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Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów z siedzibą w Krakowie, jako ustawowy 

przedstawiciel osób wykonujących zawody geodezyjne, w tym przedsiębiorców prowadzących 

jednoosobowe działalności gospodarcze w dziedzinie geodezji (PKD 74.20.Z), których wg. CEIDG 

może być ponad 150 tys., w związku ze zdalnym posiedzeniem Zespołu Roboczego ds. Geodezji 

i Budownictwa w dnia 7 października br., a jak się później okazało ostatnim posiedzeniem tego 

gremium, wyraża głęboką dezaprobatę wobec jednostronnej, i naszym zdaniem nieracjonalnej, 

decyzji Pana Mikołaja Kruczyńskiego Koordynatora Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych 

i Średnich Przedsiębiorców o zawieszeniu pracy na czas nieokreślony zespołu, który od ponad 

roku pracuje nad projektem ustawy o zawodzie mierniczych geodezyjnych. 

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, jako członek Rady 

Przedsiębiorców oraz inicjator powołania przy tej Radzie Zespołu Roboczego ds. Geodezji 

i Budownictwa, w imieniu swoich członków i całej społeczności wykonującej zawody miernictwa 

geodezyjnego zwracamy się do Pana Rzecznika o wyjaśnienie, jakie były faktyczne powody tak 

drastycznej, jednostronnej decyzji, Pana Mikołaja Kruczyńskiego, zapadłej w następującym stanie 

rzeczywistym i formalnym. 

Od 21 marca 2019 r., czyli od pierwszego posiedzenia Zespołu, po zorganizowaniu się, 

rozpoczęliśmy od wskazania problemów jakie występują w związku z brakiem ustawowej definicji 

zawodu geodezyjnego, który jest wykonywany w formie działalności gospodarczej przez dziesiątki 

tysięcy osób potocznie zwanymi geodetami. 
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W posiedzeniu 12 sierpnia 2019 r. członkowie Zespołu zgodzili się z głosem Koordynatora 

Pana Mikołaja Kruczyńskiego, że zgłaszanie kolejnych postulatów do tworzonego projektu ustawy 

o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie ma sensu. Postanowiono, że zespół 

postara się stworzyć, oddzielny od prawa geodezyjnego, dokument dotyczący wyłącznie projektu 

ustawy o zawodzie zaufania publicznego, jakim jest mierniczy uprawniony oraz o samorządzie 

zawodowym. Przez kolejne posiedzenia były omawiane:  

- ustawa Prawo geodezyjne a kwestia samorządu geodezyjnego (Art. 7 ust. 1 pkt 8 uPgik),  

- problemy MŚP w relacji z organami administracji geodezyjnej i kartograficzne,  

- definicja zawodu geodety - mierniczego oraz  

- projekt ustawy o zawodzie mierniczego i samorządzie zawodowym.  

Od ósmego posiedzenia zespołu, można było zaobserwować pomiędzy dotychczasowymi 

członkami zespołu, a trzema nowymi uczestnikami (PGK, SKP i GIG) rozbieżności poglądów 

polegającymi na tym, że część osób przedstawiło Koncepcję zawodu „geodety – kartografa”, która 

powstała w roku 2014, jako wynik pracy powołanego przez ówczesnego GGK Zespołu, 

przedstawicieli organizacji zawodowych pozarządowych, a z drugiej strony zwolennikami koncepcji 

zmierzająca do jedynej możliwej drogi, pozwalającej na powstanie samorządu zawodowego 

zawodu zaufania publicznego, jakim jest mierniczy wykonujący wyłącznie takie czynności, które 

spełniają wszystkie atrybuty takiego zawodu, wymienione w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z 24 marca 2015 r. sygn.. K 19/14. 

