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Pan Jan Nowak
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Szanowny  Panie Prezesie,

W dniu 27 marca 2020r., otrzymaliśmy z Urzędu Ochrony Danych Osobowych równolegle 
zawiadomienia o wszczęciu dwóch postępowań administracyjnych, toczących się pod sygn. 
DKE.561.3.2020.RZ oraz DKN.5112.13.2020, zakreślające 14-dniowy termin realizujący 
przysługujący z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256) obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, manifestujący się w postaci m.in. prawa wglądu w akta postępowania 
oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań, materiałów i dowodów. 

W dniu 31 marca 2020 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o prawo wglądu w akta toczących się 
postępowań. Nasze wystąpienie poprzedzone było szeregiem czynności uciążliwych, za jakie 
uważam podejmowane przez moich pracowników próby dodzwonienia się do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, którego infolinia jest dostępna przedziale godzin od 10:00 do 14:00, kolejne 
próby skontaktowania się z sekretariatami właściwych departamentów, prowadzących 
przedmiotowe postępowania, prośby pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wysłanie 
wiadomości pocztą elektroniczną, kolejno prośba o nadesłanie wniosku za pośrednictwem e-puap, 
czyli w sposób przewidziany w regułach prowadzenia postępowań administracyjnych. Zostałem 
poinformowany przez swoich współpracowników, iż uzyskali od konkretnego pracownika Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych informację, iż skany zebranej w sprawie dokumentacji otrzymamy 
tego samego dnia, to jest: 31 marca 2020 r., przy czym najpóźniej 1 kwietnia 2020 r. - z samego rana. 
Niestety nie możemy liczyć na traktowanie się poważnie. 

Jednocześnie zapewniam Pana, iż mam doskonałą świadomość oblicza organizacji pracy 
Urzędu w dobie pandemii. Nie kwestionuję również czasu i okoliczności, w jakich zostały do nas 
skierowane zawiadomienia. Moi ludzie pracują w takim samym przedziale czasowym jak 
dotychczas, gotowi reagować na bieżąco. Nie przewidziałem jednak dodatkowego stanowiska pracy 
do obsługi infolinii prowadzonej z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, celem monitorowania 
wykonania pracy o którą prosiliśmy i o której wykonaniu we wskazanych terminach zostałem 
zapewniony. Warto wskazać, iż zakreślony przez Państwa 14 dniowy termin, uległ na skutek 
uprawianej przez Państwa biurokracji skróceniu na dzień dzisiejszy do de facto 6 dni roboczych. 
Wnoszę o niezwłoczne przekazanie dokumentacji w uzgodnionej formie.

z poważaniem

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski

             /pismo podpisane elektronicznie/
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