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Szanowny  Pan  Krzysztof Rogala  
przewodniczący Komitetu Wykonawczego Apel45 

 
 

 

W związku z zasadniczymi różnicami w interpretacji treści porozumienia Apel 45, 

pomiędzy  Polskim  Towarzystwem  Geodezyjnym, a pozostałymi członkami  Komitetu  

Wykonawczego, skutkującymi zaprzestaniem merytorycznej pracy Komitetu 

Wykonawczego, Zarząd Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego stwierdza, że obecna 

formuła porozumienia wyczerpała się i nie realizuje intencji jego sygnatariuszy. Z naszej 

strony uznajemy, że przedmiotowa współpraca została tym samym zakończona. 

Nasze stanowisko wynika z szeregu konkretnych ustaleń natury formalnej i 

merytorycznej. 

Przekazanie przez Zarząd Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego prawa do stałego 

reprezentowania naszego  Stowarzyszenia przez Komitet Wykonawczy, w sprawach 

określonych w sposób ogólny i wieloznaczny, nie jest możliwe ze względów statutowych. 

Propozycja aby wystąpienia porozumienia Apel 45 były podpisywane przez uprawnione 

ciała statutowe stowarzyszeń wchodzących w jego skład, co było intencją PTG już w 

momencie podpisywania porozumienia, została przez pozostałych członków Komitetu 

Wykonawczego odrzucona. 

Zagadnienia merytoryczne opracowane i opracowywane przez Komitet Wykonawczy 

wykraczają w przeważającej części poza wnioski Apelu 45 i dotyczą głównie tematów nie 

mających bezpośredniego związku z najpilniejszymi potrzebami geodetów uprawnionych, 

których reprezentantami jest nasze stowarzyszenia. Tematy przedstawiane pod obrady 

przez Prezydium Komitetu oraz sposób egzekwowania ich realizacji wskazywały na 

przedmiotowe traktowanie głosu PTG. Brak realnej, merytorycznej polemiki ze 

stanowiskiem naszego przedstawiciela połączone z wywieraniem presji, co do akceptacji 

wystąpień pozostałych członków Komitetu, uniemożliwiały jakąkolwiek pogłębioną 

refleksję nad warstwą merytoryczną. 
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Twierdzenie, że liczy się jedynie publiczne przedstawianie zgodności poglądów i żądań 

środowiska, wbrew faktom które świadczyły o czymś wręcz przeciwnym jest naszym 

zdaniem fałszywe. Tym bardziej, że sygnatariusze Apelu 45 zarówno w swoich 

działaniach, jak i w wystąpieniach swoich przedstawicieli, zaprzeczają tej tezie 

prezentując stanowiska odrębne od działań Apelu 45, a także od tych które są na 

przykład oficjalnie głoszone przez PTG. Dotyczy to przede  wszystkim potrzeb reformy 

systemowej naszej branży i uzyskania tożsamości dla zawodu który prezentujemy, w tym 

działań w kierunku stworzenia samorządu zawodowego. 

Nie zrezygnujemy ze spraw które stanowią o tożsamości naszego stowarzyszenia i o 

sensie naszego działania, dla pozorowania zgody której nie ma. Chcemy zajmować się 

sprawami które dotyczą zwykłych geodetów i służą realnej poprawie ich sytuacji. 

Szanując prawo do własnego stanowiska pozostałych sygnatariuszy Apelu 45 w sposób 

jasny i otwarty przedstawiamy swoje. W dalszym ciągu pozostajemy otwarci na wszelki 

formy współpracy, pod warunkiem zachowania prawa do suwerenności dla 

prezentowanych poglądów i szacunku dla tożsamości, wynikającej między innymi z treści 

statutów stowarzyszeń. 

 

 

 

 

 

 


