
 

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 21 stycznia br.
odbyło  się spotkanie Głównego  Geodety  Kraju z  przedstawicielami
pięciu największych organizacji zrzeszających geodetów i kartografów.
W trakcie spotkania powołano Zespół roboczy do spraw opracowania
koncepcji samorządu zawodowego geodetów i kartografów. Pierwsze
spotkanie Zespołu, w skład którego wejdzie po dwóch przedstawicieli
każdej z organizacji odbędzie się w jeszcze w lutym.

Kazimierz Bujakowski otwierając spotkanie przypomniał, że jest ono
odpowiedzią  urzędu  na  wspólne  wystąpienie  Geodezyjnej  Izby
Gospodarczej,  Polskiej  Geodezji  Komercyjnej,  Polskiego
Towarzystwa  Geodezyjnego  oraz  Stowarzyszenia  Kartografów
Polskich z  prośbą o  powołanie  zespołu,  którego  zadaniem byłoby
opracowanie jednolitej koncepcji samorządu zawodowego geodetów i
kartografów.  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii  wystąpił  w  tej
sprawie  do  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji,  który  w odpowiedzi
zaznaczył,  że  podejmowane  działania  nie  mogą  prowadzić  do
ograniczenia dostępu do  zawodów geodety i  kartografa.  - Nie bez
znaczenia dla podejmowanych działań pozostają też zapisy ustawy
deregulacyjnej – zaznaczył Główny Geodeta Kraju.

W  trakcie  dyskusji  Roman  Kasprzk  (GIG)  przypomniał  działania
podejmowane przez izbę na początku minionej  dekady. Na przełomie
lat 2006 i 2007 działania w zakresie przygotowania nowelizacji Prawa



geodezyjnego  i  Kartograficznego  podejmowały  Geodezyjna  Izba
Gospodarcza i Polska Geodezja Komercyjna. Udział w pracach nad
powstaniem  koncepcji  samorządu  zadeklarowali  także  Stanisław
Cegielski - Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Grzegorz
Kurzeja reprezentujący Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Leszek
Piszczek  oraz  Radosław  Smyk  z  Polskiego  Towarzystwa
Geodezyjnego  podkreślali,  że  utworzenie  samorządu w oparciu o
zapisy  art.  17  ust.  1  Konstytucji  RP  jest  jednym z  podstawowych
zadań Towarzystwa.

Zasady funkcjonowania oraz podstawy prawne działania istniejących
już  samorządów zawodowych przybliży  Adolf  Jankowski  z  Zespołu
Doradców  GGK.  W  Polsce  istnieje  obecnie  15  samorządów
zawodowych.  Członkowie  zespołu  będą   przygotować  szeroką
koncepcję samorządu, która będzie mogła zostać wykorzystana do
opracowania założeń nowych przepisów. W trakcie prac członkowie
zespołu rozstrzygną takie kwestie jak:

Określenie zawodu jako zawodu zaufania publicznego (prawa i
obowiązki członków samorządu zawodowego w szczególności
wylistowanie  przynależnych  im  czynności  zawodowych,  z
uwzględnieniem kryterium interesu publicznego)
Etyka zawodowa, tajemnica zawodowa, reguły deontologiczne
Prawne formy wykonywania zawodu
Ochrona stosunku pracy członków korporacji
Warunki wykonywania zawodu i ochrona interesów zawodowych
Zagadnienia reklamy, „immunitety”, ubezpieczenia OC
Struktura  samorządu  zawodowego  na  szczeblu  krajowym  i
regionalnym
Organy  samorządu zawodowego,  ich  wyłanianie,  struktura  i
kompetencje
Procedury wewnątrzkorporacyjne



Kompetencje samorządu w zakresie nabywania członkostwa w
korporacji:  praktyki zawodowe, egzaminy, wpis i wykreślanie z
listy członków
Postępowanie w sprawach odpowiedzialności  dyscyplinarnej i
zawodowej
Kompetencje  władzy  publicznej  i  jej  relacje  z  samorządem
zawodowym

Podczas  spotkania  jednogłośnie  ustalono,  że  pracami  Zespołu
roboczego do spraw opracowania koncepcji samorządu zawodowego
geodetów i kartografów kierował będzie Roman Kasprzak (GIG). Do
dnia  3  lutego  organizacje  uczestniczące  w  spotkaniu  przedstawią
swoich reprezentantów, a pierwsze posiedzenie grupy odbędzie się 11
lutego.
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