
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 44. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do głównego geodety kraju Grażyny Kierznowskiej 

Szanowna Pani! 

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji pomiędzy dziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej oraz głównym geodetą kraju, a także rozmów przeprowadzonych przez przedstawicieli 

wydziału z Panią Prezes na temat problemów z uzyskiwaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji 

i kartografii w trybie art. 44 ust. 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez absolwentów specjalno-

ści geodezja górnicza, proszę o zajęcie stanowiska dotyczącego kwestii zawartych w piśmie pana dziekana 

wydziału (nr L.dz. RGBD/263/MS/16/17) skierowanym do Pani Prezes w dniu 8 lutego 2017 r. 

Problemy, o których mowa, zostały mi przedstawione przez pana dziekana, pracowników wydziału, któ-

rzy uczestniczyli w rozmowach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, oraz aktualnych studentów 

i absolwentów specjalności geodezja górnicza. Po analizie aktualnego oraz poprzedniego stanowiska główne-

go geodety kraju oraz aktualnego stanu prawnego dotyczącego uprawnień zawodowych w dziedzinie geode-

zji i kartografii, a także działań, jakie podjął wydział w zakresie spełnienia zapisów zawartych w dotychcza-

sowych pismach skierowanych do dziekana wydziału, jako senator RP proszę o weryfikację stanowiska 

głównego geodety kraju oraz powrót do stanowiska uznającego wykształcenie wyższe uzyskane na Politech-

nice Śląskiej w zakresie specjalności geodezja górnicza za wykształcenie geodezyjne, a więc spełniające wa-

runki określone w art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

i tym samym powrót do możliwości uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 

w trybie artykułu 44 ust. 1 wspomnianej ustawy. 

Uzasadnieniem tego jest także fakt, iż obecne stanowisko głównego geodety kraju narusza przepis art. 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z uwagi na nieuwzględnienie w nim zasad 

demokratycznego państwa prawa, w szczególności zasady lex retro non agit, oraz naruszenie przepisu art. 7a 

ust. 1 pkt 10 w związku z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartogra-

ficzne poprzez jego rażąco rozszerzającą niewdzięczność interpretacji. 

Z wyrazami szacunku 

Krystian Probierz 
 


