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Kraków, dn.  03.02.2021 r. 
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62-510 Konin  

Korespondencja kierowana na ESP ePUAP 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

Krajowy Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów z siedzibą 

w Krakowie działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263) występując w obronie praw oraz interesów 

materialnych osób utrzymujących się z pracy zarobkowej w dziedzinie geodezji 

i kartografii, składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa umyślnego 

przez funkcjonariusza publicznego, 

Starostę Konińskiego 

wskutek nie dopełnienia obowiązków wynikających z art. 12b ust. 1 ustawy z 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2052) – zwanej dalej 

ustawą, działał na szkodę interesu prywatnego i publicznego czym wypełnił znamiona 

czynu zabronionego określonego w art. 231 Kodeksu karnego. 

 

Uzasadnienie 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów reprezentowany przez 

Przewodniczącego Krajowego Zarządu Sławomira Barasińskiego1), w związku z powziętymi 

informacjami i materiałami od członków społeczności zawodowej, skierował do 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w Poznaniu2) dnia 21 grudnia 2020 r. skargę na działania Starosty Konińskiego, w którego 

imieniu działał na podstawie art. 268a k.p.a. pracownik Powiatowego Ośrodka 
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Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie pan Krzysztof Skotnicki, 

dopuszczając się bezprawnego, kilkukrotnego, minimum trzechkrotnego na przestrzeni 

tylko jednego tygodnia (ale tak do końca nie sprawdzono, czy tych zdarzeń nie było 

więcej), odstąpienia od obowiązku weryfikacji przekazanych Staroście Konińskiemu 

wyników prac geodezyjnych uniemożliwiając tym samym wzbogacenie Powiatowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uniemożliwiając geodetom, przekazanie 

zamawiającym przedmiotów umów cywilnych, czyli zweryfikowanych wyników prac. 

 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego pismem nr GK-

Ko.1410.1.2021.23 z daty 19 stycznia 2021 r. potwierdził stan faktyczny oraz prawny 

zarzucanych czynów polegający na bezprawnym odstąpieniu od obowiązkowej 

weryfikacji przekazanych Staroście wyników prac. Wojewódzki organ kontroli ustalił, że 

odstąpienie od weryfikacji miało miejsce w stosunku do prac geodezyjnych mających na 

celu podziały gruntów rolnych. Prace te były zamówione przez osoby, nie będące 

podmiotami administracji publicznej, były przed wykonaniem prawidłowo zgłoszone 

przez geodetów do Starosty Konińskiego odpowiedzialnego za prowadzenie powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 7d pkt 1 ustawy). 

Z ustaleń stanu faktycznego3) wojewódzkiego organu nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego wynika, że geodeci zgłaszający prace działaniami tymi nie naruszyli 

obowiązującego stanu prawnego oraz, że były one zgodne z interpretacją Głównego 

Geodety Kraju opublikowaną na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii. Natomiast działająca w imieniu Starosty Konińskiego osoba weryfikująca 

potraktowała te prace tak, jakby w ogóle nie zostały zgłoszone przez wykonawców i 

dlatego odstępowała od weryfikacji przekazanych wyników. Takie działanie 

funkcjonariusza publicznego działającego z upoważnienie i w imieniu starosty 

powodowało bezpodstawne straty dla geodetów – wykonawców, którzy tym samym nie 

mogli się wywiązać z zawartych umów cywilnych i co za tym idzie, zostali pozbawieni 

wynagrodzenia za wykonaną, a nie zweryfikowaną, pracę przy czym jeden geodeta 

poniósł nadprogramowe koszty powiększające stratę, bo na bezprawne żądanie 

weryfikatora dokonał ponownego zgłoszenia, a to jest minimum 100 zł + dodatkowa 

praca związana z odpowiednim dostosowaniem dokumentacji do nowego zgłoszenia, co 

było całkowicie niepotrzebną pracą.  
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Z kolei Starosta, w związku z bezprawną decyzją funkcjonariusza publicznego, 

odstąpienia od obowiązków weryfikacji, utracił możliwość wzbogacenia państwowego 

zasobu nowymi danymi i materiałami geodezyjnymi. 

W konsekwencji wojewódzki organ kontrolujący uznał czyny pana Krzysztofa 

Skotnickiego, za „działanie … nieuprawnione, zarówno w zakresie nietrafnej 

interpretacji przepisów dotyczących celów zgłoszonych prac geodezyjnych, jak i praktyki 

odstępowania od kontroli tych prac i traktowanie ich jakby w ogóle nie zostały 

zgłoszone.” W konkluzji pisma załatwiającego skargę OZZG na działalność Starosty 

Konińskiego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Poznaniu, ocenił że „w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w wyniku nietrafnej interpretacji obowiązującego stanu 

prawnego, doszło do działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami.” Przy czym 

należy podnieść, że te umyślne działania funkcjonariusza publicznego, a właściwe ich 

zaniechanie, spowodowały szkody w interesie prywatnym – bezprawne wstrzymanie 

należnego wynagrodzenia geodetów wykonawców oraz szkodę w interesie publicznym 

uszczuplając majątek skarbu państwa w powiatowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym, który jest częścią państwowego zasobu ustawowo powierzoną do 

prowadzenia starostom. 

 W związku z powyższym, wydaje się, że opisane zachowania Starosty Konińskiego 

spełniają znamiona czynu zabronionego określonego w art. 231 Kodeksu Karnego. 

Z poważaniem 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 
/pismo podpisane elektronicznie/ 

Załączniki: 
1. Uchwała uprawniająca do reprezentacji 
2. Skarga OZZG.15.03.2020.LP z zał. 
3. Uznanie skargi przez WWINGiK GK-Ko.1410.1.2021.23 
 
Do wiadomości: 

 Główny Geodeta Kraju, 

 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego, 

 Redakcja „Geodety”. 


