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Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa

Jako

organizacja

przedsiębiorców

wykonujących

prace

geodezyjne

i

kartograficzne, wchodząca w skład Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców - zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie działań mających na celu jak
najszybsze zniesienie ograniczeń w działaniu firm i urzędów oraz powrotu do sytuacji sprzed
ogłoszenia stanu pandemii.
Zalecenia nałożone przez Głównego Geodetę Kraju oraz Starostów na Służbę
Geodezyjną i Kartograficzną w znacznym stopniu utrudniają kontakt z urzędami oraz
wydłużają czas kontroli i włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Ponadto stanowisko GGK oraz KPRM o braku przeciwskazań do
wykonywania prac geodezyjnych stoją w sprzeczności z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego. Geodeci nie są w stanie prowadzić prac związanych z modernizacją EGIB ze
względu na brak możliwości wykonywania ustaleń granic nieruchomości, ponieważ w
czynnościach takich bierze udział kilka lub kilkanaście osób naraz. W trakcie prac
geodezyjnych nasi ludzie spotykają się z odmową wpuszczenia na teren posesji w celu
wykonania pomiarów budynków i innych szczegółów terenowych ze względu na strach
właścicieli nieruchomości przed koronawirusem.
Ponadto część zamawiających nie uznaje ogłoszonego stanu pandemii za siłę wyższą
nakazując nam dochowanie terminów umownych. Część pracowników korzysta z

dodatkowych zasiłków opiekuńczych co przy braku możliwości aneksowania umowy stwarza
zagrożenie terminów realizacji umów, a tym samym naliczania kar umownych.
Proponujemy, aby uruchomienie klas 1-3 nastąpiło jeszcze w maju. Pozwoli to na
powrót do pracy rodziców opiekujących się teraz dziećmi do lat 8.

Do tego czasu

Ministerstwo Zdrowia powinno przedstawić warunki, jakie muszą spełnić poszczególne
branże, aby móc bezpiecznie działać. Warunki te powinny być skonsultowane z
przedsiębiorcami. Ważne jest, aby jak najszybciej wszystkie branże mogły działać legalnie,
respektując obowiązujące obostrzenia i rekomendacje resortu zdrowia.
Środki pomocowe, wynikające z ustaw tzw. tarczy antykryzysowej,

pozwalają

jedynie na częściowe sfinansowanie utrzymania miejsc pracy w firmach, które zmuszone
zostały do zaprzestania działalności albo jej ograniczenia. Wobec braku konkretnej
informacji, jak długo będą musieli dokładać do swych firm – przedsiębiorcy wielu branż nie
są w stanie oszacować, czy będzie ich na to stać, dlatego - mimo wysiłków aby utrzymać
miejsca pracy - są zmuszeni do wypowiadania umów pracownikom.
Wnosimy, aby wzorem Czech, Austrii czy Danii, polski rząd rozpoczął szybki powrót
do gospodarczej normalności, z zastrzeżeniem zastosowania wszystkich dostępnych metod
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, i zakończył ten proces jak najszybciej.
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