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31-353 Kraków

Treścią niniejszego pisma pragnę poinformować OGOLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY GEODETÓW
o nieoczekiwanym zwrocie wydarzeń na skutek nieuprawnionego względem obowiązujących
przepisów prawa, a przez to przewlekłego działania organu Starosty Wolsztyńskiego w sprawie
weryfikacji mojej pracy geodezyjnej o Id. GK.6640.419.2022, której celem było sporządzenie mapy
do celów projektowych, przy czym główny cel pracy uzupełniłem o cel dodatkowy wznowienie znaków
granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Wyniki pracy geodezyjnej dnia 15.07.2022 r. złożyłem do weryfikacji w podgik w Wolsztynie
otrzymując w dniu 18.07.2022 r. protokół z jej przeprowadzenia z wynikiem negatywnym. Jeszcze
tego dnia złożyłem ustosunkowanie się do stwierdzonych uwag uchybień i naruszeń oraz przesłałem
operat techniczny poprawiony/zmieniony w części uwag uznanych przeze mnie jako zasadnych.
Jako, że przedstawione przeze mnie w ustosunkowaniu argumenty nie spotkały się z akceptacją
Geodety Powiatowej, postanowiła ona wystąpić o stanowisko co do zastosowanych przez siebie uwag
wobec wyników mojej pracy do Głównego Geodety Kraju.

 Wdrożony i przeprowadzony poza proceduralny tryb weryfikacji mojej pracy geodezyjnej rzez osobę
upoważnioną przez Starostę Wolsztyńskiego w osobie Geodety Powiatowej Marleny Cwojdzińskiej,
którego podstawową wadą jest uzależnienie wyniku weryfikacji od treści stanowiska organu
Głównego Geodety Kraju doczekał swego końca sprawy tak na gruncie urzędowym jak również
w świetle moich relacji z klientem, odbiorcą wyników pracy geodezyjnej.

Nie sposób tu jednak wspomnieć o fakcie, że określany przeze mnie koniec sprawy na gruncie
urzędowym nie powinien być utożsamiany z końcem sprawy w ujęciu administracyjnym o czym kilka
słów poniżej.

Dnia dzisiejszego, 03.08.2022 r. otrzymałem maila od Geodety Powiatowej o następującej treści:

„Dzień dobry .

W związku z otrzymanym stanowiskiem w sprawie  prawidłowości sporządzania protokołu z
wyznaczania i utrwalania punktów granicznych , uprzejmie informuję , iż Pana wyjaśnienia zostaną
rozpatrzone pozytywnie niezwłocznie , przy uwzględnieniu uzupełnienia treści w sprawozdaniu
technicznym , iż podjęte czynności z wyznaczania  znaków granicznych z jednoczesnym utrwaleniem
na gruncie są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych . W załączeniu przesyłam
stanowisko Geodety Kraju .

Z poważaniem
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Geodeta Powiatowy

Marlena Cwojdzińska”

Należy przy tej okazji wspomnieć, że w treści wiadomości email Geodeta Powiatowy wyraża
przychylność do moich argumentów z dnia 18.07.2022 r. jednak pozostawiając mnie w zobowiązaniu
do zawarcia stwierdzenia  o niezbędności do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych wykonania
„czynności z wyznaczania  znaków granicznych z jednoczesnym utrwaleniem na gruncie”, jak gdyby
sam fakt odnotowanego w systemie podgik zgłoszenia uzupełniającego nie był wystarczający.
W moim przekonaniu takie uwarunkowania i oczekiwania administracji już eksponują jej poczucie
władczości i sprawczości nad wykonawcą prac geodezyjnych. I w tym momencie przechodzimy
do sedna sprawy: Sprawczość.

Po tym jak zapoznałem się z treścią maila od Geodety Powiatowej poinformowałem, że na skutek
pozytywnych dla mnie wyników stanowiska Głównego Geodety Kraju w krótce uzyskam pozytywny
wynik weryfikacji mojej pracy. Niestety Pani inwestor, w obliczu moich nie spełnionych zapewnień
co do terminowości wykonania przeze mnie usługi,  straciła do mnie cierpliwość i zaufanie co do mojej
fachowości.

Powyżej opisana sytuacja dla mnie jako osoby samodzielnie utrzymującej się z miernictwa, starającej
się dbać o należyty poziom świadczonych usług poprzez permanentny rozwój i modernizację bazy
sprzętowej tak softwarowej jak i hardwarowej, podążającej za ciągłymi zmianami przepisów prawa
i w miarę możliwości uczestniczącej w szkoleniach oraz udzielającej się na forach mierniczo -
geodezyjnych stała się symbolem urzędniczej przemocy i jednocześnie faktem niepowetowanej mojej
straty wizerunkowej. Straty tak trudno akceptowalnej wobec wieloletnich starań i wysiłków
zawodowych, straty tak łatwo poniesionej przez zaserwowaną nieustępliwość i niekompetencję
w działaniach administracji geodezyjnej. Straty poniesionej w tak niepewnym czasie gospodarczym
dla sektora niepublicznego, który w każdej chwili może znaleźć się w stanie agonalnym.

Z uwagi na powyższe nie widzę zasadności dalszego dążenia przeze mnie do uzyskania pozytywnego
wyniku weryfikacji z przekazywania wyników pracy geodezyjnej GK.6640.419.2022, no może jedynie
ze względu na chęć pozostawienia po swojej działalności wartości dokumentacyjnej utrwalenia
punktów granicznych mimo, że osiągnięcie podstawowego celu zgłoszonej pracy nie zostanie prze ze
mnie skonsumowane. Tym samym uważam, że dalsze interwencje OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
ZAODOWEGO GEODETÓW staną się stratą czasu i wysiłku. Nie mniej jednak wyrażam wdzięczność
za zainteresowanie się moim problemem.

z wyrazami szacunku
mgr inż. Łukasz Zacharczuk
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