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Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów z siedzibą w Krakowie, jako ustawowy 

przedstawiciel osób wykonujących zawody geodezyjne, składa na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 

2022 r. poz. 1301) zwanej dalej KPA,  

W N I O S E K   O 

 wzmocnienie praworządności oraz zapobieżenie nadużyciom w urzędzie Starostwa 

Powiatowego w Wolsztynie. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

W związku z Pańską odpowiedzią z 09.08.2022 r. znak GP.6640.10.2022 na nasze wezwanie 

o wypełnianie ustawowych obowiązków nałożonych art. 12b ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) zwanej dalej uPgik, w której utrzymywał Pan, 

że zwrócenie się do Głównego Geodety Kraju o opinię w czasie „weryfikacji” przekazanych wyników 

prac geodezyjnych oraz podjęcie zawieszenia czynności weryfikacji „po zasięgnięciu stanowiska 

Głównego Geodety Kraju” są dozwolone przez prawo, to stwierdzamy, że 

 są to stanowiska naruszające praworządność, do jakiej organy administracji publicznej są 

bezwarunkowo zobligowane art. 7 Konstytucji RP oraz art. 6 KPA. 

Jak się okazało z pisma GGK znak sprawy NK-NiK.053.467.2022 z daty 2 sierpień 2022 r. oraz 

z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak sprawy GK-Ko.1410.1.2022.23 z daty 18 sierpnia 2022 r. 

zostały potwierdzone fakty naruszenia praworządności, a broniona przez Pana postawa 

reprezentowana przez Panią Marlenę Cwojdzińską - Geodetę Powiatową, nie wytrzymała krytyki 
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organów merytorycznych wyższego stopnia w sprawach z dziedziny geodezji i kartografii. Organ 

wojewódzki wykazał wprost, że wobec czynności materialno-technicznych, jakim jest weryfikacja 

zdefiniowana w art. 12b uPgik, nie ma możliwości czasowego zawieszenia czynności. 

W ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego nietrafne było powoływanie się, w kwestii zawieszenia czynności weryfikacji, przez 

Panią Marlenę Cwojdzińską – Geodetę Powiatowego, na art. 12b ust. 1b uPgik, który pozwala nie wliczać 

do granicznych terminów trwania weryfikacji opóźnień spowodowanych z przyczyn nie zależnych od 

organu. Organ odwoławczy skonstatował, że w tym konkretnym przypadku, gdy Geodeta Powiatowa, 

działając w imieniu Starosty (art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. „b” uPgik), sama zainicjowała wystąpienie do 

Głównego Geodety Kraju, a do tego, od efektów tego wystąpienia uzależniła odwieszenie weryfikacji, 

nie może być mowy o „niezależności od organu”, tym bardziej gdy termin udzielenia odpowiedzi przez 

Głównego Geodetę Kraju nie był w ogóle znany.  

Zdaniem naszym ale również WWINGiK weryfikacja i przyjęcie do powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac warunkuje dalsze ich wykorzystanie np. 

w procesie inwestycyjnym. Bezprawne niestosowanie się do ustawowych terminów powoduje 

odwlekanie uzyskania wynagrodzenia przez wykonawcę a w skrajnych przypadkach, rezygnację klienta 

z usług wykonawcy, który fizycznie i materialnie wykonał umowne dzieło ale z powodu braku 

weryfikacji nie mógł go przekazać klientowi. Naszym zdaniem jest to klasyczne przekroczenie 

uprawnień oraz niedopełnienie przez funkcjonariusza publicznego obowiązków, na szkodę interesu 

publicznego jak i prywatnego. (Art. 231 § 1 KK) 

W tym miejscu chcemy przypomnieć, że nie jest to pierwsza i jedyna sytuacja gdzie Pani Marlena 

Cwojdzińska pełniąc funkcję Geodety Powiatowego przekroczyła swoje uprawnienia, czy nie dopełniła 

ustawowych obowiązków.  

