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Plan prezentacji:
1. Filozofia działania i cel nadrzędny
2. Dane liczbowe oraz charakterystyka pzgik
3. Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
- zespół
- organizacja pracy (w tym obieg dokumentów)
- zakres weryfikacji
- współpraca z geodetami
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Filozofia
– elastyczność (jesteśmy otwarci na zmiany);
– równe traktowanie wszystkich wykonawców;
– przejrzystość działania.

Najważniejszym celem polityki jakości
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach jest 

załatwianie spraw klientów w jak najkrótszym czasie.

Celem nadrzędnym jest usprawnianie procesu 
inwestycyjnego w powiecie.
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Dane liczbowe
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Dane liczbowe
od 1 stycznia do 30 listopada 2016

Zgłoszenia: 7869 (~96% przez portal)

Operaty: 7332

Zmiany EGIB: 14130
10 jednostek
144 obręby
>134 tys. działek
>65 tys. budynków
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Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- ZESPÓŁ ---

- Ogółem w Wydziale: 31 osób
    - Geodeta Powiatowy
    - EGIB: 10 osób
    - RUDP: 4 osoby
    - ODGiK: 15 osób

  - weryfikacja: 8 osób (w tym 4 z upr.)
        - obsługa „przy ladzie”: 2 osoby

  - obsługa „on-line”: 1 osoba
  - archiwum: 2 osoby
  - dokumentacja A-B: 1 osoba
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Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- ZESPÓŁ ---

Pracownicy wzajemnie się zastępują
(elastyczność w przypadku spraw nietypowych, 

urlopów, chorób, opieki nad dzieckiem etc.)
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Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- ORGANIZACJA PRACY ---

Reorganizacja pracy ODGiK (cel - operat w jednych rękach)

Obieg dokumentów (uproszczenie przepływu dokumentacji)

Ewidencja kontrolna sprawy (monitoring spraw)



STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
_______________________________________________________________________________

Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- ZAKRES WERYFIKACJI ---

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN
weryfikacja jest to sprawdzenie prawdziwości, 

przydatności lub prawidłowości czegoś.
WERYFIKACJA ≠ KONTROLA

Co do zasady weryfikacja jest przeprowadzana pod 
kątem kompletności dokumentacji i możliwości 

wprowadzenia zmian do baz danych
(w przypadku drobnych uwag kontakty telefoniczne, przyjmowanie warunkowe 

= uwagi poprawiane przy odbiorze dokumentacji).
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Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- ZAKRES WERYFIKACJI ---

W przypadku dokumentacji „prawnej” oceniana 
jest prawidłowość wykonanych czynności 

mających znaczenie prawne oraz sposób ich 
dokumentowania (np. wybór trybu, dotrzymanie 

terminów przy zawiadomieniach, udział 
wszystkich stron postępowania).
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Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- ZAKRES WERYFIKACJI ---

Nie kontrolujemy rzetelności i legalności wykonania pracy
np. nie analizujemy dzienników pomiarowych

(należy to do kompetencji WINGiK - art. 9 ustawy)

Nie analizujemy zgodności wykorzystanych materiałów
z treścią wydanej licencji

(w zakresie zasobu powiatowego należy to do kompetencji WINGiK - art. 48a ustawy)

Nie wnikamy w treść zawiadomień kierowanych do stron
(nie powinno ich być w operacie)

Nie oceniamy czy mapa jest „brzydka” czy „ładna”
(RSTD § 72. Zakres, formę i treść dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego 

określa umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą)
...
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Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- WSPÓŁPRACA Z GEODETAMI ---

Właściwa komunikacja na linii ODGiK – GEODECI
- organizowanie cyklicznych spotkań 

informacyjnych; 
- zamiany wprowadzane z odpowiednim 

wyprzedzeniem;
- wzajemne zrozumienie.
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Weryfikacja – czynniki wpływające na terminy
--- WSPÓŁPRACA Z GEODETAMI ---

Współpraca z geodetami w zakresie 
obustronnej  wymiany danych 

(przekazywanie danych w uzgodnionej i dogodnej 
formie w obie strony).

Opracowywanie przez część geodetów plików 
“wsadowych” (szkolenia i warsztaty).
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Ograniczanie liczby dokumentów w operatach 
(obustronne korzyści)
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Liczę na zrozumienie i przychylność w trakcie 
kontroli prowadzonej przez WINGiK :)
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