
Temat: FW: zawieszenie prac Zespołu nad projektem ustawy o zawodzie geodety
Nadawca: <rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl>
Data: 13.01.2023, 10:02
Adresat: <rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl>

Szanowni Państwo,

Na prośbę  p. Radosława Smyka przesyłam stanowisko Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w sprawie zawieszenia prac
Zespołu Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa nad projektem ustawy o zawodzie geodety.

Z poważaniem,

Katarzyna Golec
Specjalista w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców
e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

tel. 22 123 70 78

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46 | 00-679 Warszawa 

www.rzecznikmsp.gov.pl

Obserwuj nas:

��� h�ps://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/

��� h�ps://twi�er.com/RzecznikMSP

��� h�ps://www.youtube.com/rzecznikmsp

��� h�ps://rzecznikmsp.gov.pl/

����� h�ps://rzecznikmsp.gov.pl/kontakt/newsle�er/

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, archiwalnych i dowodowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz
przysługujących Państwu praw znajduje się w pod adresem h�ps://rzecznikmsp.gov.pl/kontakt/#rodo.

From:
Sent: Thursday, January 12, 2023 2:08 PM
To: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl
Subject: Odp: zawieszenie prac Zespołu nad projektem ustawy o zawodzie geodety

Szanowni Państwo, 

w związku z okolicznościami zawieszenia prac Zespołu ds. Geodezji i Budownictwa, dotyczącymi projektu ustawy o zawodzie
geodety, przesyłam stanowisko Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego z prośbą o zapoznanie się i  przekazanie go
pozostałym członkom Zespołu.

Dziękuję za dotychczasową współpracę. 
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Z poważaniem 
Radosław Smyk
Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

Dnia 11 stycznia 2023 10:59 rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl napisał(a):

Szanowni Państwo,

 W ostatnim czasie otrzymaliśmy od p. Władysława Baki, Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Firm Geodezyjnych
Ziemi Andrychowskiej mejla w którym Stowarzyszenie postuluje, aby wniosek o zmianę osoby kierującej pracami Zespołu
Roboczego ds. Geodezji i Budownictwa został przedstawiony na piśmie i z uzasadnieniem. Do Biura wpłynęło również
pismo wspólnie wystosowane przez organizacje: Polską Geodezję Komercyjną,  Geodezyjną Izbę Gospodarczą, 
Stowarzyszenie Kartografów Polskich i Stowarzyszenie Geodeci dla RP, które cofają zgłoszony wniosek o odwołanie
Przewodniczącego Zespołu, jednocześnie informując, że nie będą brały udziału w dalszych pracach Zespołu (oba mejle w
załączeniu).

W związku z tym, że powyższe 4 organizacje stanowią całość jednej ze stron sporu, zawieszamy prace Zespołu nad
projektem ustawy o zawodzie geodety, jednocześnie odwołując posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Geodezji i
Budownictwa zaplanowane na 20.01.2023 r.

Z poważaniem,

Katarzyna Golec

Specjalista w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców

e-mail: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl

tel. 22 123 70 78

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

ul. Wilcza 46 | 00-679 Warszawa 

www.rzecznikmsp.gov.pl
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, archiwalnych i dowodowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz
przysługujących Państwu praw znajduje się w pod adresem h�ps://rzecznikmsp.gov.pl/kontakt/#rodo.
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