Podstawowa sprawa to samorząd zawodowy, który konstytucyjnie ma reprezentować 

wszystkie osoby danego zawodu obligatoryjnie należące do samorządu oraz, i to najważniejsze, 

sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w interesie i w granicach interesu 

publicznego. Czyli tego uprawnienia, którego od 32 lat nikt nie realizuje na szkodę właśnie interesu 

publicznego ale też państwowego. W ten sposób samorząd przejąłby od administracji publicznej 

władzę, gdzie wolność wyboru i wykonywania zawodu może być ograniczona poprzez 

ustanowienie samorządu zawodowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozbieżność zapatrywań niektórych członków Zespołu sprowadza się do pytania, czy taki 

samorząd może mieć każdy zawód geodezyjny? To znaczy taki zawód o którym mowa w art. 17 

ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym najwyższym prawem, to na 3 800 zawodów tylko 17 jako 

uznane zawody zaufania publicznego, ustawowo mają ustanowione samorządy zawodowe.  

Bo samorząd zawodowe sprawujący pieczę... może być powołany ustawą tylko dla 

zawodów zaufania publicznego. A takich zawodów jest naprawdę bardzo ale to bardzo niewiele. 

Np. urbanista nie jest takim zawodem. O tym zdecydował, i przy okazji wiele spraw wyjaśnił, 

Trybunał Konstytucyjny w 2015 r. I nie pomogło nawet to, że w ustawie o architektach, inż. 

budowlanych i właśnie urbanistach, właśnie ci ostatni byli z mocy ustawy zawodem zaufania 

publicznego. Sejm w roku 2014 odebrał urbanistom prawa do zawodu zaufania publicznego, a co 

za tym idzie prawo do posiadania samorządu zawodowego. Nie pomogły nawet wystąpienia 50 
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posłów do TK. Właśnie Trybunał na podstawie tego wystąpienia zbadał, czy urbanista jest 

zawodem zaufania publicznego (pkt 5.4. str. 19 uzasadnienia wyroku K 19/14 z 24.03.2015).  

W konkluzji Trybunał stwierdził, że zawód urbanisty nie ma cech zawodu zaufania 

publicznego. I dalej, co jest dla nas najważniejsze: "W wyniku działalności urbanistów zasadniczo 

nie są zagrożone zindywidualizowane dobra jednostek.” Trybunał zauważył, „że wykonywanie 

zawodu urbanisty jest związane z zaspokajaniem potrzeb ludności, ale okoliczność ta nie prowadzi 

do wniosku o wykonywaniu przez nich zawodu zaufania publicznego. Brakuje bezpośrednich 

relacji albo szczególnych więzi urbanistów z osobami fizycznymi." A ta cecha jest jedną 

z 6 atrybutów zawodu zaufania publicznego, które Trybunał właśnie w tej sprawie wyłonił 

i skompletował z innych wyroków. 

Podstawową sprawą gdy zawód pretenduje do zawodu zaufania publicznego oraz do 

utworzenia samorządu zawodowego to jest fakt, że musi wypełniać te wszystkie 6 atrybutów 

opublikowanych w uzasadnieniu wyroku Trybunału z 2015 r.. W przeciwnym razie, nie może być 

mowy o samorządzie zawodowym zawodu zaufania publicznego. Dlatego większość członków 

Zespołu, zdając sobie z tego sprawę już od dawna, nie może się zgodzić na to, by takie zawody 

jak np. kartograf, czy osoba zajmująca się wyłącznie geodezyjnymi pomiarami podstawowymi (3), 

redakcją map (6) oraz pracami fotogrametrycznymi i teledetekcją (7) były włączone do projektu 

ustawy o zawodzie mierniczym i samorządzie miernictwa geodezyjnego, bo każdy kto będzie ten 

dokument w przyszłości oceniał i weryfikował, jak choćby Wydział Prawno-Legislacyjny Biura 

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, nie mówiąc już o organach legislacyjny rządu lub 

sejmu, to bezsprzecznie odrzuci, nie tylko te wymienione zawody, ale możliwe że całość, jako 

materiał mało profesjonalny. 

