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             BDG-A.221.1.2022

Pan
Waldemar Buda 
Minister Rozwoju i Technologii

za pośrednictwem
Pana
Piotra Koszewskiego
Dyrektora Departamentu Jednostek 
Nadzorowanych i Podległych

Dotyczy: siedziby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Szanowny Panie Ministrze,

w ślad za korespondencją dotyczącą zmiany lokalizacji Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii oraz w nawiązaniu do naszego spotkania w dniu 30.01.2023 r., wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Pana Ministra, przedstawiam do rozważenia i ewentualnej 
akceptacji następujące propozycje:

 utworzenie oddziału  GUGiK w Łodzi  - zbudowanie wydziału (do 15 osób) wyłonionych 
w drodze naboru z terenu Łodzi i województwa łódzkiego – koszt wynagrodzeń wraz 
pochodnymi ok. 1 450 000 zł oraz wynajęcie powierzchni biurowej w Łodzi  - ok. 150 
tys. zł rocznie.

 przeniesienie części pracowników do siedziby  GUGiK przy ul. Olbrachta; 

 przeniesienie pozostałych pracowników do nieruchomości o powierzchni 993 m2 przy 
ul. Żurawiej 6/12 – wynajęcie nieruchomości dotychczas zajmowanej przez MFiPR – 
koszt najmu w okresie 01.04.-31.12.2023 wynosi ok. 950 000 zł ( z uwzględnieniem 
waloryzacji ok. 14,4%), w okresie 01.01-31.12.2024 wynosi ok. 1 400 000 zł ( z 
uwzględnieniem waloryzacji 15%)

Powyższe koszty mieszczą się w kwocie 3 mln. zł zaplanowanych w budżecie GUGiK z 
przeznaczeniem na nową siedzibę. 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA
GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU

p.o. Alicja Kulka



W celu zrealizowania powyższej koncepcji niezbędna jest:

 zmiana statutu poprzez dopisanie nowej komórki organizacyjnej;

 przesunięcie kwoty 1 450 000 zł z par. 4000 do par. 4020, 4110, 4120 z 
przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 
nowozatrudnionych członków korpusu sc.

Utworzenie oddziału, którego zadaniem będzie realizacja jednych z kluczowych zadań 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie :

 budowy i rozwoju systemów informatycznych oraz konfiguracją i udostępnianiem 

usług w oparciu o produkty Systemów Informatycznych GUGiK;

 prowadzenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach;

 prowadzeniem ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Uprzejmie proszę o decyzję w sprawie.
W załączeniu przedstawiam analizę kosztów nieruchomości.
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