
Strona 1 z 6 
 

Kraków, 12 marca 2023 r. 

 

 

 

OZZG.15.09.2023.SB 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego  

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

 

SKARGA 

na Starostę Wschowskiego w trybie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 

administracyjnego: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185. 

 

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 2022 r. poz. 854.) jako 

reprezentant osób utrzymujących się z pracy zarobkowej w dziedzinie geodezji i kartografii  
 

składa skargę na Starostę Wschowskiego 

do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim 

celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością, wynikającą z art. 7b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185), dalej zwaną ustawa Pgik, 
 

w przedmiocie uchylania się od należytego wykonywania zadań 

nałożonych nań przez art. 7d pkt 1 ustawy Pgik stanowiącego, że do zadań starosty należy w szczególności 

prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:  

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:  

– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik,  

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 

ustawy Pgik, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”, 

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu rejestru cen nieruchomości, szczegółowych 

osnów geodezyjnych i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 

i 12,  

c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej 

w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2; 
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Do Zarządu Związku zwrócił się jeden z członków, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 

przedstawiając stan i sposób funkcjonowania Starosty Wschowskiego w dziedzinie geodezji, wskazując na 

poważne zaniedbania ww. zakresie, które przybliżymy w szczegółach w dalszej części skargi. 

 

UZASADNIENIE 

 

1. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczą: 

 - Bezczynności w dochowaniu obowiązku wypełnienia postanowień § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Zgodnie z ww. przepisem materiały zasobu przyjęte do pzgik w postaci nieelektronicznej przetwarza się 

niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF. Natomiast wg. naszych wiarygodnych 

informacji, Starosta Wschowski do dnia dzisiejszego udostępnia materiały zasobu w niedopuszczalnym 

standardzie rastrowym, przy czym nie podejmuje żadnych działań mających na celu do doprowadzenia 

materiałów PZGiK do formatu plików w zgodności z obowiązującym przepisem prawa.  

W konsekwencji sytuacja ta, prawdopodobnie ze względu na specyfikę rozwiązań technicznych dostawcy 

systemu informatycznego do prowadzenia PZGiK, przy pobraniu z zasobów ośrodka dokumentacji i zapisie pliku 

na dysk użytkownika, są generowane błędne nazewnictwa dla jednostkowego pliku, nie zachowuje nazwy 

jednostkowego materiału zasobu w postaci jego identyfikatora. Nie dzieje się tak, gdy organ starosty 

przechowuje materiały zasobu w formacie pdf. 

- W systemie teleinformatycznym zauważalne są liczne braki materiałów zasobu w szczególności dotyczące 

dokumentów kartograficznych i rejestrowych (tabele, zestawienia).  

W ten sposób Starosta Wschowski, nie wypełnia w należyty sposób swoich ustawowych obowiązków 

wobec przedsiębiorcy, podmiotu któremu po uiszczeniu stosownej opłaty zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy Pgik 

winien udostępnić materiały zasobu dotyczące zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

- Starosta Wschowski nie udostępnia choć powinien i nic nie wskazuje aby dążył do stworzenia takiego systemu 

teleinformatycznego, który by posiadał racjonalne narzędzia filtrowania i sortowania materiałów zasobu.  

Brak możliwości zawężenia kryteriów selekcji, prowadzi do nieskutecznego docierania informacji 

niezbędnych do realizacji zgłoszonego celu pracy geodezyjnej. Co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami 

art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, stanowiącego o obowiązku udostępniania materiałów zasobu dotyczących 

konkretnie danego zgłoszenia prac. 

Na przykład niektóre materiały posiadają wartości metadanych opisujących oznaczenia operatów archiwalnych 

w sposób niezrozumiały. Dla zobrazowania problemu wskażemy opis archiwalnego operatu technicznego wg 

dawnej nomenklatury (stanowiącej referencję w opracowaniach powołujących dane opracowanie): 

161/1/2-1/78 

jednak aby odnaleźć taki operat w systemie należy skorzystać z funkcji szukaj tekst „ctrl+F” i wpisać następujący 

ciąg znaków/wartość:  

161.1-2/1;78 

Brak możliwości zawężenia informacji, prowadzi do nieskutecznego docierania do informacji niezbędnej 

do realizacji zgłoszonego celu pracy geodezyjnej, co również jest naruszeniem postanowień art. 12 ust. 3 ustawy 

Pgik, bowiem Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, w żaden sposób nie 

realizuje obowiązku, bo nie udostępnia kopii  zbiorów  danych  lub  innych  materiałów  państwowego  zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac lecz udostępnia możliwość 

samodzielnego wyszukiwania w całym posiadanym zasobie zbiorów oraz nieskrępowanego pobierania plików 

przez przedsiębiorcę/wykonawcę. 
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Z naszych informacji wynika, że nieprawidłowości wskazane powyżej, zostały niejednokrotnie 

przedstawiane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wschowie, jak również  

samemu Staroście Wschowskiemu Andrzejowi Bielawskiemu. W okresie, co najmniej 1.5 rocznym, działania 

organu przyniosły zaledwie efekt filtrowania asortymentów prac, za pomocą z góry zdefiniowanych kluczy – 

zaznaczeń celów prac geodezyjnych, zdefiniowanych przez organ starosty – stanowią 22 odrębne pozycje nawet 

bez tematycznego pogrupowania. 

