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Kraków, dn.  19.10.2020 r. 

 

 

 

OZZG.05.01.2019.LP 

Pan  

Ksawery Gut 

Starosta Piaseczyński 

ul. Chyliczkowska 14 

05-500 Piaseczno 

 

 

Krajowy Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z siedzibą 

w Krakowie, działając z upoważnienia art. 4 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t.j. Dz. U. z 019 r. poz. 263), jako ustawowy reprezentant osób wykonujących 

zawody geodezyjne oraz obrońca ich godności, praw oraz interesów materialnych 

i moralnych, zarówno zbiorowych, jak indywidualnych, 

na podstawie art. 221 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298), składa: 

 

- skargę na Pana Krzysztofa Jurczaka, tytułującego się Inspektorem kontroli 

technicznej (wg. protokołu nr GEK.6640.5652.202.1) vel Podinspektora w Wydziale 

Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego (wg. Oświadczeń majątkowych), w związku 

z nienależytym wykonywaniem przez tego pracownika samorządowego zadań nałożonych 

przez Pana Starostę, naruszenie praworządności i słusznych interesów naszego członka 

Andrzeja Hamerę, a także przewlekłe oraz biurokratyczne załatwianie spraw, oraz 

 

- wniosek o cofnięcie Panu Krzysztofowi Jurczykowi upoważnienia Starosty do 

wykonywania weryfikacji o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz.  276,  284, 782, 1086.), zwanego 

dalej uPgik, wraz z zakazem sporządzania i podpisywania protokołów weryfikacji wyników 

zgłoszonych prac geodezyjnych, o którym mowa w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, 

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników 

zgłoszonych prac geodezyjnych, co zagwarantuje ulepszenie organizacji działalności 

Wydziału Geodezji i Kartografii, spowoduje wzmocnienie praworządności, usprawnienia 

pracy, lepszego zaspokojenia potrzeb Geodetów obsługiwanych przez tamtejszy Wydział. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Jak dowodzą załączone dokumenty, w głównej mierze kopia dokumentu pt.: 

PROTOKÓŁ NR GEK.6640.5652.2020.1 weryfikacji wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych, kopia operatu oraz oświadczenia majątkowe, Pan Krzysztof Jurczak nie 

posiada podstawowych umiejętności wymaganych od pracowników samorządowych 

a w szczególności brak mu, niezbędnej do wykonywania weryfikacji wyników zgłoszonych 

prac geodezyjnych, znajomości przepisów prawa z zakresu  geodezji i kartografii, w tym 

szczególnie dotyczących wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. „a” 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz opracowywania wyników tych pomiarów. 

Przede wszystkim Pan Krzysztof Jurczyk dopuścił się biurokratycznego załatwiania 

sprawy, czego dowodem jest fakt, że przedmiotowy operat techniczny złożony do urzędu 

w dniu 8 września 2020 r. zawierający 4 strony, a sam protokół z weryfikacji to 2 strony 

niezasadnych zastrzeżeń. Ponadto zgodnie z faktami weryfikacja tego operatu trwała do 21 

września 2020 r. Biorąc pod uwagę, że pomiar dotyczył inwentaryzacji przyłączy, 

wodociągowego i kanalizacyjnego, o długości kilku metrów weryfikacja takiej dokumentacji 

nie mogła trwać dłużej niż 15 min.  

Art. 12b ust. 1a pkt 1 uPgik określa, że weryfikacja operatu do 1 ha nie może trwać 

więcej niż do 7 dni roboczych. Ponieważ Panu Krzysztofowi Jurczykowi ta czynność zabrała 

blisko 2 tygodnie (12 dni kalendarzowych) a ustawowo – aż 9 dni roboczych, to tym samym 

świadczy to o nie tylko przewlekłości w załatwianiu sprawy ale o naruszeniu przepisu 

wspomnianego art. 12b ust. 1a pkt 1 uPgik. Już tylko ten fakt uzasadnia skargę. Ale to nie 

wszystkie naruszenia obowiązującego prawa przez działającego w imieniu Starosty 

Piaseczyńskiego, pracownika samorządowego. 

Przechodząc do analizy przedmiotowego protokołu z weryfikacji stwierdzamy, że Pan 

Krzysztof Jurczyk wykroczył daleko poza biurokratyczne załatwianie sprawy dopuszczając 

się przekłamań np.: w pkcie 4 protokołu za Kierownika prac geodezyjnych uznaje Pana 

Andrzeja Hamerę, by po kilku akapitach a dokładnie w tabeli, w pkcie 2 ust. 2 zgłasza (czego 

mu robić nie wolno było) polecenie „należy określić która osoba jest kierownikiem pracy 

a geodezyjnej“ (autentyczna pisownia), co jest nieuzasadnione. 

W tym miejscu należy podkreślić, że uPgik w art. 12b ust. 1  definiuje „weryfikację“ 

jako czynność polegająca na, potwierdzeniu bądź nie, czy wyniki zgłoszonych prac 

geodezyjnych, są zgodne z obowiązującymi  przepisami  prawa z zakresu geodezji 

i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, oraz opracowywania 

wyników tych pomiarów, co nie tak dawno zostało uregulowane Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
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i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 21 sierpnia 2020 r. poz. 149). 