Właśnie z tych względów od początku pracy tej części Zespołu, która przedstawia 

materiały dla wyodrębnionego ze wszystkich specjalizacji geodezyjno-kartograficznych zawodu 

zaufania publicznego, tak ceni sobie udział prawnika, Radcy Prawnego pana Pawła Wołocha. Jest 

rzeczą naturalną, że przy opracowywaniu projektu prawniczego, dominującą rolę musi pełnić 

osoba nie tylko z wykształceniem prawniczym ale przede wszystkim zawodowymi kwalifikacjami 

prawniczymi. Dlatego w naszym projekcie w części podmiotowej wspominamy, że dokument 

zajmuje się tylko tymi zawodami geodezyjnymi, które zostały sklasyfikowane przez prawodawcę 

w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Przepis 

tego rozporządzenia sklasyfikował zawody i specjalizacje ponad 3 800 pozycji, z których 

w dziedzinie geodezji i kartografii wyodrębniono zawody: 

„216501 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja 

216502 Inżynier geodeta – geodezja górnicza 

216503 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa 

216504 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych 

216505 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne 

216506 Inżynier geodeta – geomatyka 
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216507 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami 

216508 Kartograf 

216590 Pozostali kartografowie i geodeci 

311104 Technik geodeta 

3118 Kreślarze  

311801 Rysownik geodezyjny 

311802 Rysownik kartograficzny  

311803 Operator CAD  

311890 Pozostali kreślarze” 

Z tego zestawienia uznaliśmy wespół z Radcą Prawnym mgr. Pawłem Wołochem 

prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie – członkiem Zespołu, jak również 

Kartografem prof. IGiK dr hab. Dariuszem Dukaczewskim, że opracowaniem obejmiemy tylko te 

3 zawody/specjalności, które w naszej opinii spełniają w sposób naturalny warunki zawodu 

zaufania publicznego. A są to zawody sklasyfikowane pod numerami: 216503, 216504 i 216507. 

Zresztą tego samego zdania był NSA w sprawie: II GSK 883/12 - z 22 października 2013 r. gdzie 

w uzasadnieniu zamieścił konkluzję: „geodeta uprawniony, wykonując w istocie zawód zaufania 

publicznego, nie uwolni się od odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tylko powodu, że jego 

praca została pozytywnie oceniona przez organ administracyjny lub sąd powszechny, bądź że 

została ostatecznie przyjęta do właściwego zasobu.”  

Naczelny sąd wskazał, że geodeta uprawniony wykonujący prace rozgraniczeniowe (a nie 

kartografa, edytora map, fotogrametry, geomatyka, wykonawcy pomiarów podstawowych itp.) 

wykonuje tak faktycznie zawód zaufania publicznego. Również z podobnych przyczyn Trybunał 

Konstytucyjny ww. wyroku z 2015 r. w sprawie urbanistów wskazał, że to co zrobiono z tym 

zawodem, nadając mu status zawodu zaufania publicznego w drodze ustawy, było niewłaściwe. 

Bo status zaufania publicznego dany zawód musi posiadać naturalnie i faktycznie, a nie 

z ustawowego nadania. Inaczej mówiąc, jest dość duża analogia z "zasiedzeniem" w prawie 

cywilnym, gdzie sąd nabycie własności stwierdza post factum a nie sam go nadaje.  

TK wyjaśnił to następująco: "należy wykluczyć możliwość interpretowania pojęcia zawodu 

zaufania publicznego przez odwołanie się do treści ustaw, ponieważ "interpretowanie Konstytucji 

przy odwoływaniu się do treści pojęć użytych w ustawach byłoby zaprzeczeniem znaczenia 

Konstytucji jako «najwyższego prawa»"" 

Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, by przedstawiciele pozostałych 11 zawodów/ 

specjalizacji, tu w Zespole, jak i w środowisku geodezyjnym rozpoczęli prace nad swoim 

samorządem zawodowym o którym jest mowa we wspomnianym art. 17 ust. 2 konstytucji. 

