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dziękujemy za tak szybką reakcję, pismo znak NG-SiK.050.15.2020.EGB z 22 października br., 
spowodowaną naszą skargą z dnia 19 października 2020 r., znak: OZZG.05.01.2020.LP przesłaną do 
Głównego Geodety Kraju wyłącznie do wiadomości, w związku z wielokrotnym apelem Pana dr hab. inż. 
Waldemara Izdebskie o nadsyłanie, właśnie bezpośrednio do niego, wszelkich informacji dotyczących 
działalności Służb Geodezyjnych i Kartograficznych w okresie wdrażania znowelizowanych przepisów 
Prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

Dziękujemy za potwierdzenie, iż przedmiotowa skarga, która dotyczyła zaniedbania oraz 
nienależytego wykonywania zadań przez pracownika Piaseczyńskiego Starostwa a także przewlekłego, 
biurokratycznego załatwiania sprawy, godzącego w słuszny interes Kolegi inż. Andrzeja Hamery, była 
działaniem prawidłowym. Jeszcze raz dziękujemy. 

Natomiast, naszym zdaniem fakt, że „pracownik Starostwa Powiatowego występował w przedmiotowej 
sprawie z upoważnienia organu”, co materialnie nie udało nam się ustalić, bowiem nie dysponowaliśmy 
miarodajnymi materiałami w tym względzie (brak danych w BIP), to mamy nadzieję, że dopiero reakcja 
Starosty na naszą skargę, a nie domniemanie, ugruntuje nasze dalsze zamierzenia. Dlatego nie możemy się 
zgodzić z imputacją, że skarga została jakoby źle skonstruowana oraz źle skierowana. Zresztą taka teza 
byłaby w diametralnej sprzeczności z wstępnym akapitem, gdzie Pan Dyrektor nasze działanie ocenił za 
prawidłowe. 

Dalsze Pana wyjaśnienia oscylują w kierunku oceny naszej skargi oraz wniosku jako ewentualnie 
niedopuszczalnych, lub niedopuszczalnej, do rozpatrywania w postępowaniu skargowym, co jest zbyt 
swobodną interpretacją. Prosimy mieć na względzie, że nasze wystąpienie skargowo - wnioskowe 
dotyczyło wyłącznie takich przewin urzędniczych jak, biurokracja, zaniedbanie, nieterminowość, 
nadużycie uprawnień, nienależyte wykonywanie zadań, braki w wykształceniu i znajomości przepisów 
przez funkcjonariusza publicznego oraz zaproponowane wnioskiem, ulepszenia organizacji pracy organu 
i wzmocnienie praworządności, nie należą do właściwości przepisów geodezyjnych. To, że akurat fakty, 
nagannej pracy funkcjonariusza publicznego są osnute na tle czynności związanych z weryfikacją wyników 
prac geodezyjnych, dla tej sprawy nie ma znaczenia. Dodatkowo informujemy, że Wykonawca prac, 
sugerowane nam zamiary w domenie dochodzenia w prawie geodezyjnym, częściowo już podjął. 

Wypada na koniec podnieść, że przesłanie do wiadomości przedmiotowej skargi i wniosku do 
Głównego Geodety Kraju oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru były działaniem 
gruntownie przemyślanym. Przecież te organy, jeśli stwierdzą, że z treści naszego pisma wynikają jakieś 
okoliczności, które uzasadniałyby ich działanie, to dysponują wystarczającym oprzyrządowaniem 
formalnym i prawnym, by podjąć stosowne czynności wyjaśniające lub wszcząć postępowanie „z urzędu”. 
Mamy przekonanie, że praworządność działania organów administracji państwowej nie ogranicza się tylko 
do działania „na wniosek”, „na doniesienie”, etc. 
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