Petycja w sprawie likwidacji licencji
Szanowni Państwo
W dniu 4 marca 2016r. uruchomiłem petycję
w sprawie „Likwidacji licencji na materiały
zasobu”. Sprawą oczywistą jest, że geodeta
powinien otrzymać z zasobu geodezyjnego
wszystko to, co jest niezbędne do sprawnej
i profesjonalnej realizacji pracy geodezyjnej
i zapewnienia jej najwyższej jakości. Obecnie
jest z tym kłopot, bo aktualne przepisy znacznie utrudniają realizacje prac geodezyjnych.

Dlaczego trzeba zlikwidować dokument licencji?
Przez całe lata funkcjonowania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
geodeci po zgłoszeniu pracy geodezyjnej otrzymywali, w jej obszarze, dostęp do wszelkich
materiałów zasobu. Służyło to sprawnemu i szybkiemu jej zrealizowaniu i dostarczeniu
odpowiednich danych (w postaci operatu) do zasobu. Poprawnie funkcjonujący mechanizm
został zepsuty w wyniku nowelizacji ustawy „prawo geodezyjne i kartograficzne” z dn.
5 czerwca 2014r. i pojawiły się liczne problemy w funkcjonowaniu zasobu tj.:
1. Wprowadzenie licencji na materiały zasobu powoduje, że geodeta dzisiaj nie
otrzymuje wszystkiego co jest niezbędne do zrealizowania pracy, ale jedynie to, za co
zapłaci. Taka sytuacja powoduje to, że im ktoś bardziej przykłada się do pracy, tym
więcej płaci za materiały.
2. Jeśli wprowadzenie licencji miało zwiększyć wpływy ze sprzedaży materiałów to
było to błędne założenie, bo zamiast zwiększenia dochodów spowodowało dodatkowe
koszty funkcjonowania zasobu i znaczny wzrost biurokracji.
3. Licencja jest dokumentem zbędnym i nikt nie jest w stanie powiedzieć czemu ma
służyć. W skali kraju tylko do prac geodezyjnych wydawanych jest rocznie
ok. 3.000.000 tych niepotrzebnych dokumentów.

Kilka Państwa opinii o licencjach
„Dobra inicjatywa. Trzeba walczyć z bezduszną biurokracją
i bezsensownymi przepisami. Szkoda że geodeci są w tych działaniach mało
wytrwali”

„Bo jest niepotrzebna i zużywa nadmiar cennego czasu i papieru ”

„Dobra petycja. Nie tylko chodzi o licencje, gdyż dla służby geodezyjnej,
szeroko rozumianej, wszystkie rozporządzenia i ustawy geodezyjne, które
ukazały się w ostatnich latach są bardzo złe. Rodzą straszliwą biurokrację,
w niektórych miejscach są bublami, jeśli chodzi o stronę fachową”

„Ponieważ utrudnia współpracę z
PODGIK, materiały często są niewystarczające, POGIK powinno zależeć
na aktualizacji i uściślaniu danych
nie na zarabianiu na geodetach”

Petycję podpisało już ponad 1000 osób, co daje szanse na zmianę złego prawa
Petycję można podpisać wchodząc na www.podgik.pl i kliknąć napis Petycje Online

Z wyrazami szacunku Waldemar Izdebski