Natomiast weryfikacja w wykonaniu Pana Krzysztofa Jurczyka, to nie porównywanie 

wyników prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami, lecz kontrola, może dlatego 

określił się jako inspektor kontroli technicznej, metod, rzetelności i wiarygodności co 

ustawowo jest w wyłącznej kompetencji Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego a w szczególnych przypadkach Głównego Geodety Kraju. (Art. 7. 7a, 7b 

i 9 uPgik)  

Stwierdzić należy, że dokonywanie przez pracownika samorządowego - 

funkcjonariusza publicznego, działającego w imieniu Starosty, czynności ustawowo 

zastrzeżonych dla innych organów, to nie tylko przypadki naruszenia prawa ale przede 

wszystkim działanie wyczerpujące znamiona, czynu karalnego zagrożonego karą do 3 lat 

pozbawienia wolności. Funkcjonariusz publiczny ma pierwotny prawny obowiązek znajomości 

aktów określających jego uprawnienia i obowiązki. A należy stwierdzić, że Pan Krzysztof 

Jurczyk, właśnie z tą znajomością prawa, ma duże problemy. W związku z tym urzędnik, 

który działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, popełnia przestępstwo 

i powinien ponosić odpowiedzialność karną. Możliwe jest także, przeniesienie 

odpowiedzialności lub współodpowiedzialności na osobę wydającą upoważnienie, jeśli 

zostałoby uprawdopodobnione, że musiała dysponować wiedzą o bezprawnych czynnościach 

podwładnego pracownika. 

Przedstawiając okoliczności niniejszej skargi oraz wniosku mamy na względzie 

przede wszystkim poprawę praworządności, co w efektach pracy Pana Krzysztofa Jurczyka 

jest ewidentnym działaniem naruszającym praworządność. Dowód - protokół weryfikacji 

powinien być sporządzany ściśle według wzoru znajdującego się w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, 

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników 

zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. poz. 1316). Przede wszystkim winien być w kolorze 

czarnym a nie czerwonym. Kolumna pierwsza zatytułowana „Informacja o zakresie 

nieprawidłowości“ jest przeznaczona wyłącznie do opisania zaistniałej nieprawidłowości 

a dopiera druga kolumna służy do oznaczenia odpowiedniego artykułu lub paragrafu 

konkretnego przepisu prawa. Np. w protokole jest szereg ewidentnych błędów wykazywania 

opisu, np.: „błędna metoda pozyskania informacji o lokalizacji obiektu w p.505 

(pomierzone kontrolnie obiekty z dygitalizacji należy zastępować obiektami z pomiaru 

bezpośredniego)“ w kolumnie drugiej, zamiast zacytowania konkretnego przepisu 

uprawniającego do sformułowania takiej treści, wymieniono jako „Naruszony przepis prawa“ 

całe „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w  sprawie  standardów  

technicznych  wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
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geodezyjnego i kartograficznego“. W tym miejscu Pan Krzysztof Jurczyk znowu nadużywa 

uprawnień, wymuszając na Kierowniku prac, niezleconych przez Starostę, wykonanie 

pomiaru i uzupełnienie baz powiatowego zasobu. Przedstawiciel Starosty Piaseczyńskiego 

zapewne zdając sobie sprawę, że bez pozytywnego protokołu Wykonawca zgłoszonych prac 

nie będzie mógł przekazać Zamawiającemu umownego efektu prac, nakazał dodatkowe 

prace nigdzie w przywołanym rozporządzeniu o standardach nie występujące. W ten sposób 

naruszył prawo wykorzystując swoją szczególną rolę jaką pełni w obrocie gospodarczym 

działalności geodezyjnej. Nieistniejący obowiązek zastępowania obiektów z digitalizacji, 

obiektami z pomiaru bezpośredniego, co miałoby narazić geodetę - kierownika prac na 

nieuzasadnione koszty, i to przy okazji wykonywania innego celu zlecenia wyczerpuje 

znamiona czynu przekroczenia uprawnień opisanego w art. 231 Kodeksu karnego.  

W większości przypadków opisów zamieszczonych w protokole z weryfikacji, to 

nieprawdziwe lub nieprawidłowo sformułowane opisy domniemanych naruszeń przepisów, 

a pozostałe to lekkie nieścisłości, jak na przykład zarzucany brak zanumerowania stron 

czterostronicowego operatu, które są automatycznie numerowane przez dowolną aplikację 

obsługującą pliki .pdf. 

Ten stan rzeczy świadczy dobitnie, że Pan Krzysztof Jurczyk ma przede wszystkim 

problemy z własnymi kompetencjami, z tym co mu wolno a co nie. Dochodzi do tego jeszcze 

bariera z literalnym rozumieniem przepisów, jak i problemy z edycją i formułowaniem treści, 

dopełniają „niesprawność urzędniczą”. 

Naszym zdaniem, taka osoba nie powinna reprezentować Starosty Piaseczyńskiego, 

i to w tworzeniu dokumentów kierowanych na zewnątrz urzędu. Dlatego uważamy, że 

zarówno skarga jak i wniosek, są uzasadnione. 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

 

Sławomir Barasiński 

Do wiadomości: 

1. Pan dr hab. inż. Waldemar Izdebski - 

Główny Geodeta Kraju 

2. Pan Sebastian Bała - 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

 Geodezyjnego i Kartograficznego 

3. Pan Andrzej Hamera 

W załączeniu: 

 kopia protokołu (pdf); 

 oświadczenie majątkowe (pdf); 

 operat techniczny (pdf); 