Dnia 8 października 2021 r. wykorzystując upoważnienie Starosty Wolsztyńskiego Pani 

Marlena Cwojdzińska – Geodeta Powiatowy wydała Postanowienie znak GP.6640.5.2021, którym 

anulowała w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych wszystkim Wykonawcom, wszelkie prace zgłoszone 

przed 31 lipca 2021 r., czyli przed wejściem w życie nowelizacji uPgik wprowadzającej restrykcyjne 

zmiany w procedurze i systemie zgłaszania prac przez podmioty działalności gospodarczej. Ilość 

podmiotów do których postanowienie wystosowano i których bezpośrednio dotyczyło przekracza 20 

stron formatu A-4, czyli dotyczyła setek firm geodezyjnych (~400), a ilości tzw. zgłoszeń prac można 

ocenić na tysiące. Horrendalne uzasadnienie tego postanowienia Pani Marlena oparła nie na źródle 

prawa lecz jak sama pisze, na „zarządzeniu” byłego Głównego Geodety Kraju – Pana Waldemara 

Izdebskiego z dnia 27.07.2021 r. „w sprawie działań porządkujących rejestr prac geodezyjnych w 

Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym”. Zgodnie Art. 87 i 88 Konstytucji RP, źródłami 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane 

umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz 

aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Ustawa Prawa geodezyjnego i kartograficznego nie daje 
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szczególnej delegacji Głównemu Geodecie Kraju do wydawania wiążących zarządzeń, czy interpretacji 

prawa. 

Przedmiotowe „zarządzenie” GGK nie zostało opublikowane na BIP Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii, ani nigdzie indziej. Najprawdopodobniej „zarządzenie” zostało rozkolportowane jak 

prawo powielaczowe w PRL-u,  pocztą elektroniczną do poszczególnych starostw, co było standardową 

praktyką ówczesnego Głównego Geodety Kraju.  

Na podkreślenie zasługują dwa fakty, które wiążą się bezpośrednio z procedurą zgłaszania prac 

geodezyjnych.  

Po pierwsze – od dziesiątków lat, przez dokonanie zgłoszenia pracy geodezyjnej przed jej 

rozpoczęciem, podmiot zgłaszający uzyskiwał (i nadal uzyskuje) prawo do wykonania konkretnej pracy 

określonej jednoznacznym obszarem i lokalizacją oraz celem pracy. Za niezastosowanie się do tych 

zasad groziła i nadal grozi kara grzywny zdefiniowana w Rozdziale 9 „Przepisy karne i kary pieniężne” 

uPgik. Jak widać z tego akapitu, osoba która dokonała „zgłoszenia” nabierała praw. 

Po drugie – procedura „zgłaszania prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem” wiązała się 

z uiszczeniem określonych należności finansowych za konieczne do wykonania zgłoszonej pracy 

geodezyjnej, kopii materiałów, informacji i dokumentów. 

W tym stanie rzeczy jest naturalne, że znalazły się firmy geodezyjne, które uznając 

Postanowienie za naruszające ich prawa nabyte oraz bezproduktywną utratę nakładów finansowych, 

postanowiły skorzystać ze środka zaskarżenia i wniosły do Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu zażalenie. 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego rozpatrując 

zażalenie na Postanowienie anulujące z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych wszelkie prace zgłoszone 

przed dniem 31 lipca 2021 r., których wyniki nie zostały przekazane z dniem 30 września 2021 r. do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wziął pod uwagę zasadę wynikającą z art. 123 

KPA stanowiącego iż organ wydaje postanowienia w toku postpowania administracyjnego 

w przypadkach przewidzianych w kodeksie. Organ wydaje postanowienia w innych przypadkach, tylko 

gdy tak stanowi wyraźny przepis kodeksu lub przepis szczególny. Przedmiotem postanowienia jest tzw. 

,,sprawa proceduralna”, czyli kwestia procesowa ujawniająca się w toku postpowania administracyjnego, 

którym te czynności nie były. 

Natomiast przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów będących 

wynikiem zgłaszanych prac, przekazywanych przez podmioty wykazane w art. 11 uPgik to zespół 

czynności faktycznych, opierających się na wyraźnej podstawie prawnej i wywołujących konkretne 

skutki prawne. Owe działania zaliczamy do czynności materialno-technicznych organu. Postepowanie 

w sprawie przyjęcia materiałów do zasobu, przy spełnieniu określonych przesłanek pozytywnych, od 

rozpoczęcia do zakończenia (załatwienia sprawy) nie jest postepowaniem administracyjnym 

w rozumieniu Kodeksu postpowania administracyjnego. 
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Dlatego Organ wojewódzki stwierdził, że starosta prowadzący na podstawie ustawy powiatową 

część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie posiada kompetencji do orzekania 

w zakresie uchylenia (anulowania) czynności materialno-technicznej w drodze decyzji bądź 

postanowienia. Działanie takie stanowiłoby naruszenie prawa. Dlatego WWINGiK w Poznaniu 