Natomiast wszelkie próby włączenia tych zawodów na tzw. „siłę” do zawodów zaufania 

publicznego jest przede wszystkim działaniem na szkodę nas wszystkich, jak również 

świadczyłoby o braku profesjonalizmu osób reprezentujących środowisko naukowe jak i prawnicze 

zawodowe.  
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Nam, autorom tego pisma, chodzi o taki samorząd zawodowy mierniczych, którego 

członkowie wykonują zawód zaufania publicznego, który w uzasadnieniach wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego, nie tyle może, lecz musi ograniczać wolność gospodarczą i 

zawodową, bowiem konstytucyjna zasad wolności dla tych szczególnych zawodów, jak 

prawo ich wykonywania jest uwarunkowane koniecznością przynależenia do samorządu, 

poddanie się jego przepisom wewnętrznym oraz sądownictwu, które przez wykluczenie z 

członkostwa lub czasowego zawieszenia członkostwa decyduje o prawie wykonywania 

zawodu. 

Dlatego uważamy, że wzorem większości zawodów zaufania publicznego przepis 

ustawowy powinien regulować również skład osób przedstawicieli danego zawodu w organach 

zarządzających i stanowiących spółek kodeksu handlowego.  

Nie miał racji w dyskusjach nad tym problemem, Pan Mikołaj Kruczyński stawiając porównanie 

zarządów spółek czy rad nadzorczych do wściela samochodu zatrudniającego kierowcę, czyli 

osobę z kwalifikacjami państwowymi do wykonywania zawodu kierowcy. Podstawowy błąd 

rozumowania Pana Kruczyńskiego polega na tym, że właściciel jako pracodawca ma 

niezaprzeczalną wyższość nad pracownikiem, i korzystając z tego może kierowcę zmusić do 

czynu niezgodnego z zasadami ruchu drogowego, zapewniając np., że to on pokryje koszty 

ewentualnego mandatu.  

Ale co, jeśli przedmiotowy czyn niezgodny z zasadami ruchu drogowego, będzie również 

przyczyną śmiertelnego wypadku? Kto będzie winowajcą, kierowca czy jego pracodawca, 

właściciel auta? Oczywiście karę poniesie bezsprzecznie osoba kierująca autem, 

a właściciel/pracodawca będzie mógł jeszcze skarżyć byłego pracownika o odszkodowanie. 

Z identycznymi, w sferze analogii, przypadkami mamy do czynienia ze zdarzeniami 

wykonawstwa geodezyjnego zamówień Służby Geodezyjnej i Kartograficznej realizowanych przez 

spółki z o.o. dotyczących np. modernizacji 5 obiektów w Gminie Góra św. Małgorzaty czy Gminie 

Zawoja. Nierzetelne prace przy ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych nie spotkały 

się z żadnymi restrykcjami wobec właścicielskich organów spółek a powinny być chociaż 

ograniczone możliwości podejmowania się w przyszłości przez te spółki nowych państwowych 

zamówień zlecanych przez Służby Geodezyjne i Kartograficzne. W sytuacji gdy zarządy spółek 

w większości musiałyby składać się z przedstawicieli zawodu, podległy samorządowi 

zawodowemu, i wtedy przede wszystkim te osoby z organów właścicielskich spotkałyby restrykcje 

zawodowe.  

Obecne prawo geodezyjne przez to, że nie ma odpowiednich narzędzi, a do tego 

wprowadziło uprzywilejowanie dla uczestników zamówień publicznych, jest przyczyną 

marnotrawienia setek milionów złotych przeznaczonych na projekty geodezyjne. Np. na 380 

powiatów wsparcie ze środków unijnych na modernizację ewidencji gruntów i budynków udzielono 

162 powiatom a po wykonaniu w 124 powiatach prac modernizacyjnych tylko 68 powiatów było 

w stanie zasilić ZSIN. Łącznie I i II faza prac pochłonęła 136,8 mln zł. (Raport NIK z 2020 r. 

KIN.430.003.2020) 
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Przechodząc do tej kwestii odpowiedzialności właścicielskiej w projekcie naszej ustawy zostało to 

ujęte następująco: 

 

"Art. 11.  

