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Warszawa, 12 marca 2012 roku

Pan Piotr Styczeo
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa

Dotyczy: BN – 4 – 49/12 i BN – 4 – 076 – 1/12
Pismo Pana Ministra z 31 stycznia 2012 roku niestety nie rozwiało wątpliwości Polskiego
Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Naszym zdaniem zażalenie Towarzystwa z 3 stycznia
2012 roku bez cienia wątpliwości winno zostad potraktowane, przez organ, jako wniosek o
udostępnienie informacji publicznej, zatem rozpatrzenie negatywne winno nastąpid w drodze
decyzji, o której mówi art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Określenie zasad i
procedur powoływania przez Ministra członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
niewątpliwie stanowi informację publiczną, której wyjawienie nie zagrozi ważnym interesom
gospodarczym Paostwa. Przypomnied wypada, że członkowie PTRM, będąc obywatelami polskimi
zrzeszeni są na zasadach dobrowolności w Stowarzyszeniu, które jest organizacją zawodową
rzeczoznawców majątkowych. Wniosek o udzielenie informacji o zasadach i procedurze
powoływania członków Komisji jest uzasadniony. Z ostrożności zwracamy uwagę, że wyjaśnienie
Pana Ministra jest istotne dla ustalenia podstaw oceny dostępności funkcji dla obywateli bądź
członków naszego Towarzystwa. Uzyskanie tejże informacji jest także konieczne dla oceny, czy w
danym konkretnym przypadku nie doszło do nadużyd, tj. powołania do Komisji osób posiadających
obiektywne mniejsze kwalifikacje, niż kandydaci, którzy nie zostali powołani. Transparentnośd prac
Ministerstwa wykluczy ewentualne podejrzenia kierowania się przez organ powołujący kryteriami
„innymi – niemającymi znaczenia dla wykonywania funkcji w tejże Komisji”. Chcemy mied
pewnośd, że nie doszło do rzeczonych nadużyd. Nie sposób przystad i wyrazid zgodę na
skwitowanie kryteriów powoływania członków tak istotnej Komisji, mającej wpływ na rynek
gospodarowania nieruchomościami w Polsce, jedynie zdawkową przesłanką: „własna ocena
indywidualnych predyspozycji”. Prosimy aby organ administracji publicznej działał z
poszanowaniem zasad wyrażonych w szczególności w art. 8,9,10 k.p.a. co pozwoli zamknąd
opisany w korespondencji problem bez wejścia w literę działu VIII rozdziału 2 k.p.a.
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