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z siedzibą w Wolbromiu 
Oś.B.Chrobrego 17/28 

32-340  Wolbrom 

Adres  do  korespondencji: 
59-220  Legnica 

ul. Władysława  Łokietka 18 
e-mail: zarzad@ptg-org.pl 

 

Legnica  dnia  31  lipca  2019 r. 

 

 
 

Pan Piotr ĆWIK 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI 

 

ul. Basztowa 22 

31-156 KRAKÓW 

 

S K A R G A 
 

 

Działając w interesie publicznym, Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 

niniejszym  

wnosi skargę na działania Pani Danuty Paluch,  

sprawującej funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Krakowie.  

W zakresie: 

1. Przekroczenie ustawowych kompetencji, poprzez przeprowadzenie pozaformalnej 

kontroli zgodności wykonanej pracy geodezyjnej przez wykonawcę  pracy  geodezyjnej, 

tj. z pominięciem wymaganej przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

procedury kontroli działalności gospodarczej; 

 

2. Działanie bez podstawy prawnej, polegające na zobowiązaniu Starosty Myślenickiego 

do przesłania, uprzednio przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, oryginału operatu technicznego nr. P.1209.2018.4549 do siedziby 

organu w Krakowie w celu dokonania jego kontroli, a następnie do zamieszczenia  w/w 

operacie informacji dotyczącej  stwierdzonych  przez wojewódzkiego inspektora nadzoru  

geodezyjnego  i  kartograficznego  nieprawidłowości. 

 

 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wojewódzki 

inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody 

zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i 

przepisach odrębnych. 

 

Pani Danuta Paluch, sprawująca funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie, w reakcji na zarzut obywatelski na 

prawidłowość wykonania pracy geodezyjnej P.1209.2018.4549, wykonanej przez 
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wykonawcę prac geodezyjnych - przedsiębiorcę - Usługi Geodezyjne Urszula Zielińska, 

powołując się na art. 7b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w swojej istocie 

przeprowadziła kontrolę rzetelności wykonanej pracy geodezyjnej. Postępowanie to 

zostało przeprowadzone jednakże bez wszczęcia wymaganej przepisami art 9 ust.2 

ustawy procedury kontroli działalności gospodarczej lub kontroli działalności organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej. W szczególności z przeprowadzonych 

czynności nie powstał formalny protokół kontroli. Dodatkowo, jako podmiot kontrolowany 

został wadliwie wskazany - geodeta uprawniony, a nie jak być powinno - zdefiniowany 

w art.11 ustawy wykonawca pracy geodezyjnej. Na uwagę zasługuje  fakt, że pojęcie 

"geodeta uprawniony" w ogóle nie zostało zdefiniowane w ustawie i w związku z tym 

podejmowanie jakichkolwiek działań formalnych w stosunku do "geodety uprawnionego" 

obarczone jest wadą błędnego określenia podmiotu postępowania.  

 

Działania Pani  Danuty Paluch- wojewódzkiego inspektora nadzoru miały zatem 

charakter ewidentnie sprzeczny z fundamentalną zasadą legalizmu działania organów 

administracji publicznej. Zdaniem Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego w opisywanym 

przypadku doszło do naruszenia przepisów art 9.2 ustawy, poprzez jego niezastosowanie, 

jak również do wadliwego ustalenia podmiotu kontrolowanego, a w związku z tym do 

przekroczenia ustawowych kompetencji. 

 

Pani  Danuta  Paluch sprawująca  funkcję  Małopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działając w imieniu wojewody, 

doprowadziła ponadto do niedopuszczalnej sytuacji, w której Starosta Myślenicki przesłał 

za pośrednictwem Poczty Polskiej do siedziby Małopolskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  

Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego w Krakowie oryginał operatu technicznego, 

uprzednio przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Działanie 

to stoi w ewidentnej sprzeczności z przepisami §18 Rozporządzenia Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z którego wynika, że oryginał 

materiału zasobu może zostać udostępniony w miejscu jego przechowywania tylko w 

obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób, a wydanie go poza 

miejsce przechowywania jest możliwe jedynie wówczas, jeżeli jest to niezbędne do 

wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy. Dodatkowo sposób przekazania 

dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej należy ocenić jako wielce lekkomyślny, 

z uwagi na realną możliwość zniszczenia lub zagubienia oryginalnych materiałów zasobu. 