1.Mierniczy może prowadzić tylko jedną kancelarię. 

2. Kancelaria odpowiednio mierniczego lub mierniczych może być utworzona i prowadzona: 

1) indywidualnie przez mierniczego na własny rachunek w ramach działalności gospodarczej; 

2) jako spółka cywilna lub jawna, w której większość wspólników stanowią mierniczowie; 

3) jako spółka partnerska, w której większość partnerów stanowią mierniczowie; 

4) jako spółka komandytowa lub komandytowo - akcyjna, w której większości 

komplementariuszami są mierniczowie; 

5) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna spełniająca następujące 

warunki: 

a) większość udziałów (akcji) posiadają mierniczowie, 

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) oraz w organach 

nadzoru przysługuje mierniczym, 

c) większość członków zarządu stanowią mierniczowie, 

d) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne, 

e) zbycie udziałów lub akcji albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia 

udzielonego przez zarząd spółki. 

3. Mierniczy może wykonywać swój zawód także w ramach stosunku pracy." 

 

Takie rozwiązanie wywołało, szczególnie wśród przedstawicieli Polskiej Geodezji 

Komercyjnej kategoryczny sprzeciw, bo zrzeszone w tej organizacji spółki, w przeważającej części 

po „opgiekowskie” (byłe państwowe), w swej kompetencji mają wszelkie możliwe działalności 

z PKD. Dochodzi do sytuacji, że działalność o charakterze geodezyjnym występuje w nazwie ze 

sklepem spożywczym, co urąga powadze miernictwu jako zawodowi o tak długiej historii 

(podkomorzy w wiekach średnich) oraz profesji zaufania publicznego. Czy ktoś wyobraża sobie 

Kancelarie Notarialną lub Pracownię Architektoniczną ze Sklepem Ogólnospożywczym w nazwie? 

A w naszej dziedzinie są takie przypadki. 

Ostatnie spotkanie Zespołu w dniu 7 października br., miało być takim spotkaniem 

konsolidacyjnym, według wcześniejszych zapowiedzi Pan Mikołaja Kruczyńskiego z dnia 30 lipca 

br., na co wskazywał przebieg posiedzenia Zespołu, ustąpiliśmy z wielu wywołujących 

kontrowersje rozwiązań. Jednak stało się inaczej.  

Znowu zarzewiem konfliktu, była pisemne stanowisko PGK, SKP, GIG ws. zakresu 

przedmiotowego i podmiotowego projektowanej ustawy o zawodzie „geodety”, gdzie dokładnie 

powtórzono tezy z opracowania z 18.12.2014 r. „Koncepcja Samorządu Zawodowego Geodetów 

i Kartografów” wypracowanych przez Zespół powołany przez GGK w osobach przedstawicieli 

PGK, GIG, SKP, PTG i SGP, gdzie ta ostania organizacja zaprzepaściła blisko 9 miesięczną pracę 
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zespołu, biorąc w nich udział przez cały czas, to na końcu wycofała się, de facto powodując 

rozwiązanie zespołu.  

W ww. piśmie znowu powrócono do nazwy zawodu „geodeta” a uzasadnienia 

przedstawione dla określenia podmiotów i przedmiotów ustawy zaczerpnięto ze wspomnianej 

Koncepcji, która była sprzeczna z wyrokiem TK z 2015 r. ponieważ powstała wcześniej. 

W 2014 r. po blisko 9 miesiącach pracy Zespołu przy ówczesnym GGK Kazimierzu 

Bujakowskim, gdzie po powstaniu dokumentu w postaci tez do ustawy o samorządzie, w związku 

z oświadczeniem, ówczesnej wiceprzewodniczącej SGP Ludmiły Pietrzak, o wycofaniu poparcia 

dla inicjatywy powstania samorządu zawodowego, Kazimierz Bujakowski wykorzystując tezę 

o konieczności zgody całego środowiska, zakończył pracę zespołu, twierdząc iż nie może 

przedstawić ministrowi propozycji ustawy, w sytuacji gdy Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

zamanifestowało brak zgody na taką regulacje.  

