jest dedykowany wykonawcom prac geodezyjnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

2. Usługobiorca – wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3. Usługodawca – Prezydent Miasta Katowice, jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 
4. Dane do logowania – dane w postaci identyfikatora tj. loginu i hasła umożliwiające autoryzowany dostęp do 

Serwisu Geodety. 
5. Wniosek o dostęp – wniosek o założenie konta i nadanie uprawnień w portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety. 

 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Geo-Ośrodek Serwisu Geodety, w tym 
w szczególności prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy. 

2. Świadczenie usług następuje za pośrednictwem sieci Internet i przeglądarki internetowej. System 
informatyczny Usługobiorcy musi spełniać minimalne wymagania techniczne: 

a) Posiadać dostęp do internetu, 
b) Posiadać przeglądarkę internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji, 
c) Posiadać konto poczty elektronicznej.  

3. Korzystanie z portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp - 
konto.   

4. Utworzenie konta dla Usługobiorcy do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety następuje na podstawie 
złożonego przez Usługobiorcę wniosku o dostęp wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją 
Regulaminu korzystania z portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety.  

5. Wniosek o dostęp można złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, za 
pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.  

6. Wniosek o dostęp powinien zostać podpisany przez osobę/-y reprezentującą/-e Usługobiorcę tj. 
wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.  

7. W oparciu o poprawnie wypełniony wniosek Usługodawca wygeneruje i przekaże Usługobiorcy unikalny kod 
rejestracyjny. Kod rejestracyjny Usługobiorca będzie mógł odebrać osobiście w siedzibie UMK w Wydziale 
Geodezji w budynku przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach pok. 807 (po uprzednim umówieniu spotkania 
telefonicznie - tel. 32 259 3395) lub zostanie do niego przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub 
poprzez platformę ePUAP.  

8. Usługobiorca dokona autoryzacji konta w portalu Geo-Ośrodek za pomocą kodu rejestracyjnego poprzez 
samodzielne założenie użytkownika, nadając mu login i hasło. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. 

§ 3 

Warunki świadczenia usług 

1. Usługobiorca jest zobowiązany do:  
a) zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety,  
b) wykorzystywania danych udostępnionych i pobranych poprzez portal Geo-Ośrodek wyłącznie do 

wykonywania prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem prac geodezyjnych lub jego uzupełnieniem,  
c) zawiadamiania o wykonaniu zgłoszonych prac oraz przekazania wyników prac geodezyjnych, tj.: 

− operatu technicznego sporządzonego w postaci jednego dokumentu elektronicznego 
w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w formacie PAdES,  

− plików do aktualizacji baz danych zasobu, 
d) nie udostępniania kodu rejestracyjnego, loginu i hasła osobom trzecim oraz do ich zabezpieczenia 

w sposób uniemożliwiający pozyskanie i wykorzystanie ich przez osoby trzecie, 
e) posiadania legalnego oprogramowania, a w szczególności systemu operacyjnego umożliwiającego 

dostęp do internetu poprzez przeglądarkę stron www, która będzie wykorzystywana do pracy przy 
użyciu portalu Geo-Ośrodek. 
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2. Na podstawie § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzgadnia 
się, że dane do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu będących wynikiem pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych zostaną przekazane przez Usługobiorcę w postaci plików tekstowych w formacie TXT, 
zgodnie ze strukturą wskazaną w pkt 8.6-8.7 dokumentu Informacje dotyczące zgłaszanej pracy geodezyjnej. 

3. Serwis Geodety umożliwia: 
a) zgłaszanie prac geodezyjnych poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia oraz uzupełnianie 

zgłoszenia prac, 
b) wykonanie elektronicznej płatności,  
c) pobieranie udostępnionych materiałów zasobu – w postaci dokumentów elektronicznych, 
d) złożenie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac wraz z przekazaniem elektronicznego operatu 

technicznego oraz plików do aktualizacji baz danych zasobu, 
e) pobranie protokołu weryfikacji, 
f) przekazywanie elektronicznych dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz, 

którego Usługobiorca wykonywał pracę geodezyjną do opatrzenia klauzulą urzędową oraz ich 
pobranie po nadaniu klauzuli urzędowej. Powyższe dokumenty i materiały należy przekazać wraz 
z elektronicznym operatem technicznym, 

g) komunikację elektroniczną z pracownikami Wydziału Geodezji. 
4. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy, iż z chwilą przesłania za pośrednictwem portalu Geo-Ośrodek 

Serwis Geodety wypełnionego formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej z użyciem loginu i hasła, po stronie 
Usługobiorcy powstaje zobowiązanie finansowe (opłata za udostepnienie materiałów), którego wysokość 
określona jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