Reasumując powyższe, dochodzimy do wniosków o możliwości narażania podmiotów zmuszonych do 

korzystania z tak nieintuicyjnego i nieracjonalnego systemu informatycznego do: 

• ponoszenie nieuzasadnionych strat czasu na modyfikację materiałów zasobu (zmianę nazw, segregację 

danych itp.), prowadząc tym samym do niezamierzonych błędnych efektów końcowych; 

• ryzyko nieskutecznego dotarcia do informacji źródłowej o przebiegu granic nieruchomości, co w relacji z niską 

jakością operatu ewidencyjnego, a przede wszystkim wchodzącego w jego skład bazy danych EGIB, może 

prowadzić do szkodliwego działania wobec obywateli zarówno tych na rzecz, których wykonywane są prace 

geodezyjne jak i wobec wszystkich tych, którzy w sposób bezpośredni nie korzystają z usług mierniczego, ale 

obligatoryjnie uczestniczą w ponoszeniu ciężarów utrzymywania systemu ewidencji gruntów. 

Osobnym rażącym bezprawiem Starosty Wschowskiego, jest nieuprawnione wymuszenie na wykonawcy 

czynności odbierania protokołu weryfikacji, zamiast jego dostarczania adresatowi, którego dane między innymi 

są zamieszczane w zgłoszeniu pracy. Art. 12b ust. 6 ustawy PGiK stanowi, że organ Służby Geodezyjnej 

i Kartograficznej zwraca wykonawcy wyniki prac wraz z protokołem co oznacza, że organ musi się pozbyć 

wyników pracy przez oddanie ich właścicielowi, czyli wykonawcy a nie tylko umożliwić ich pobranie w formie 

kopii z serwerów starostwa, gdzie pliki nadal pozostają i mogą być wykorzystywane. 

Starosta jednocześnie porównuje obecny model postępowania do zasad obowiązujących na gruncie prawa 

pocztowego, co jest stwierdzeniem błędnym. Na gruncie prawa pocztowego mamy do czynienia z faktem 

„wędrówki przesyłki do adresata” a nie jak sądzi starosta „wędrówki adresata do przesyłki” chyba, że mamy do 

czynienia z instytucją awiza, ale to całkiem inna sprawa nie mająca źródła w prawie szczególnym, geodezyjnym. 

 

Nie zatwierdzenie powyższego komunikatu powoduje bezprawne pozbawienie możliwości korzystania 

z systemu teleinformatycznego, tym samym pozbawienie dostępu i możliwości zakończenia prac geodezyjnych 

dotkniętych negatywną weryfikacją. 

Zatwierdzenie powyższego komunikatu będzie z kolei stanowić jednocześnie o domniemaniu złożenia 

przez przedsiębiorcę oświadczenia wobec Organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o odbiorze protokołu 
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weryfikacji. Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę, że użytkownikiem systemu teleinformatycznego 

w danej sesji korzystania z portalu nie musi być uprawniony adresat przesyłki w rozumieniu art. 12b ust. 6 Pgik, 

podmiot opisany w art. 11 ust. 1 Pgik jako przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca 

się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę 

funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, a jedynie pracownik przedsiębiorcy nie posiadający 

kompetencji odbierania protokołów weryfikacji prac geodezyjnych, stąd domniemanie o odbiorze protokołu 

przez przedsiębiorcę jest bezpodstawne i nieuprawnione, a sam „system wymuszający” jest przekroczeniem 

uprawnień organu. 

Komunikat, co najwyżej, winien być wykorzystywany do wyeksponowania pojawiającej się w systemie 

teleinformatycznym informacji o zmianie statusu/stanu obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej.  

Uzależnienie dostępu do danych wszystkich zgłoszonych prac geodezyjnych względem pracy 

z zamieszczonym w systemie, protokołem weryfikacji wyników i oceny danej pracy, nie posiada uzasadnienia 

w przepisach prawa i stanowi rażące nadużycie w postaci nieuzasadnionego przymusu złożenia oświadczenia 

o potwierdzeniu odbioru protokołu, prowadzącego w konsekwencji do wymuszenia nadania biegu terminu 

wynikającego z art. 12b. ust 7 ustawy Pgik, a więc terminu gwarantowanego prawa do możliwości 

ustosunkowania się przedsiębiorcy/wykonawcy do wyników weryfikacji, zaburzając w ten sposób procedury 

obsługi przedsiębiorcy przez organ władzy państwowej. 