Potem były jeszcze próby zorganizowania tej właśnie "zgody", jak chociażby projekt 

"Apel 45" 6 organizacji*, którego gorącym orędownikiem był długoletni działacz GIG, Kol. Bogdan 

Grzechnik. Oczywiście projekt spalił na panewce, chyba nie muszę pisać z jakiej przyczyny. 

Teraz znowu ta przyczyna o zgodzie „zagrała”. Pan Mikołaj Kruczyński pomimo, że nie był 

obecny w początkowej fazie spotkania ponad pół godziny, pomimo że nie słyszał bardzo 

merytorycznej wypowiedzi Pana profesora Dariusza Dukaczewskiego, który „rozprawił” się 

z argumentacją 3 osób przedstawicieli: 

- Polskiej Geodezji Komercyjnej (~20 członków), 

- Geodezyjnej Izby Geodezyjnej (~80 członków), 

- Stowarzyszenia Kartografów Polskich (~50 członków), 

to jednak z przyczyny braku jednomyślności wszystkich członków Zespołu postanowił 

autorytatywnie,  

bez merytorycznego uzasadnienia,  

bez znajomości merytorycznych przesłanek uzasadniających stanowiska obydwu stron, jak 

również prawdopodobnie  

bez opinii wewnętrznego wydziału prawnego,  

bez zastosowania jakichkolwiek obowiązujących w zespole zasad czy reguł postępowania,  

- zakończyć prace zawieszając Zespół Roboczy ds. Geodezji i Budownictwa działającym przy 

Radzie Przedsiębiorców, której jest Koordynatorem. 

Naszym zdaniem, decyzja Pana Koordynatora była wcześniej ukartowana, przynajmniej na 

taką wyglądała, bo nie przyjmujemy takiego uzasadnienia o braku jednomyślności, bo nigdy taka 

reguła zespołu nie była przyjęta przez członków, ani też nadana przez Rzecznika Małych 

i Średnich Przedsiębiorców, jak to chociażby miało miejsce wobec Rady Przedsiębiorców. 

Uważamy, że to „rozwiązanie” problematycznego zespołu, ktoś musiał Panu Mikołajowi 

Kruczyńskiemu zasugerować, bo w naszej wieloletniej historii działania na rzecz zawodu oraz 

samorządu zawodowego, za każdym razem spotykamy się z tym samym uzasadnieniem 

decyzji kończenia prac przez geodezyjne władze. 
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Ponadto, od jakiegoś czasu doświadczamy pewnej niestaranności w organizacji zespołu, 

np. we włączaniu geodezyjnych organizacji do Rady Przedsiębiorców oraz do Zespołu.  

Do Zarządu docierają informacje o braku wpisania na listę Rady Przedsiębiorców oraz 

uczestników zespołu, Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów (wniosek o wpis z dn. 

10.07.2021 r.), podobna sytuacja może być ze Staszowskim Stowarzyszeniem Geodetów oraz 

Tomaszowskim Stowarzyszeniem Geodetów. Do tego, błędnie na listę członków wpisano Polskie 

Towarzystwo Gospodarcze zamiast Polskie Towarzystwo Geodezyjne. Kolega Radosław Smyk 

przedstawiciel Towarzystwa Geodezyjnego wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach zespołu, 

jako pełnoprawny członek. Ostatnio przestał uczestniczyć, co może być spowodowane 

wspomnianym błędem nazwy jego organizacji, która jako druga, po nas, zgłosiła akces 

przynależności do Rady Przedsiębiorców. Proszę się nie dziwić, że dopominamy się o tych 

uczestników, bo to sprawia, zapewne mylne, ale jednak wrażenie jakby komuś zależało na takim a 

nie innym stanie członków Zespołu. 

Ufamy, że te drobne uchybienia będą sprostowane. 

Zarząd OZZG z przykrością musi stwierdzić, że czas i potencjał tych drobnych 

przedsiębiorców decyzją Pana Koordynatora, który nie dopuścił do dyskusji, zostały zmarnowane. 