5. Wypełnienie i zatwierdzenie przez Usługobiorcę formularza zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac 
oraz przekazanie elektronicznego operatu technicznego wraz z plikami do aktualizacji baz danych zasobu 
spełnia obowiązek Usługobiorcy wynikający z art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

6. Obowiązek Usługodawcy wynikający z art. 12b ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest 
spełniany poprzez przesłanie do Usługobiorcy za pośrednictwem portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety 
stosownej wiadomości wraz z dołączonym protokołem weryfikacji. Jednocześnie na adres e-mail 
Usługobiorcy przekazywany jest komunikat o wysłaniu przez Usługodawcę nowej wiadomości przez portal. 
Treść protokołu weryfikacji jest dostępna po zalogowaniu do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety.  

7. Obowiązek Usługodawcy, o którym mowa w art. 12b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest 
realizowany poprzez przesłanie do Usługobiorcy protokołu negatywnej weryfikacji. Usługodawca zwraca 
wyniki pracy (pliki) na wyraźny wniosek Usługobiorcy.  

8. Datą odbioru protokołu weryfikacji jest data odbioru w portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety wiadomości, 
o której mowa w pkt 6. W przypadku braku odbioru wiadomości przez Usługobiorcę, protokół weryfikacji 
uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od dnia wysłania wiadomości przez Usługodawcę.  

9. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety oraz 
usuwania zgłaszanych przez Usługobiorcę awarii systemu. Informacje o awariach należy przesyłać drogą 
elektroniczną na adres geoosrodek@katowice.eu wraz z opisem stwierdzonej awarii oraz danymi 
umożliwiającymi identyfikację zgłaszającego. 

10. Usługodawca jest zobowiązany do informowania o braku dostępności portalu np. z powodu awarii, czy 
w związku z pracami konserwacyjnymi w przypadku podjęcia takiej informacji. Informacja ta zostanie 
opublikowana na stronie internetowej https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx w sekcji 
AKTUALNOŚCI. 

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi spowodowane przyczynami nie 
leżącymi po jego stronie np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci 
internetowej oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku ciągłości działania 
portalu.  

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety w celu 
przeprowadzenia prac technicznych, serwisowych i aktualizacji. Usługobiorcy nie przysługuje z tego tytułu 
żadne roszczenie. 

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Usługobiorcy i osobom 
trzecim, w szczególności w zakresie w jakim szkoda: 

a) powstała wskutek nieprawidłowego działania lub awarii portalu, 
b) spowodowana została utratą danych powstałych w wyniku nadużycia lub wadliwej obsługi systemu, 
c) powstała wskutek korzystania z portalu przy użyciu niewłaściwego sprzętu i programów, 
d) wyrządzona została w związku z działaniem wirusów komputerowych lub innego oprogramowania 

szkodliwego, 
e) wyrządzona została podczas uruchamiania portalu, jeżeli odbyło się to niezgodnie z zasadami 

korzystania z portalu, 
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f) powstała w wyniku błędu transmisji, przerw w łączności, uszkodzeń oraz wad urządzeń 
telekomunikacyjnych, systemów zasilania lub sprzętu komputerowego lub opóźnień związanych 
z korzystaniem z systemu a także działania osób trzecich w trakcie przesyłania danych z sieci, 

g) polega na utracie spodziewanych korzyści. 

§ 4 

Warunki płatności 

 
1. Udostępnienie materiałów zasobu jest możliwe po wniesieniu przez Usługobiorcę opłaty. Opłata za 

udostępnianie materiałów zasobu jest naliczana zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa.  

2. W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty zwykłym przelewem bankowym, przekazem pocztowym 
lub za pośrednictwem opłatomatów UMK, Usługobiorca jest zobowiązany przesłać potwierdzenie uiszczenia 
opłaty za pośrednictwem portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety.  

3. W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej, 
Usługobiorca wyraża zgodę na doliczenie do należnej opłaty prowizji dla operatora obsługi płatności 
elektronicznych.  

4. Potwierdzenie zaksięgowania dokonania wpłaty na koncie Usługodawcy jest podstawą do udostępnienia 
materiałów zasobu Usługobiorcy.  

5. W sytuacji zalegania przez Usługobiorcę z płatnościami za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze 
zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Usługodawca ma prawo zablokować konto Usługobiorcy. 

§ 5 

Ochrona danych osobowych 

1. Usługobiorca składając wniosek o rejestrację oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną w zakresie 
przetwarzania danych osobowych.   

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczane na pod 
adresem https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/Forms.aspx. 

2. Korzystanie przez Usługobiorcę z portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety po wprowadzeniu zmian w 
Regulaminie jest równoznaczne z ich akceptacją.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katowice, 24 listopada 2022 r. 
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