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Pan Mikołaj Kruczyński 

Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 

ul. Wilcza 46 
00-679 Warszawa 

 

 

 

Szanowny Panie, 

 

W związku z pismem czterech organizacji wchodzących w skład Zespołu 

ds. Geodezji i Budownictwa przy Radzie Przedsiębiorców oraz decyzją o 

zawieszeniu prac Zespołu w temacie utworzenia samorządu zawodowego, Polskie 

Towarzystwo Geodezyjne informuje o swojej opinii wobec zaistniałych wydarzeń. 

 

Ze zrozumieniem podchodzimy do stanowiska wspomnianych członków 

Zespołu jak również do  decyzji o przerwaniu wspomnianych prac. Z pewnością 

rolą Rzecznika, będącego instytucją reprezentującą interesy ogółu 

przedsiębiorców, nie jest wchodzenie w kompetencje arbitra rozstrzygającego 

spory pomiędzy przedsiębiorcami czy ich grupami. Stoi to w sprzeczności 

zarówno z kompetencjami Rzecznika jak również z załozonymi celami Zespołu. 

 

Podzielamy też krytyczny stosunek co do samej formuły tworzenia 

projektu ustawy oraz do atmosfery która temu towarzyszyła. Podstawą do 

wspólnej pracy musi być wzajemny szacunek który wyraża się zarówno przez 

akceptację odmiennych sposobów myślenia, jak i zachowanie dystansu 

emocjonalnego podczas wyrażania swoich poglądów. Dotyczy to oczywiście ogółu 

przestrzeni publicznej i prywatnej. Tego w naszej ocenie zabrakło. 
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Pomimo negatywnych okoliczności wymienionych wyżej  uważamy, że 

doświadczenia zdobyte w dokonanej pracy można wykorzystać pozytywnie dla 

kolejnych działań. Wnioski z prac, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w 

kontekście stanowiska innych stron, pozwoliły nam na ewolucję poglądów i 

gotowi jesteśmy zaproponować nową koncepcję regulacji w obszarze 

zawodowym. Jest to koncepcja o charakterze otwartym, stanowiąca punkt 

wyjścia do wymiany poglądów i szukania porozumienia. Uważamy, że można 

połączyć rozwiązania tradycyjne, wynikające z historii, z obecnymi regulacjami i 

jednocześnie zaproponować formułę która będzie rozwojowa i akceptowalna 

przez szeroko rozumiane środowisko geodezyjne. 

To jednak wymaga zmian całej branży poprzez działania o charakterze 

ewolucyjnym. Nie wyobrażamy sobie również, żeby taka formuła była tworzona w 

oderwaniu od opinii organów państwa i podmiotów działających w otoczeniu 

naszego zawodu. 

 

Dziękując Panu Rzecznikowi za stworzenie warunków  i organizację 

spotkań, a pozostałym członkom Zespołu za wspólne działania pozostajemy 

otwarci na dalsze inicjatywy współpracy. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

Radosław Smyk 

/pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego/ 
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