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Bydgoszcz, dnia 7 maja 2015 roku
dotyczy: samorządu zawodowego geodetów

Geodeci oddziału bydgoskiego SGP rozważali tematykę samorządu zawodowego. Poświęcono temu
czas na dwóch kolejnych spotkaniach. W dniu 4 maja 2015 roku, po wielowątkowej wymianie zdań,
problem został poddany głosowaniu, którego wynik odzwierciedla nasz stosunek wobec niego.
Zamieszczamy relację z dyskusji w dniu 4 maja br.
W podjętej wymianie zdań przywoływano wiele różnorakich wątpliwości, związanych także z
doświadczeniami samorządności wprowadzonej w zawodach budowlanych. Nie są one dla nas zbyt
zachęcające. W trakcie wymiany zdań pojawiła się też propozycja stanowiska oddziału w tej sprawie:
„Choć istniejące rozwiązania prawne w geodezji nie są w pełni wystarczające, to powołanie
samorządu zawodowego geodetów nie usprawni i nie polepszy sytuacji geodezji i geodetów w Polsce”.
Padło też stwierdzenie „ … jesteśmy za samorządem, wspieramy moralnie osoby, które chcą pracować
nad jego wprowadzeniem do zawodu, ale nie może się tak dziać, aby tę pracę miało prowadzić SGP”.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich będące organizacją naukowo-techniczną prowadzoną społecznie
nie powinno uczestniczyć w załatwianiu kwestii, które interesują geodetów działających tylko
komercyjnie. W większości wypowiedzi trudno było dostrzec przekonanie o potrzebie tworzenia
samorządu, choć nie akcentowano także potrzeby podejmowania kroków, które by miały taki proces
utrudniać. Wyrażano sprzeciw wobec tych opinii, w których szkaluje się Stowarzyszenie jako czynnik
przeciwdziałający realnym działaniom prowadzącym do uzyskania warunków pozwalających na
powołanie samorządu w geodezji. Osoby, które opowiadały się za powołaniem samorządu i jego
struktur terenowych stawiały jako warunek utworzenie izby regionalnej w Bydgoszczy, bo „w
przeciwnym razie nie ma to sensu”.
Dyskusję zakończono głosowaniem, w którym dwa głosy opowiedziały się za prowadzeniem działań
prowadzących do samorządu zawodowego, wobec siedmiu, które wstrzymały się od zajęcia
stanowiska, akcentując konieczność niepodejmowania przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich
aktywnych kroków na drodze do samorządu zawodowego.
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