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Szanowni Państwo.

Po wysłuchaniu ostatniego odcinka audycji #kawazmierniczym (wyemitowanego 9 stycznia 2022 r.), do
udziału w której zostałem przez Państwa zaproszony, a w której nie mogłem uczestniczyć, muszę wyrazić
swoje zdziwienie reakcją niektórych z Państwa na zaistniałą sytuację. Trudno mi doprawdy zrozumieć
cały szereg różnego rodzaju insynuacji dotyczących rzekomo celowego działania z mojej strony.

Doszedłem do wniosku, że powinienem zapoznać się z wcześniejszymi Państwa audycjami, aby wyrobić
sobie pogląd na prezentowane przez Państwa treści i formę ich przedstawienia słuchaczom. Po
wysłuchaniu kilku archiwalnych audycji muszę z przykrością stwierdzić, że moja zgoda na udział w
programie była zbyt pochopna. Podejmując decyzję udziału w audycji kierowałem się ufnością, że o
ważnych sprawach należy rozmawiać z każdym. Jednak i moja ufność ma swoje granice. Nie mogę
mianowicie zaaprobować sytuacji, w której sposób przedstawiana poglądów oparty jest na obrażaniu
innych, insynuacjach i dwuznacznych aluzjach. Nie służy to niczemu dobremu, a tym bardziej budowaniu
zaufania publicznego. Podsyca jedynie animozje pomiędzy podmiotami i instytucjami związanymi
geodezją. Nie mogę również zaaprobować sytuacji, w której udział bądź brak udziału w Państwa audycji
miałby być wyznacznikiem odwagi prezentowania swoich poglądów.

Ubolewam, że skądinąd ciekawa formuła cotygodniowego spotkania na żywo w mediach
społecznościowych, która mogłaby być wykorzystana jako przestrzeń do merytorycznej, rzeczowej i
konstruktywnej dyskusji sprowadzona została wyłącznie do krytyki przyprawionej zgryźliwą ironią.

Niemniej jednak, zgodnie z obietnicą, przekazuję odpowiedzi, stanowiące moją opinię na przedstawione
przez Państwa słuchaczy zagadnienia. Przypominam jednocześnie, że wojewódzki inspektor nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego nie posiada uprawnienia do sporządzania wiążącej interpretacji
przepisów prawa.

W związku z tym, że powody mojej decyzji powinny być znane również słuchaczom Państwa audycji,
proszę o zamieszczenie treści niniejszej wiadomości na stronie internetowej Redakcji.

ANDRZEJ ŻYLIS
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Gdańsku
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
tel. (58) 30 77 509

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę –
kliknij na www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod numer 222 500 115.
Uprzejmie informuję, że pismo zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym* w formacie
PAdES. Podpis ten można zweryfikować przy pomocy aplikacji, którą można pobrać np. ze strony:
http://elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania (aplikacja SZAFIR weryfikująca).
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