 

2. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia baz danych EGIB, GESUT i BDOT dotyczą:   

 - W zakresie danych ewidencji gruntów od czasu obowiązywania rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków przez ponad 20 

lat funkcjonowania przepisu, w operacie ewidencyjnym od czasu powstania baz danych EGIB w sposób 

nienależyty rejestrowane były między innymi: 

- identyfikatory punktów granicznych  

- informacje o budynkach w zakresie co najmniej atrybutu o liczbie kondygnacji 

Taki stan nierzetelności prowadzonego rejestru ewidencji gruntów prowadził do sytuacji, że punkty graniczne 

dla całej powiatowej bazy danych przyjmowały niewłaściwe identyfikatory i dodatkowo tworząc sytuację 

zwielokrotnionego występowania tego samego punktu granicznego w liczbie równej liczbie sąsiadujących 

bezpośrednio obrębów. Niestety aktualizacja operatu ewidencyjnego w zakresie danych punktu granicznego 

sprowadzała się do aktualizacji atrybutów punktu granicznego położonego w obrębie na obszarze którego 

położony był przedmiotowy obiekt poddany opracowaniu przez przedsiębiorcę. Sytuacja ta prowadziła do 

pogłębiającej się sytuacji rozbieżności topologicznej. Rozbieżności, która w obliczu realizacji projektu TERYT na 

styku konturów powiatów i województw nie powinny mieć w ogóle miejsca. 

W zakresie danych o budynkach sytuacja prowadziła do udostępniania przez organ Starosty 

Wschowskiego niespójnych informacji pomiędzy treściami wypisów z rejestru gruntów, mapy ewidencji gruntów 

(tym samym wyrysów tworzonych na jej bazie) a treścią udostępnianego pliku wymiany danych w schemacie 

GML. Z naszych informacji wynika, że wielokrotnie w korespondencji do Starosty Wschowskiego, powyższe 

nieprawidłowości były przez użytkowników systemu EGiB zgłaszane ale bez rezultatu. Dlatego wnosimy 

o zbadanie, czy wykazane tu nieprawidłowości zostały w trybie „z urzędu” usunięte. 

- W zakresie baz danych GESUT i BDOT500 Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów zarzuca Staroście 

Wschowskiemu niedopełnienie stosowania przepisów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 lipca 2021 r. w zakresie wypełnienia postanowień: 

§ 16. 2 i § 17. rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej rozporządzenia 

w sprawie GESUT 2021) oraz  

§ 11. 1. Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (dalej 

rozporządzenia w sprawie BDOT 2021). 
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Baza GESUT została poddana modernizacji w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej, której wyniki zostały przyjęte 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wschowie w dniu 26.10.2022 roku pod 

identyfikatorem materiału zasobu P.0812.2022.1060. Baza GESUT została przyjęta do PZGiK z naruszeniem § 17. 

rozporządzenia w sprawie GESUT 2021 i prowadzona z zaniechaniem zastosowania się do § 16. 2 rozporządzenia 

w sprawie GESUT 2021. Dane GESUT wbrew przepisom udostępniane są w schematach aplikacyjnych modelu 

pojęciowego wg nieobowiązującego rozporządzenia z 2015 roku. 

Kierując się chęcią posiadania klarownej informacji o stanie baz danych jedna z firm na nasza sugestię skierowała 

pytanie do Starosty Wschowskiego o specyfikację prowadzonych powiatowych zbiorów baz danych. Pismem 

z dnia 08.02.2023 r. Starosta Wschowski udzielił następującej, kuriozalnej informacji: 

W odniesieniu do odpowiedzi Starosty Wschowskiego oczywistym jest fakt, że prowadzone bazy danych 

BDOT i GESUT są prezentowane w schematach z rozporządzeń z 2015 r.  

Względną poprawność udostępnianych baz rozumianą przede wszystkim, jako dającą możliwość jako takiego 

importu danych przy zastosowaniu schematu modelu pojęciowego z rozporządzenia z 2015 r. potwierdzają 

przedsiębiorcy, który jednocześnie zaprzeczają prawdziwości udzielonej informacji przez Starostę 

Wschowskiego w zakresie bazy danych EGIB. Ponadto stwierdzają, że po zaimportowaniu udostępnianych przez 

Organ Służby Geodezyjnej plików GML baz danych EGIB do Urzędowego Walidatora udostępnionego 2 czerwca 

br. przez GUGiK, żaden z wypróbowanych plików GML nie jest raportowany bez błędów. Wręcz przeciwnie 

raporty o błędnych wierszach są wykazywane w tysiącach. 

