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Inwestycji i Rozwoju 

 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Krajowy Zarządu OZZG w związku z Pana pismem z dnia 24 lipca 2019 r. znak sprawy: 

DAB-VII.0210.6.2018 zadeklarowanym jako odpowiedź na nasze wystąpienie do Pana Mateusza 

Morawickiego, Prezesa Rady Ministrów z 12 czerwca 2019 r., a przekazane do Ministra Inwestycji 

i Rozwoju w dniu 21 czerwca 2019 r. informujemy, że z przyczyn merytorycznych nie możemy go 

traktować jako odpowiedzi na nasze pismo do Premiera. W naszym przekonaniu Pańskie pismo nie 

tylko nie jest odpowiedzią na nasze postulaty ale w ogóle nie dotyczy spraw i kwestii poruszonych 

w przedmiotowym wystąpieniu z 12 czerwca 2019 r. nr OZZG.07.01.2019.LJP, dlatego w skrócie 

postaramy się przypomnieć główne tezy tego pisma. 

Panie Ministrze naszym głównym celem zawartym w przedmiotowym wystąpieniu do Pana 

Premiera był monit, ze strony 6, w którym domagamy się zaprzestania kolejnych nowelizacji ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz apelujemy o jak najszybsze zainicjowanie prac 

legislacyjnych, których celem byłoby uchwalenie ustawy o zawodzie inżyniera miernictwa 

geodezyjnego oraz ustawy o geodezyjnych rejestrach publicznych. Te najistotniejsze oraz najdalej 

idące w społecznej dyskusji wnioski w ogóle zostały pominięte i nie doczekały się zainteresowania 

Pana Ministra. 

Natomiast, tak jakby w zamian, przypomniał Pan o wspólnym „liście otwartym” sześciu, nie 

tylko stowarzyszeń ale również organizacji zawodowych jakimi są Geodezyjna Izba Gospodarcza 

oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów, które jak pan trafnie zauważył wyraziły zgodny 

„sprzeciw wobec dalszego procedowania nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”. 

Jednak w dalszej treści pisma zaprzecza Pan sam sobie i stawiając wręcz odwrotną tezę, że 

„organizacje te nie przedstawiły jednak wspólnego stanowiska wobec konkretnych zagadnień 

merytorycznych, dołączając do pisma „suwerenne, samodzielne stanowiska każdej z organizacji””. 

W naszym przekonaniu jest to kompletnie błędna ocena faktów wynikająca z bezpodstawnego 

i niczym uzasadnionego przekonania, że pozarządowe organizacje mają obowiązek przedstawić 
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konkretne merytoryczne i to wspólnie uzgodnione propozycje kształtu i treści projektu omawianej 

nowelizacji. 

 Panie Ministrze, zawarte w wystąpieniu Zarządu Krajowego OZZG do Premiera przykłady 

błędnych, niekonstytucyjnych rozwiązań systemowych to kolejne, ponad setne, egzemplifikacje 

próby zabetonowania reżimowych rozwiązań z 1952 r. komunistycznej ustawy z 17 maja 1989 r. 

W te zamiary niestety ale wpisuje się nawoływanie do wspólnego reprezentatywnego stanowiska 

sześciu organizacji. Oczywiście jest zrozumiałe, że dla arbitra jakim w tej sprawie jest minister 

najkorzystniejszym rozwiązaniem, zamiast zgłaszania kilkuset błędów i uwag w trakcie konsultacji 

projektu autorstwa Głównego Geodety Kraju Waldemara Izdebskiego przy wydatnym wsparciu 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, byłoby przedstawienie jednego wspólne stanowiska we 

wszystkich szczegółowych kwestiach. Co jednak jest niemożliwe tylko z jednej ale podstawowej 

przyczyny. Ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nie uratuje się już żadną 

nowelizacją, to prawo należy napisać od nowa, tak by z jednej strony było zgodne z duchem zmian 

jakie nastąpiły dwadzieścia lat temu, a z drugiej strony, racjonalnie odpowiadało na potrzeby 

nowoczesnego państwa i obywateli. 

Chcemy poinformować Pana Ministra, że ten notorycznie wykorzystywany przeciwko nam 

motyw, o braku spójności dążeń geodezyjnych organizacji pozarządowych jest już tak zgranym 

wybiegiem administracji geodezyjnej, praktykowanym przez przedstawicieli GUGiK od wielu lat, że 

proszę o wybaczenie iż nie bierzemy go poważnie. Na przykład ten sam motyw, można powiedzieć, 

że jako swoisty „precedens” został wykorzystany w roku 2014, gdy po dziewięciu miesiącach 

społecznej pracy zespół składający się z przedstawicieli GIG, PTG, PGK, SKP i SGP obradujący 

pod egidą Głównego Geodety Kraju dr inż. Kazimierza Bujakowskiego, stworzył dokument 

„Koncepcja Samorządu Zawodowego Geodetów i Kartografów”. Jednak w końcowej fazie prac 

zespołu, gdy gotowy dokument miał być przekazany przez GGK ministerstwu, poparcie dla tej 

koncepcji wycofała przedstawicielka Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W ten sposób dostarczono 

pretekstu Głównemu Geodecie Kraju do wycofania się z poparcia projektu i dalszego działania na 

rzecz powstania samorządu zawodowego w geodezji. Owczesny GGK oświadczył, że w związku 

z brakiem jednomyślności środowiska zawodowego nie może projektu społecznego przedstawić do 

dalszego procedowania. 

W ten właśnie sposób organizacja, która szczyci się najdłuższą historią, która „godnością 

pierwszego członka honorowego Związku Mierniczych R.P.” 8 marca 1948 r. obdarzyła ówczesnego 

prezydenta RP i agenta NKWD Bolesława Bieruta, która jako tzw. „czynnik społeczny” piętnowała 

Mierniczych Przysięgłych jako „wyzyskiwaczy proletariatu” na zebraniach produkcyjnych w latach 

pięćdziesiątych, która do dzisiaj nie oczyściła się z udziału w komunistycznej przeszłości, nadal jest 

decydentem drugiego szeregu, skupiając przede wszystkim w swych szeregach pracowników 

administracji geodezyjnej wszystkich szczebli.  

Panie Ministrze, proszę przyjąć do wiadomości, że właśnie dlatego powstało i nadal 

powstają tak liczne organizacje i stowarzyszenia geodezyjne, bo od ponad 20 lat w geodezyjnym 

środowisku zawodowym brakuje tej jednej reprezentatywnej organizacji, która ustawowo 

reprezentowałaby osoby wykonujące zawód geodety uprawnionego określany, np. przez NSA, jako 

faktycznie wykonywany zawód zaufania publicznego.  
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W końcowej fazie swojego pisma zwrócił się Pan do nas, byśmy złożone propozycje poddali 

wzajemnemu opiniowaniu, bo pozwoli „to na ocenę reprezentatywności przedstawianych stanowisk 

względem oczekiwań innych zainteresowanych podmiotów”. Mamy rozumieć, że te „inne 

zainteresowane podmioty” to na przykład SGP? 

Szanowny Panie Ministrze, w dwudziestu zawodach zaufania publicznego nie ma problemu 

z reprezentatywnością, bo oddzielnymi ustawami zostały powołane samorządy zawodowe, które 

reprezentują osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.  

Właśnie o takim modelu reprezentatywności pisaliśmy w wystąpieniu z 12 czerwca 2019 r. 

do Pana Mateusza Morawickiego, Prezesa Rady Ministrów a na które nadal oczekujemy 

odpowiedzi. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów 

- Pan Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 


