
 

Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

Wrocław, dnia 23 czerwca 2017r. 

GK-KGK.431.4.2017.MF 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

 

 

Nazwa organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli 

Wojewoda Dolnośląski (działający w imieniu Wojewody Dolnośląskiego - Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) z siedzibą we Wrocławiu, 

przy pl. Powstańców Warszawy 1).  

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie z siedzibą przy ul. Rynek 27 w Dzierżoniowie.  

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości realizujący zadania starosty z zakresu geodezji  

i kartografii – siedziba przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Tematem kontroli była „Kontrola prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ administracji 

geodezyjnej i kartograficznej obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz  

w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., 

poz. 1629 j.t.).” 

Tryb kontroli: zwykły (problemowa). 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
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Zalecenia pokontrolne 

1. W zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych: 

1.1. Wydać pracownikom Wydziału upoważnienia niezbędne do załatwiania spraw w imieniu 

organu (pkt 7.4. Wystąpienia pokontrolnego). 

1.2. Dostosować zapisy w zakresach czynności poszczególnych pracowników Wydziału do 

faktycznie realizowanych czynności oraz wydanych upoważnień (pkt 7.3. Wystąpienia 

pokontrolnego). 

2. W zakresie infrastruktury wspomagającej prowadzenie powiatowej części pzgik: 

2.1. W przypadku składania zgłoszeń prac geodezyjnych poprzez system PZGiK, doprowadzić 

do generowania się identyfikatora wykonawcy w polu „Wykonawca prac geodezyjnych” 

zgodnie z przypisem nr 14 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej zamieszczonym 

w rozporządzeniu w sprawie formularzy (pkt 7.5.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

3. W zakresie prowadzenia pzgik oraz obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych: 

3.1. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej, którego treść określa załącznik nr 1 

rozporządzenia w sprawie formularzy, a w szczególności w zakresie pola nr 1, 3, 8 i 14 

zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz pola „Wykonawca prac geodezyjnych”, w którym 

winien się znaleźć podpis lub identyfikator wykonawcy prac (pkt 8.3.1. Wystąpienia 

pokontrolnego). 

3.2. Zapewnić funkcjonowanie systemu PZGiK w jednostce kontrolowanej poprzez spełnienie 

wymogu § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie organizacji tj. zintegrowania systemu PZGiK 

z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych  

w odpowiadających im bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,3,7 i 10  

oraz ust. 1b, art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz z systemem do elektronicznego zarządzania 

dokumentacją, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r., 

Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) – pkt 8.3.1. Wystąpienia pokontrolnego. 

3.3. Dostosować, w trybie pilnym, prowadzony w systemie PZGiK rejestr zgłoszeń prac 

geodezyjnych do wymogów wynikających z treści przepisów § 8 rozporządzenia 

w sprawie organizacji i uzupełnić go o informacje dotyczące identyfikatorów materiałów 

pzgik udostępnionych podmiotom, które zgłosiły prace; nazw i sygnatur dokumentów 

potwierdzających dokonanie opłat; dat otrzymania wniosków wykonawców o przyjęcie do 

pzgik operatów technicznych zawierających rezultaty prac oraz dat zwrotów dokumentacji 
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wraz z protokołami dokumentującymi wyniki kontroli (pkt 8.3.2. Wystąpienia 

pokontrolnego). Ponadto uzupełnić pole rejestru dotyczące danych kontaktowych 

podmiotu, który zgłosił prace oraz odnotowywać daty czynności weryfikacji tak, by były 

spójne z datami wskazanymi w protokołach weryfikacji (pkt 8.4.2. Wystąpienia 

pokontrolnego). 

3.4. Przy udostępnianiu materiałów pzgik należących do zasobu przed dniem wejścia w życia 

rozporządzenia w sprawie organizacji, w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych, 

każdorazowo wpisywać do ewidencji materiałów zasobu przed udostępnieniem kopii tych 

materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, w myśl przepisów § 32 

ust. 5 rozporządzenia w sprawie organizacji (pkt 8.3.4. Wystąpienia pokontrolnego). 

3.5. Dostosować, w trybie pilnym, prowadzoną w systemie PZGiK ewidencję materiałów 

zasobu do wymogów wynikających z treści przepisów § 9 rozporządzenia w sprawie 

organizacji. Treść ewidencji materiałów zasobu ujednolicić dla wszystkich materiałów 

zasobu i uzupełnić o informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału 

zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac; informacje  

o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu; informacje o rodzaju nośnika 

informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej; informacje o twórcy 

materiału zasobu; informacje o dostępie do materiału zasobu; oznaczenie podstawowego 

typu materiałów zasobu;  informacje o kategorii archiwalnej materiału zasobu; kod języka 

naturalnego; streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości; oznaczenie identyfikujące 

materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora 

ewidencyjnego materiału zasobu; sygnaturę i datę dokumentu orzekającego o wyłączeniu 

materiału zasobu z zasobu; datę wyłączenia materiału zasobu z zasobu oraz datę 

przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub datę brakowania (pkt 8.4.3. 

Wystąpienia pokontrolnego). 

3.6. Oryginałom dokumentów wchodzącym w skład operatów technicznych nadawać taki sam 

identyfikator, jak tym samym materiałom zasobu przetworzonym do postaci dokumentów 

elektronicznych i zapisanym w bazie systemu PZGiK, zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia 

w sprawie organizacji (pkt 8.4.3 Wystąpienia pokontrolnego). 

3.7. W wydawanych licencjach, przy każdej pozycji udostępnianego materiału pzgik, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia w sprawie udostępniania, wpisywać obligatoryjnie 

identyfikator materiału zasobu, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

organizacji (pkt 8.3.4. Wystąpienia pokontrolnego). 
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3.8. Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych składanie prawidłowo wypełnionego 

zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych, którego treść określa załącznik nr 3 

rozporządzenia w sprawie formularzy (pkt 8.4.1. Wystąpienia pokontrolnego). 

3.9. Podnieść jakość weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do 

pzgik pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji 

i kartografii, w szczególności dotyczących wykonywania pomiarów oraz opracowywania 

wyników tych pomiarów, a także kompletności przekazywanych wyników wykonanych 

prac geodezyjnych (pkt 8.4.2. Wystąpienia pokontrolnego).  

3.10. W protokołach weryfikacji umieszczać wszystkie informacje wskazane w załączniku nr 4 

do rozporządzenia w sprawie formularzy (pkt 8.4.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

3.11. Formę prowadzenia mapy zasadniczej dostosować do wymogów art. 53b ustawy  

(pkt 8.3.4. Wystąpienia pokontrolnego). 

 

…………………………………………………….. 

(data, podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 

23.06.2017r.  

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak 