Zatem sama informacja podawana przez Starostę Wschowskiego nie jest wiarygodna i budzi 

uzasadnione obawy, czy nie mamy do czynienia z próbą oszustwa przez podległe staroście służby lub, co chyba 

jeszcze gorsze, o braku stosownej wiedzy personelu obsługującego bazy danych organu prowadzącego 

ewidencję gruntów i budynków oraz pozostałe geodezyjne rejestry publiczne. 

Prowadzone bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–4, 10 i 12 ustawy PGiK, które służą do 

generowania wizualizacji kartograficznej Mapy Zasadniczej winny być przekonwertowane do schematów, 

zgodnie ze specyfikacjami pojęciowego modelu danych zgodnymi z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Niedopełnienie przez Starostę Wschowskiego obowiązku dostosowania baz danych do obowiązujących 

przepisów prawa z 2021 r. i prowadzenie ich w sposób dotychczasowy z jednoczesnym żądaniem wypełniania 

przez przedsiębiorcę/wykonawcę postanowień §35 ust. 4 rozporządzenia 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 

geodezyjnego i kartograficznego stanowiącego, (dalej Standardów technicznych 2020) dostarczenia do 
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aktualizacji baz danych plików w formacie GML, może prowadzić do patowej sytuacji technicznej niemożliwości 

wykonania przez przedsiębiorcę/wykonawcę zbioru danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Żądanie od przedsiębiorcy, takich działań aby zostały wypełnione obowiązki § 35 ust. 4 Standardów 

technicznych 2020 prowadzi do sporządzenia po 31 grudnia 2022 r. plików bazodanowy GML według konwersji, 

schematów i wizualizacji obiektów ogłoszonych przez rozporządzenie Ministra Rozwoju… z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, w związku z treścią § 12 ust. 2, 

do nowszej prezentowanej postaci danych, które nie będą kompatybilne ze starszymi bazami starostwa.  

Nawet konwersja przez wykonawcę wszystkich danych w GML, pozyskanych ze starostwa nic nie 

zmienia, bo bazy organu są w innym, starszym standardzie. Taka konwersja skutkować może jedynie brakiem 

zgodności z udostępnianymi danymi przez organ Starosty Wschowskiego, a wiec w konsekwencji negatywnymi 

protokołami weryfikacji zbiorów danych przekazanych w ramach zawiadomienia o zakończonej pracy 

geodezyjnej. 

Powyżej opisana sytuacja prowadzi do stwierdzenia istnienia dysonansu wynikającego z nie stosowania 

przepisów prawa przez organ władzy publicznej, tu organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej reprezentowanej 

przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego a interesem przedsiębiorców i obywateli. 

Należy podkreślić, że jest to organ ustawowo powołany do realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej realizujący zadania w celu zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych obywateli i potrzeb Państwa Polskiego 

w zakresie tworzenia i zarządzania fundamentalnymi zbiorami informacji służącymi potrzebom wynikającym 

chociażby z art. 21 ust. 1 ustawy Pgik jak chociażby: planowania gospodarczego, przestrzennego 

gospodarowania gruntami, czy też gospodarowania przestrzenią w celu ochrony szczególnych obszarów. Organ 

starosty jest też ustawowo powołany do weryfikowania przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących geodezji i kartografii. Powstaje wiec pytanie jak w tej sytuacji będą realizowane te zadania? 

Opisany tu obraz, kiedy Organ Starosty Wschowskiego uchyla się od przestrzegania przepisów prawa, 

narusza tym samym pozytywny obraz władzy państwowej jako tej, która zobligowana jest przede wszystkim 

do przestrzegania konstytucyjnego obowiązku działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach 

prawa, dalej zapewniania dbałości w wykonywaniu zadań publicznych oraz zapewniania dbałości o środki 

publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. 

Niestety przywołany przez nas model prowadzenia zadań Starosty Wschowskiego z zakresu ustawowych 

obowiązków, stoi w jaskrawej sprzeczności oraz w opozycji z racjonalnym – zarządzaniem i ekonomicznym 

gospodarowaniem własnością Skarbu Państwa, w postaci (nie)wiarygodnych danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, danych rejestrów publicznych operatu ewidencyjnego oraz geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, łamiąc przy tym wiele konstytucyjnych zasad. 

 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 

/pismo podpisane elektronicznie/ 

Do wiadomości: 

- Pan Piotr Uściński wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 

w uzupełnieniu uzasadnienia Projektu „państwowy zasób w centralnym repozytorium” 
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