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List otwarty
Pisząc w październiku 2013r. list otwarty do Premiera RP Pana Donalda Tuska, a wcześniej
szereg listów do Głównego Geodety Kraju i Ministra Administracji i Cyfryzacji, chciałem zwrócić
uwagę na przejawy niegospodarności i złe praktyki w procesie stanowienia prawa, jakie widziałem
w działaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Wiele osób i instytucji wypowiedziało się publicznie odnośnie poglądów wyrażonych w moich
listach. Należą do nich: Geodezyjna Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Geodezyjne,
Stowarzyszenie Geodetów Polskich czy Prezes firmy Systherm-Info Pan Zbigniew Figas, który
zresztą odniósł się znacznie szerzej do działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii niż
miało to miejsce w moich listach.
Ze strony kierowanego przez Pana Związku nie słychać było wówczas w tej sprawie żadnego
komentarza, ani nie zarejestrowano próby zajęcia oficjalnego stanowiska. Jak się jednak ostatnio
dowiedziałem przedstawił Pan swoje zdanie, czy też zdanie Polskiej Geodezji Komercyjnej,
w sposób oficjalny przez skierowanie listu do Premiera Donalda Tuska w dniu 15.11.2013r.
Występując do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) uzyskałem kopię
Pańskiego wystąpienia, postanowiłem je załączyć do niniejszego listu, aby środowisko mogło się
z nim zapoznać.
Szkoda, że wyrażenie zadania odbyło się w tajemnicy, bo sądzę, że Pana stanowisko jest dosyć
ciekawe i odmienne od tych cytowanych wcześniej i pozwala z innej perspektywy spojrzeć na
procesy zachodzące w polskiej geodezji, a co najważniejsze pozwala zrozumieć te procesy i ich
liczne uwarunkowania. Sądzę, że wcześniejsza znajomość Pańskiego wystąpienia spowodowałaby
szerszą dyskusję nad tematem i ewentualnie wypracowanie skutecznych rozwiązań poruszanych
przez Pana problemów.
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