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Pani
Dorota Pawłowska-Baszak
Prezes Zarządu
Polskie Towarzystwo Geodezyjne

Dotyczy: pisma z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2019 r. skierowane do Pana Mateusza 

Morawickiego, Prezesa Rady Ministrów, przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

w dniu 3 lipca 2019 r., dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438), uprzejmie informuję, co następuje.

Pismem z dnia 14 czerwca 2019 r., znak l.dz.: 1/VI/2019.v.5.0 Polskie Towarzystwo 

Geodezyjne wraz z pięcioma innymi stowarzyszeniami działającymi w obszarze geodezji 

i kartografii, wystąpiło z listem otwartym zawierającym sprzeciw wobec dalszego 

procedowania nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W odpowiedzi na 

przedmiotowe wystąpienie, pismem z dnia 19 czerwca 2019 r., zwrócono się do 

wszystkich sygnatariuszy listu otwartego z prośbą o przedstawienie propozycji zmian, 

które będą miały poparcie wszystkich sześciu organizacji. Zaproponowano również, aby 

po przedstawieniu propozycji zmian, zorganizować debatę, na której postulaty te zostaną 

zaprezentowane i poddane konsultacjom w gronie szerokiej reprezentacji środowiska 

geodezyjnego. W mojej ocenie tylko takie działanie może być podstawą konstruktywnej 

dyskusji.

Odpowiadając na zaproszenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, organizacje te nie 

przedstawiły jednak wspólnego stanowiska wobec konkretnych zagadnień 

merytorycznych, dołączając do pisma „suwerenne, samodzielne stanowiska każdej 

z organizacji”. 
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W związku z powyższym resort inwestycji i rozwoju oczekując na przedstawienie spójnych 

postulatów powyższych organizacji, pozostaje otwarty na konstruktywną debatę 

merytoryczną na temat przyszłości geodezji i kartografii. 

Jeżeli osiągnięcie powyższego konsensusu jest jednak niemożliwe, proponuję aby złożone 

przez Państwa propozycje poddać wzajemnemu opiniowaniu przez pozostałe organizacje 

działające w dziedzinie geodezji i kartografii. Pozwoli to na ocenę reprezentatywności 

przedstawianych stanowisk względem oczekiwań innych zainteresowanych podmiotów.

    

 Z poważaniem,

z up. Ministra
Artur Soboń

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

- Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów.
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