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SKARGA 

na działalność Starosty Konińskiego 

 

 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) jako reprezentant osób utrzymujących się 

z pracy zarobkowej w dziedzinie geodezji i kartografii składa skargę na Starostę 

Konińskiego, w którego imieniu działał na podstawie art. 268a Kpa, Krzysztof Skotnicki – 

Starszy Geodeta, pracownik „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Koninie”, jednostki budżetowej Powiatu Konińskiego1) o to, że 

kilkukrotnie bezprawnie odstąpił od obowiązku weryfikacji przekazanych do organu 

wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, naruszając tym samym art. 12b ust. 1 ustawy z 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 2052). 

 

UZASADNIENIE 

 Nasz Związek uzyskał informacje o notorycznym, niezgodnym z prawem działaniu 

Starosty Konińskiego, który odmawia weryfikacji operatów technicznych podając jako 
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przyczynę błędnie zgłoszone prace geodezyjne, co zamieszczał w Protokołach weryfikacji 

wyników zgłoszonych prac geodezyjnych2), jednocześnie opatrując klauzulą o treści: 

„- dalej nie sprawdzam”. 

Praktyka Starosty Konińskiego, działającego w jego imieniu Krzysztofa Skotnickiego – 

Starszego Geodety, pracownika „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Koninie”, jednostki budżetowej Powiatu Konińskiego1) polega na tym, że 

wymusza na Geodetkach i Geodetach powtórne zgłaszanie prac geodezyjnych3) 

wypełnionych według wskazań zamieszczonych w protokołach weryfikacji dotyczących już 

wykonanych prac, co drastycznie i bezpodstawnie przedłuża, co najmniej dwukrotnie, czas 

realizacji zleceń Inwestorów. 

Nie bez znaczenie w przedstawionych sprawach, jest również fakt prowadzenie przez 

działającego w imieniu starosty, weryfikatora Krzysztofa Skotnickiego, działalności 

gospodarczej w usługach geodezyjnych, jako USŁUGI GEODEZYJNE KRZYSZTOF SKOTNICKI 

REGON 3100317914), która jest działalnością konkurencyjną do dzielności przedsiębiorców 

geodezyjnych, którym Starosta weryfikuje wyniki prac, mając tym samym wpływ na czas i 

możliwość wywiązywania się Konkurentów ze zleceń. 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 

/pismo podpisane elektronicznie/ 

W załączeniu: 

1) Uchwała z 2010 r.  

2) Protokół weryfikacji 

3) Fb Ewelina Zawadzka  

4) CEIDG 

5) https://www.facebook.com/photo?fbid=3404206636294569&set=gm.1071594179979151 

Do wiadomości: 

 Główny Geodeta Kraju, 

 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

 Redakcja „Geodety”. 


