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STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE
OPOCZNO
OPOCZNO
UL. KWIATOWA 1A

OGÓLNOPOLSKI ZWIZĄEK ZAWODOWY GEODETÓW -
SEKRETARZ
31-153 Kraków
Kraków (miasto)
ul. Szlak 77 / 222

Kraków (miasto), 2022-10-24

SKARGA

Skarga na pracownika

Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - mgr inż. 
Agnieszka Karlińska 

W związku z wystąpieniem naszego członka Kol. Krzysztofa Szczepanika do Krajowego Zarządu Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Geodetów o pomoc w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy nim a Panią Joanną Orłowską 
reprezentującą w tej sprawie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opocznie (wg. 
wpisów w Komunikatorze, programu OŚRODEK adres internetowy https://opoczno.geoportal2.pl) w sprawie obsługi 
zgłoszenia pracy przyjętego przed 31 lipca 2020 r. 
Kol. Krzysztof Szczepanik, Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, przekazał zgłoszenie 
uzupełniające 21 października b.r. na "Formularzu ZG", w zakresie rozszerzenia obszaru zgłoszenia pracy Id. Zgł. 
GN.I.6640.2.1622.2019 o działki nr nr: 397/3, 397/12,397/11, 397/10, 397/6, 397/7,397/25, 397/28, 397/30, 
397/17, 401, 397/26 i 596/3 – Opoczno – m. obręb 05 (5). 

W odpowiedzi Pani Joanna Orlińska w imieniu organu odmówiła obsługi tego zgłoszenia uzupełniającego, do czego 
nie miała prawa. Z korespondencji na Komunikatorze (w załączeniu) po pierwsze, wg. pani J. Orlińskiej wynika,  
że „Przepisy prawa tj. art. 12 ustawy Pgik obowiązujące w dniu zgłoszenia przez Pana pracy geodezyjnej 
GN.I.6640.2.1622.2019 nie przewidywały rozszerzenia obszaru opracowania w zgłoszeniu pierwotnym. 
Formularz zgłoszenia z opcją " zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze....(pierwotnego) został
wprowadzony w związku z art. 40d ust. 5 ustawy Pgik, z którego wynikała możliwość udostępnienia Wykonawcy 
zgłoszonych prac materiałów pzgik także w trakcie ich wykonywania, ale tylko dotyczących obszaru zgłoszonego w 
zgłoszeniu pierwotnym. 
Dopiero zmiana przepisów ustawy Pgik z 2020 roku art. 12 pkt2c wprowadziła możliwość uzupełnienia zgłoszenia 
pierwotnego przez zwiększenie obszaru objętego zgłoszeniem pierwotnym o obszar bezpośrednio przyległy do 
niego. 
Reasumując: art. 12 pkt 2c ustawy Pgik ma zastosowanie do zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych po dacie 
wejścia w życie niniejszych przepisów.” 

Należy pamiętać, że przepis art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) stanowi, że do spraw dotyczących obsługi 
zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, tj. 31 lipca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Dlatego przepis ten należy 
rozumieć i rozpatrywać nie tylko w kontekście ustaw ale również przepisów wykonawczych, bo rozporządzenia to 
również przepisy praw. 

W tym konkretnym przypadku obowiązuje nie tylko ustawa w brzmieniu z przed 31 lipca 2020 r. ale również, a 
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może przede wszystkim Rozporządzenie Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych 
prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 924). W konsekwencji ten przepis w sposób szczególny obwiązuje w przedmiocie stosowania formularzy 
(zgłaszania prac, zawiadamiania o wykonaniu prac oraz wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych 
materiałów) w sprawach zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r. 

Zgodnie z tym przepisem wykonawczym, zgłoszenie uzupełniające mogło dotyczyć wszystkich pól formularza ZG, 
za wyjątkiem żółtego pola, w którym widniała informacja „Pole wypełnia adresat zgłoszenia”. Dlatego jest chybiona 
teza przedstawiona przez panią J. Orlińską „Przepisy prawa tj. art. 12 ustawy Pgik obowiązujące w dniu zgłoszenia 
przez Pana pracy geodezyjnej GN.I.6640.2.1622.2019 nie przewidywały rozszerzenia obszaru opracowania w 
zgłoszeniu pierwotnym”. Prawdą jest, że Art. 12 i każdy inny ustawy przed zmiana nie przewidywał rozszerzenia 
obszaru, bo takie i inne zmiany przewidywało ww. rozporządzenie ustalając w tytule formularza „ZG” wybór 
dokonywany przez zgłaszającego czy jest to „zgłoszenie pierwotne”, czy jest to „zgłoszenie uzupełniające do 
zgłoszenia o identyfikatorze:” 

Reasumując, żądamy przestrzegania prawa i przyjęcia oraz obsłużenia zgłoszenia uzupełniającego zgłoszenie Id. 
GN.I.6640.2.1622.2019 według zasad wynikających z art. 10 ww. ustawy o zmianie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. 
W przeciwnym razie, gdy Kol. Krzysztof Szczepanik poinformuje nas, że jednak nie uzyskał materiałów na 
rozszerzony obszar, to będziemy zmuszeni, wobec braku środka zaskarżenia w Prawie geodezyjnym i 
kartograficznym, do skierowania tej sprawy posiadającej znamiona czynności zakazanej w art. 231 k.k. do organów 
ścigania o rozpatrzenie, czy nie nastąpiło przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego na szkodę 
interesu prywatnego Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. mgr inż. Krzysztof 
Szczepanika oraz interesu publicznego Sądu, który mu zlecił prace na rozszerzonym obszarze. 

Z poważaniem 
Lesze Piszczek 
Sekretarz KZ OZZG 
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