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Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
Dotyczy: braku regulacji ustawowej dla określenia wymagań kwalifikacyjnych dla osób
ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Szanowny Panie Rzeczniku,
w nawiązaniu do pisma znak IV.7007.50.2014.BD/JL, zawierającego prośbę o przedstawienie
informacji odnośnie stanu procesu legislacyjnego w sprawie podjęcia interwencji legislacyjnej,
zmierzającej do uregulowania wymogów kwalifikacyjnych dla osób wykonujących gleboznawczą
klasyfikację gruntów, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
W wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli1 nr 28/2021/P/20/059/LBY, pn. Wykonywanie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wystosowane
zostały przez NIK zalecenia pokontrolne, z których jednym było pilne podjęcie przez Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie Minister Rozwoju i Technologii) w uzgodnieniu z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia zmian
legislacyjnych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne2,
określających niezbędne kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania czynności
klasyfikacyjnych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, które będą zapewniały odpowiedni
poziom merytoryczny opinii wydawanych przez klasyfikatorów.
W odpowiedzi na powyższe zalecenie Ministerstwo Rozwoju i Technologii3 rozpoczęło w maju br.
wstępne prace koncepcyjne nad zmianą ustawy oraz zainicjowało rozmowy i spotkania robocze
z Głównym Geodetą Kraju oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu wypracowania
wspólnej propozycji zmian w zakresie uregulowania wymogów kwalifikacyjnych dla osób
dalej „NIK”.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 – dalej „ustawa”.
3 wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
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wykonujących czynności klasyfikacyjne. Powyższe prace trwają i nie zostały na ten moment jeszcze
zakończone.
Po zakończeniu prac roboczych nad powyższymi rozwiązaniami, przygotowany zostanie projekt
ustawy wraz z aktami wykonawczymi. Przewiduję złożenie wniosku o wpis do wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Z wyrazami szacunku
Piotr Uściński
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Do wiadomości:
- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pan Michał Dworczyk.
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