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Pan
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych 
i Średnich Przedsiębiorców

Dotyczy: wystąpienia z dnia 3 stycznia 2021 r. w sprawie postulatów legislacyjnych 
środowiska geodezyjnego.

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 3 stycznia 2021 r., znak WPL.10.2021.DL, dotyczące 

prośby o przedstawienie stanowiska wobec uwag i propozycji Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Geodetów, Geodezyjnej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Geodetów 

Ziemi Piotrkowskiej1, zawierających postulat utworzenia zawodu „mierniczego 

geodezyjnego” i powołania samorządu zawodowego skupiającego przedstawicieli tego 

zawodu, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przywiązuje 

szczególną wagę do wniosków składanych przez przedsiębiorców oraz organizacje 

zrzeszające tych przedsiębiorców, jako podmiotów profesjonalnie zajmujących się materią 

regulowaną w przepisach dotyczących wykonywania działalności gospodarczej 

i posiadających największą merytoryczną wiedzę w tym zakresie.

Każdy adekwatny i ukierunkowany na budowę pozytywnych rozwiązań głos w dyskusji 

w temacie stanowionych przepisów prawa był i jest w ramach resortu szczegółowo 

analizowany i rozpatrywany w kontekście wyżej wskazanych uwarunkowań. Bez 

zaangażowania wszystkich środowisk, na które oddziałują tworzone w resorcie regulacje 

prawne, nie powstaną przepisy kompleksowe i spełniające warunki dobrego prawa.

Niemniej jednak, odpowiadając na prośbę o odniesienie się do załączonych do Pana 

pisma uwag i propozycji trudno jest pozytywnie ustosunkować się do przedstawionego 

1 dalej wnioskodawcy.
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przez wnioskodawców postulatu ustanowienia zawodu mierniczego geodezyjnego 

i powołania samorządu zawodowego skupiającego przedstawicieli tego zawodu.

Przedłożona korespondencja wskazuje bowiem na istniejące, w ocenie jej autorów, 

zapotrzebowanie, czy wręcz konieczność, ustanowienia nowego zawodu, przy czym poza 

ideą i ogólnie sformułowanymi oczekiwaniami nie zostały przedstawione bodaj zasadnicze 

zręby funkcjonowania nowego zawodu i samorządu zawodowego. Nie wskazano również 

żadnej analizy skutków utworzenia nowego zawodu dla szeroko pojętego środowiska 

geodezyjnego i kartograficznego, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w branży geodezyjnej i kartograficznej. Powyższe jest szczególnie istotne 

i musi być brane pod uwagę przy formułowaniu ocen i wniosków na temat jakichkolwiek 

rozwiązań systemowych - zwłaszcza w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy ze 

względu na panującą epidemię. 

Przekazany materiał nie zawiera również analizy wpływu proponowanych rozwiązań na 

sprawność wykonywania zadań państwa i jego podstawowych funkcji w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego, wynikających 

z wykorzystywania danych przestrzennych, wpływu na proces inwestycyjny, ochronę 

zasięgu prawa własności obywateli i innych podmiotów, w tym bezpieczeństwo obrotu 

nieruchomościami. Gwarancja niezakłóconego funkcjonowania państwa w powyższych 

obszarach jest równie istotna co interes przedstawicieli określonego zawodu 

regulowanego, dlatego też obiektywna ocena proponowanych przez wnioskodawców 

kierunków rozwiązań systemowych nie jest możliwa.

Jednocześnie należy zauważyć, że jedno z załączonych przez Pana Rzecznika wystąpień 

zostało skierowane do Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, która jest 

organem opiniodawczym i doradczym Głównego Geodety Kraju. Materiał ten wskazuje na 

potrzebę opracowania dwóch ustaw (ustawy o miernictwie geodezyjnym oraz ustawy 

o administracji geodezyjnej i katastrze nieruchomości) oraz postulat nowelizacji jednego 

z przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 11). Założyć należy, że 

powyższe wystąpienie będzie przedmiotem oceny organu doradczego Głównego Geodety 

Kraju, a w konsekwencji ewentualnych wniosków lub rekomendacji przedstawionych temu 

organowi. Na chwilę obecną, według opinii Głównego Geodety Kraju przekazanej do 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii utworzenie nowej struktury organizacyjnej 

w obszarze geodezji i kartografii, wymagającej od geodetów uprawnionych obligatoryjnej 

przynależności celem możliwości wykonywania wyuczonego zawodu, nie wpłynie 

bezpośrednio na polepszenie wykonywania zadań państwa i jego podstawowych funkcji 
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w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Nie przyczyni się 

także do podniesienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony zasięgu prawa własności 

obywateli i innych podmiotów, w tym bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Nie 

usprawni też procesu inwestycyjnego, ani nie przyspieszy informatyzacji zadań 

administracji publicznej.       

Uprzejmie informuję, że w chwili obecnej działania legislacyjne resortu rozwoju, pracy 

i technologii w obszarze geodezji i kartografii skupiają się na sprawnym wdrożeniu zmian 

do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, które weszły w życie 31 lipca 2020 r. 

Pełne wdrożenie wspomnianych zmian wymaga opracowania i wydania kilkunastu aktów 

wykonawczych do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast prace 

legislacyjne nad nowymi ustawami - ustanawiającą zawód mierniczego geodezyjnego oraz 

powołującą samorząd zawodowy mierniczych geodezyjnych nie są planowane. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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