W związku z powyższym Polskie  Towarzystwo  Geodezyjne stoi na stanowisku, że w 

opisywanym przypadku doszło do naruszenia prawa przez panią Danutę Paluch, poprzez 

działanie bez podstawy prawnej, w wyniku czego doszło do nieuprawnionego wydania 

materiału zasobu poza miejsce jego przechowywania, a w związku z tym stworzenia 

realnego zagrożenia jego utraty, naruszenia integralności lub zniszczenia. 

 

Pani  Danuta  Paluch sprawująca  funkcję  Małopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działając w imieniu wojewody, bez 

wymaganej podstawy prawnej zobowiązała następnie Starostę Myślenickiego do 

zamieszczenia w operacie technicznym P.1209.2018.4549 informacji dotyczącej 

stwierdzonych przez organ rzekomych nieprawidłowości przedstawionych w piśmie nr IG-

I-7220.2.12.2019.AZ z dnia 01 kwietnia 2019 r., aby w przypadku udostępniania 

dokumentacji z tego operatu technicznego, dane w nim zawarte były prawidłowo 

wykorzystane. W tym miejscu należy zauważyć, że klauzule urzędowe jakie mogą być 

zamieszczane na dokumentach i materiałach zasobu, w sposób enumeratywny, określone 

zostały w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w 

sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. Umieszczanie dodatkowych niezdefiniowanych prawem dopisków, 

klauzul i innych informacji na materiałach zasobu jest niedopuszczalne. Mając na uwadze, 

że Pani Danuta Paluch pełniąca funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
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Geodezyjnego i Kartograficznego, reprezentuje organ kontrolujący działania starosty, to 

należałoby oczekiwać, aby wszelkie działania organu nadzorczego były prowadzone na 

podstawie i w granicach prawa, czego zdecydowanie zabrakło w tym postępowaniu. 

 

Bezspornym jest, iż kwestionowany operat techniczny włączony został do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z czym posiada moc 

(charakter) dokumentu urzędowego. Zgodnie z zasadami postępowania 

administracyjnego (art.76 §1 kpa), dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej 

formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią 

dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Analogiczne zasady obowiązują 

także w innych postępowaniach, w tym cywilnych i karnych. Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 16 maja 2013 r., I OSK 2/12 stwierdził, iż "brak jest podstaw 

aby odmawiać mocy dowodowej dokumentowi sporządzonemu przez uprawnionego 

geodetę, i włączonemu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Dokument ten ma charakter dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 76 kpa i 

wzruszenie mocy dowodowej tego dokumentu jest możliwe wyłącznie poprzez 

przeprowadzenie przeciwdowodu”. Podobną argumentację NSA przedstawił także 

w wyroku z dnia 17 maja 2018r. I OSK 2167/15. Ze względu na to, że nie 

przeprowadzono żadnego formalnego przeciwdowodu w adekwatnej procedurze opisanej 

przepisami prawa, wszelkie inne próby kwestionowania poprawności operatu 

technicznego sporządzonego przez wykonawcę pracy uznać należy  za bezpodstawne. 

Warto zauważyć, iż postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Małopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nie może być 

uznane za wystarczające do kwestionowania mocy dowodowej dokumentów urzędowych 

(posiadających moc, albo charakter takich dokumentów). Nie bez znaczenia pozostaje 

też, że próba kwestionowania w tej procedurze poprawności wykonania operatu 

technicznego przyjętego do zasobu, w sposób bezpośredni podważa inny dokument 

urzędowy – „Protokół weryfikacji”, sporządzony przez uprawniony do tego ustawowo 

organ administracji publicznej, w którym urzędowo stwierdzono, że został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. 

 

Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednocześnie zauważa, iż działania podjęte przez 

Małopolskiego WINGiK-a noszą znamiona rozpatrywania skargi obywatelskiej, wnoszonej 

w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, co w niniejszej 

sprawie było niedopuszczalne. Przedmiotem skargi (sygnału obywatelskiego) nie było 

bowiem ani działanie (zaniechanie) organu administracji publicznej, ani pracownika tego 

organu, lecz podmiotu prywatnego, który w żaden sposób służbowo nie podlega 

organowi. 

 

Mając na względzie powyższe wnosimy o niezwłoczne rozpatrzenie naszej skargi, 

a w przypadku potwierdzenia wskazanych zarzutów, o wyciągnięcie konsekwencji 

służbowych, w szczególności w postaci postępowania dyscyplinarnego wobec podległego 

pracownika. 

 

  
 