A przecież ten temat przez niego na wcześniejszym posiedzeniu został ustalony i jakby zlecony. 

Chcemy jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy gotowi do dalszych prac na forum zespołu, jednak nie 

możemy się zgodzić z takim dyktatem jednej osoby, która jak sama kilka razy stwierdziła, nie ma 

ochoty omawiać otrzymanych od członków zespołu pism.  

Chcemy jasno i dobitnie zaznaczyć, że dla naszej organizacji i środowiska, jest warunkiem 

nie do przyjęcia, że decydującym głosem o statusie i formie wykonywania zawodu mierniczego 

będzie miał kartograf, fotogrametra, czy edytor map! 

Powód jest oczywisty - są to odrębne technicznie i merytorycznie samodzielne profesje, 

o czym próbowali przekonywać eksperci, jak np. profesor Dariusz Dukaczewskiego w trakcie 

ostatniego spotkania. W tym miejscu wypadało by wręcz zapytać, w czym są istotniejsze, nie 

poparte faktami, tezy Pani profesor Joanny Bac – Bronowicz, od ugruntowanej wiedzy opartej na 

formalnych i prawnych systemach mierniczych działających w krajach UE, przekazywanej przez 

Pan profesora Dariusza Dukaczewskiego?  

Konsekwencją powyższych zdarzeń, jakie zaistniały w dniu 7 października br., na 

posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa działającego w ramach Rady 

Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, jest przeświadczenie 

większości członków zespołu, że kolejny raz, lobby byłych państwowych firm, z którym 

walczymy od lat, nie ustępuje w utrzymaniu tak opłacalnego status quo, i nawet na 

platformie tak potrzebnej instytucji, jaką jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

potrafi skutecznie bronić korzyści nielicznej grupki średnich przedsiębiorców kosztem mikro 

przedsiębiorców, których w branży są dziesiątki tysięcy. Niestety te mikroprzedsiębiorstwa, 

z przyczyn naturalnego rozdrobnienia, nie maja takiej mocy sprawczej, jak firmy np. zrzeszone 

w Polskiej Geodezji Komercyjnej.  
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Dzieje się tak, wbrew przekonaniom szeregu samozatrudniających się przedsiębiorców, 

którzy żywili nadzieję, że wreszcie za sprawą organizacji Rzecznika MiŚP, słuszny głos 

mierniczych, wspierany przez organizatorów pierwszych posiedzeń tego Zespołu, przyczyni się 

do zmian w opresyjnym prawie geodezyjnym z 1989 r., które jest kalką dekretów bierutowskich 

z 1952 r. a te są kopią rozwiązań z leninowskiego dekretu rady komisarzy ludowych z 27 lipca 

1919 r. 

 

Stojąc jednak na stanowisku, że prace zespołu nie będą zaprzepaszczone i zostaną 

wznowione, prosimy o: 

- ustanowienie, obowiązującego wszystkich członków, ramowego regulaminu regulującego sposób 

prowadzenie posiedzeń, wskazanie funkcji/osoby do prowadzenia posiedzeń, sposobu 

rozwiazywania sytuacji konfliktowych itp.;  

- wznowienie prac zespołu i wyznaczenie daty posiedzenia; 

- wyznaczenie nowej osoby administrującej posiedzeniami zespołu, najlepiej z kwalifikacjami 

prawniczymi. 

Kończąc, w imieniu całego Zarządu jak i własnym, proszę o ewentualne spotkanie 

z Panem Rzecznikiem mając na uwadze słuszne interesy wszystkich stron konfliktu, to jest 

zarówno przedsiębiorców geodezyjnych, społeczności mierniczych, jak również bardzo ważną 

społeczną funkcję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

Datę, miejsce, godzinę spotkania pozostawiamy w gestii Pana Rzecznika deklarując, że 

dostosujemy się do propozycji. 

 

 

Pozdrawiam 

 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 

/pismo podpisane elektronicznie/ 
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