Postanowieniem znak GK-III.7220.58.2021.6 z daty 19 listopada 2021 r. postanowił uchylić zaskarżone 

postepowanie i umorzyć postepowanie organu I instancji w całości,  

Jest to jeszcze jeden przypadek, gdzie Pani Marlena Cwojdzińska – Geodeta Powiatowy działając 

z upoważnienia i w imieniu Starosty Wolsztyńskiego a więc bezsprzecznie sprawując rolę 

funkcjonariusza publicznego przekroczyła uprawnienia, działając na szkodę interesu prawdopodobnie 

wielu set przedsiębiorców. 

Działalność Pani Marleny Cwojdzińskiej – Geodety Powiatowej, od samego początku jej pracy 

na tym stanowisku jest związana z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz wykonywania zadań 

z dziedziny geodezji i kartografii powierzonych przez uPgik Staroście Wolsztyńskiemu. Ten charakter 

wykonywania pracy w związku z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, nakładał na Geodetę Powiatową obowiązek corocznego składania swojemu pracodawcy 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym, w tym informacji o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Jak stanowi ustawa analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym 

złożono oświadczenie majątkowe. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat. W przypadku 

podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, 

podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. 

W związku z ustaleniami Redaktorów tygodnika emitujągo wydania pt.: „kawazmierniczym” 

dotyczącymi ewentualnego prowadzenia przez Panią Marlenę Cwojdzińską firmy pt.: „BIURO USŁUG 

GEODEZYJNYCH "GEO-METR" MARLENA CWOJDZIŃSKA” o czym świadczyłyby reklamy w Internecie,  

oraz prowokacja dziennikarska świadcząca o chęci przyjęcia zlecenia przez Panią Marlenę Cwojdzińską 

wykonania mapy do celów projektowych w terminie dwóch tygodni za cenę jednego tysiąca złotych, 

sprawdziliśmy kopie oświadczeń majątkowych. I już w oświadczeniu za 2018 r., można przeczytać w 

punkcie VI podpunkcie 1, oświadczenia: „Jednoosobowa działalność gospodarcza zakończona w 

31.01.2018r. 

- osobiście: usługi geodezyjne i kartograficzne do dnia 31.01.2018r.” 

„Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 

dochód w roku 2018r. : 5 824,48 zł” 

Przedmiotowy zapis jest sprzeczny ze stanem uwidocznionym w Centralnej Ewidencji 

Informacji o Działalności Gospodarczej, mianowicie w pozycji „Data zawieszenia wykonywania 

indywidualnej działalności” istnieje wpis „2018-02-01” natomiast w pozycji „Data zaprzestania 

wykonywania indywidualnej działalności” figuruje zapis „-„ 
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Wniosek z porównania tych dwóch dokumentów jest jednoznaczny, że w oświadczeniu 

majątkowym informacja o zakończeniu działalności jest nie prawdziwa, bowiem CEIDG zaświadcza, że 

działalność nie została zakończona lecz tylko zawieszona. A to nie tylko pod względem formalnym ale 

rzeczywistym nie jest to samo. Przy zawieszeniu działalności gospodarczej jest się nadal przedsiębiorcą. 

Dlatego zadajemy pytania, czy w związku z naruszeniem przepisu 231 § 1 Kodeksu karnego 

przez Marlenę Cwojdzińską, będącą funkcjonariuszem publicznym, która przekroczyła uprawnienia 

oraz nie dopełniła obowiązku działając na szkodę interesu publicznego i prywatnego, co dwukrotnie 

stwierdził Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, 

nie byłoby właściwym zainicjowanie odpowiedniego postepowania? 

Czy, w związku z ujawnieniem nieprawdy w oświadczeniu majątkowym z daty 28.04.2019 r. 

podmiot dokonująy analizy oświadczenia (art. 25c ust. 9 uosp) nie powinna wystąpić do Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę przedmiotowego oświadczenia? 

 

Z poważaniem  

 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 

/pismo podpisane elektronicznie/ 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pani Alicja Kulka – p.o. Główny Geodeta Kraju 

2. Redakcja #KawazMierniczym 
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