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Do 
Prezesa 
GJownego Urzedu Geodezji i Kartografii 

Jesiem emciytowanym guodeta. posiadaj^cym uprawnienia geodezyjne. doswiadczonym we 
wszelkich pracach geodezyjnych. Dowiedzialem si^ od kolegow, ze jednak nie meg? wykonac 
zadnej. nawet pojedynczej malej pracy b^d^c na emen iurze - muszt; otworzyc ..dzialalnosc 
gospodarcz^". Dopicro w raniach lej dzialalnosci gospodarczej, czy przedsi^biorstwa (nawet 1-
osobowego) przepisy pozwalaj^ na wykonywanie prac geodezyjnych, co wi^ze si? lez jednak z 
opiaeaniem comiesii^cznym skladek na Z U S . uzyskaniem R E G O N U . czy koniecznosci^ posiadania 
konta bankowego tej dzialalnosci. To by oznaczaio ze ..\\olny zawod'' geodety zostal ziikwidowany. 
a dokonala tego obecna lub popr/ednia wiadza. juz w wolnej Polsce. A przeciez „wolny zawod 
geodety" funkcjonowa! caie lata: przcd 1939 r.. za okupacji niemieckiej. i tez za komuny. Przed 
1995 r. wystarczylo do Urzedu Skarbowego zgtosic obowiqzck podatkowy. i w ksi^dze podatkowej 
wpisywac prace i dochody, oraz le podatki oplacac. I to bylo \vsz>siko. 

Czy j a mogt; wiyc raz (lub dwa) razy w roku zrobic np. osobie t'lzycznej map? dc. 
prawnych? - na umow? o dzielo; zaptacic podatek dochodowy; i koniec obowitjzkow. 

Przejrzalem aktualny zapls ait. 11.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i uwazam. ze 
powinien on zostac zmieniony. tak by przywrocic geodetom uprawnionym ..wolny zawod". a 
szczegolnie enicrytom. G16v\ny Geodeta Kra ju posiada iniejat) w? ustawodawczg. Postuluj? 
nast^pujacy zapis tego ariykulu: 
„ A r t . l l . l . Wykonawc;| prac geodezyjnych lub prac kartograficznych moze bye osoba 
legitymuj^ca si^ uprawnicniami zawodowymi w dzicdzinie geodezji i kartografii, wykonuJ;}c 
lub nadzoruj^e tc prace w raniach: 
- wolnego zawodu, bez pro>vadzenia dzialalnosci gospodarczej, 
- prowadzenia dzialalnosci gospodarczcj, 
- jednostki gospodarczcj, spoiki, 
- pelni^c funkcj? bieglcgo Si}do\vego." 
{lereny gornicze to zamkniete lereny i nicch miernicz>' gdrnic/y r/adz;^ si? swoimi prawanii.) 

Nie jest to tylko moj postukit. ale wielu kolegow geodelow. Powyzsza zmiana uruchomi 
tysi?czne rzesze gcodetow uprawnion\ ch do vvykon\vvania prac. 
Nadmienic tez chc?. ze pisakm tez w tej sprawie pisma do Ministerstwa Finansow - o pozwolenie 
na wykonanie 1 -ej lub 2-ch w roku robotek geodezyJn>ch {wartosci do 5000 zt rocznie), i 
otrzymaiem pozytywna odpowiedz - pod wLirunkiem nie wykonywania tych prac w sposob masowy 
i zorganizowany, oraz odprowadzenia podatku dochodowego do Urz?du Skarbowego. 
.lakie jest stanow isko Glownego Geodety Kraju? 

Z powazaniem 
J 


