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Kraków, dn. 02 sierpnia 2022 r.  

 

 

  

 

OZZG.15.08.2022.SB 

Pani 

Katarzyna Zawieja 

p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

/cya0y842lb/SkrytkaESP 

 

 

 

SKARGA 

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

postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) 

 

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 Wolsztyńskiego 

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), dalej zwaną uPgik. 

Starosta Wolsztyński mimo ustawowego obowiązku weryfikacji przekazanych wyników 

zgłoszonych prac w określonym terminie, stosuje pozaprawne wybiegi „zawieszania rozpatrywania” spraw 

powołując się na oczekiwania pozyskania stanowiska np. centralnego organu administracji rządowej 

właściwego w sprawach geodezji i kartografii, co jest działaniem wyłącznie obliczonym  

na usprawiedliwienie przewlekłego i biurokratycznego załatwienia sprawy. 

W środowisku zawodowym mierniczych i geodetów, ale nie tylko, jest sprawą powszechnie znaną, 

że ustawowy tryb weryfikacji przekazywanych wyników prac oraz zbiorów danych  

dość często wykorzystuje się przez powiatową służbę geodezyjną i kartograficzną, jako działanie opresyjne 

wobec tzw. NIEPOKORNYCH WYKONAWCÓW w celu wyeliminowania ich z rynku działalności gospodarczej 

w sytuacji braku prawnej możliwości przekazania klientom wyników prac geodezyjnych 

niezweryfikowanych przez Powiatowe Służby Geodezyjne i Kartograficzne. 
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Już sama groźba zastosowania opresyjnego działania powoduje wśród większości Wykonawców 

uległość wobec różnych bezprawnych aktywności powiatowych służb weryfikacyjnych. A gdy do tego 

dochodzi jawne, jak również niejawne, prowadzenie na własny rachunek geodezyjnej działalności 

gospodarczej przez różnych kierowników ośrodków dokumentacji, weryfikatorów, geodetów powiatowych, 

to mamy pełen obraz obecnej patologicznej sytuacji w dziedzinie geodezji i kartografii.  

Z podobną sprawą zgłosił się do Związku mgr inż. Łukasz Zacharczuk prowadzący działalność pod 

firmą GEODEZY ZACHARCZUK Łukasz Zacharczuk http://geodezy.zacharczuk.site/ świadczący usługi 

również w powiecie wolsztyńskim, a to w sprawie obsługi pracy geodezyjnej o Id. GK.6640.419.2022. 

W dużym skrócie przedstawił następujący harmonogram końcowego przebiegu realizacji obsługi tej 

pracy geodezyjnej: 

1) 15.07.2022 r. zostało złożone do organu Starosty Wolsztyńskiego zawiadomienie o zakończeniu prac 

geodezyjnych o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.419.2022 wraz z którym przekazano wyniki 

pracy w formie operatu technicznego oraz plików baz danych; 

2a) 18.07.2022 r. wykonawca otrzymał protokół weryfikacji z wynikiem negatywnym; 

2b) 18.07.2022 r. wykonawca złożył pismo w którym ustosunkował się do wymienionych w protokole 

naruszeń i uchybień (do części uwag wykonawca przychylił się a część uznał za niezasadne); 

2c) 18.07.2022 r. wykonawca dokonał powtórnego zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych  

wraz z przekazaniem wyników (poprawionych/zmienionych w tej części operatu technicznego, w 

której uznał uwagi zawarte w protokole weryfikacji za słuszne); 

3a)  27.07.2022 r. – wykonawca GEODEZY ZACHARCZUK otrzymał wiadomość email o treści (pisownia 

oryginalna): 

„Dzień dobry . 

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” 

Jak widać z przedstawionego toku realizacji obowiązku przeprowadzenia powtórnej weryfikacji 

wyników pracy geodezyjnej organ Starosty Wolsztyńskiego przerywa procedury, a dalsze ich prowadzenie 

uzależnia od stanowiska Głównego Geodety Kraju, co do którego nie ma pewności  

czy w ogóle nastąpi, a jeżeli tak, to nie da się uprawdopodobnić kiedy. 

Zastosowany model postępowania Starosty Wolsztyńskiego jest działaniem nie tylko niezgodnym 

z prawem, ale i oddziaływującym w sposób bezpośredni na szkodę podmiotu gospodarczego – wykonawcy 

http://geodezy.zacharczuk.site/
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prac, bowiem prowadzący do przewlekłości wywiązywania się z ustawowych obowiązków Starosty 

reprezentowanego przez Geodetę Powiatową. 

Należy również mieć na uwadze, że o ile ustosunkowanie się wykonawcy do negatywnego protokołu 

weryfikacji pracy geodezyjnej wywołuje skutki inicjacji postępowania administracyjnego, to Geodeta 

Powiatowa jako podmiot działający w imieniu Starosty Wolsztyńskiego, pogwałciła zasadę instancyjności 

wynikającą z przepisów, bowiem na mocy art. 7b ust. 2 pkt 2 uPgik organem wyższego stopnia w stosunku 

do powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego, a nie Główny Geodeta Kraju. 

Jednakowoż znając podobne bezprawne działania służb powiatowych w sprawach, w których 

interweniowaliśmy u innych Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, mamy 

przekonanie, że „wplątywanie” w sprawy weryfikacji wyników prac geodezyjnych osoby Głównego Geodety 

Kraju, ma na celu zastraszanie Wykonawców, tu firmy GEODEZY ZACHARCZUK, którego przesłanką jest 

budowanie w świadomości wykonawców przeświadczenia o możliwości dalszej rozciągłości terminowej 

załatwienia sprawy. 

 

 

z poważaniem 

 

Przewodniczący Krajowego  
Zarządu OZZG 

Sławomir Barasiński 

/pismo podpisane elektronicznie/ 

W załączeniu: 

- kopia pisma OZZG.05.09.2022.SB 

wezwanie Starosty Wolsztyńskiego. 

 

Do wiadomości: 

Pani Alicja Kulka p.o. GGK  

- w związku z wystąpieniem GP w Wolsztynie. 
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