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OZZG.05.09.2022.SB 

Pan 

Jacek Skrobisz  

Starosta Wolsztyński 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 

/StarostwoPowiatowe/SkrytkaESP 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów z siedzibą w Krakowie, jako ustawowy 

przedstawiciel osób wykonujących zawody geodezyjne, wzywa do natychmiastowego wypełnienia 

ustawowego obowiązku wynikającego z 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, polegającego na tym,  

że Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki 

zgłoszonych prac geodezyjnych dokonuje ich weryfikacji, która zgodnie z treścią art. 12b ust. 1a winna 

być dokonana niezwłocznie, a w przypadku celów pracy określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3, nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych. W niniejszej sprawie dzień 27.07.2022 r. jest dniem przekroczenia 

ustawowego terminu zakończenia weryfikacji. 

Przedmiotem niniejszego pisma jest bezprawne zaniechanie przez tutejszy organ obsługi pracy 

geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.419.2022. Cel pracy geodezyjnej został zgłoszony 

przez wykonawcę GEODEZY ZACHARCZUK Łukasz Zacharczuk, której kierownikiem prac geodezyjnych 

jest mgr inż. Łukasz Zacharczuk, w którego imieniu występujemy. 

Poniżej przedstawiamy etapy przebiegu, przekazania i weryfikacji wyników zgłoszonej pracy 

geodezyjnej GK.6640.419.2022: 

- 15.07.2022 r. Wykonawca złożył do organu zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych 

o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.419.2022 wraz z którym przekazał wyniki pracy w formie 

operatu technicznego oraz pliki baz danych; 

- 18.07.2022 r. Wykonawca otrzymał protokół weryfikacji z wynikiem negatywnym; 

- 18.07.2022 r. Wykonawca złożył pismo, w którym ustosunkował się do naruszeń i uchybień 

wymienionych w protokole z weryfikacji pracy geodezyjnej i równocześnie dokonał powtórnego 

zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z przekazaniem jej wyników; 

- 27.07.2022 r. Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, pani Marlena Cwojdzińska, 

która z mocy upoważnienia ustawowego (art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. „b” uPgik) wykonuje zadania w imieniu 

starosty, złożyła następujące pisemne oświadczenie skierowane do Wykonawcy, którego zaistnienie 

stanowi o złamaniu prawa:  



 

„W związku z pismem z dnia 2022-07-18 dot. ustosunkowania się do protokołu weryfikacyjnego 

GK. 6641.1360.2022 , uprzejmie informuję , iż Pana wyjaśnienia zostaną rozpatrzone niezwłocznie po 

uzyskaniu stanowiska wydanego przez Głównego Geodety Kraju. Za niedogodności , z góry przepraszam . 

Z poważaniem 

Geodeta Powiatowy 

Marlena Cwojdzińska” 

- 27.07.2022 r. – w tej dacie upłynął termin zakończenia powtórnej weryfikacji i ewentualnego 

uwzględnienia ustosunkowania się Wykonawcy, którego tutejszy Organ nie dochował. 

 

Chcemy w tym miejscu zwrócić uwagę Panu Staroście, że wszelkie poczynania Geodety 

Powiatowego pomimo, że nie są dziełem Starosty, w tym przypadku jednak obciążają pańską 

odpowiedzialność ustawową jako Organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, 

Po pierwsze, zgadzamy się ze stanowiskiem doktora nauk prawnych Piotrem Góreckim 

(https://youtu.be/Y9es2UmZBVk), że na tym etapie, „mamy do czynienia z czystym postepowaniem 

administracyjnym od momentu”, w którym „jako wykonawcy złożymy nasze ustosunkowanie się  

do zastrzeżeń w protokole” a „organ nie uwzględni naszych uwag bądź też naszego ustosunkowania się do 

zastrzeżeń”, tak jak to ma miejsce w tym przypadku. 

Po drugie, oczywistym naruszeniem prawa jest, i to w sytuacji toczącego się w pierwszej 

instancji postępowania administracyjnego, uzależnianie rozpatrzenia i podjęcia decyzji  

od niewymaganego prawem „stanowiska wydanego przez Głównego Geodety Kraju”.  

Wobec powyższych stwierdzeń należy mieć na uwadze, że wydanie decyzji poprzedzonej 

postepowaniem administracyjnym, to nie przywilej organu pierwszej instancji jakim jest Starosta  

lecz ustawowy obowiązek świadczący o przestrzeganiu konstytucyjnej zasady legalizmu (art. 7 

Konstytucji RP) oraz zasady praworządności określonej w art. 6 Kpa. 

 

Dlatego w imieniu Związku oraz Pokrzywdzonego mgr inż. Łukasza Zacharczuka wnosimy 

o powrócenie do właściwego etapu trybu postepowania określonego uPgik oraz K.p.a. 

 

Z poważaniem 

 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 

/pismo podpisane elektronicznie/ 

 

Do wiadomości: 

1. Pani Alicja Kulka p.o. GGK 

2. Pani Katarzyna Zawieja p.o. WWINGiK 

https://youtu.be/Y9es2UmZBVk
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