
 

 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

GK-KGK.431.8.2022.PI                                                            Wrocław, dnia 11 sierpnia 2022r. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.), oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 

o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. poz. 224) w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego została przeprowadzona kontrola problemowa w trybie 

zwykłym. Przedmiotowa kontrola została zaplanowana w opracowanym przez Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i zatwierdzonym do 

realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego Okresowym planie kontroli na 2022 rok z dnia  

17 listopada 2021r. wraz ze zmianami z dnia 4 marca 2022r. 
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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, 50-153 Wrocław).  

Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Wybrzeże 

Słowackiego 12-14 we Wrocławiu. Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są 

przez Wydział Geodezji i Kartografii mieszczący się przy ul. Dobrzyńskiej 21-23 (V piętro) we 

Wrocławiu. 

Data przeprowadzenia kontroli 

O planowanej kontroli zawiadomiono Marszałka Województwa Dolnośląskiego pismem 

z dnia 11 maja 2022r. znak GK-KGK.431.8.2022.NP.  

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 17 maja 2022r. do dnia 

sporządzenia Projektu wystąpienia pokontrolnego. 

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 5/2022. 

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie: 

1) Sylwia Porucznik – Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 6 czerwca 2022r. nr 38/2022. 

2) Anna Dziakowicz – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kierownik 

zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 

2022r. nr 39/2022. 

3) Natalia Ceglarek – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2022r. nr 40/2022. 

4) Norbert Piadyk – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2022r. nr 41/2022. 
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5) Paulina Izdebska – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie 

upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2022r. nr 42/2022. 

Podstawa prawna kontroli oraz wykaz stosowanych skrótów i pojęć 

Lp. Tytuł Publikacja 

1 2 3 

1 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej 

ustawą Pgik) 

Dz. U. z 2021r. 

poz. 1990 ze zm. 

2 
Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej 

ustawą o kontroli). 

Dz. U. z 2020r. 

poz. 224 

3 
Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(zwana dalej ustawą o IIP). 

Dz. U. z 2021r. 

poz. 214 

4 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 

2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 

zasobu 2021) 

Dz. U. z 2021r. 

poz. 820 

5 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 

wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi 

i geodeci gminni (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań). 

Dz. U. z 2004r. 

Nr 249  

poz. 2498 

6 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie zbiorów i usług). 

Dz. U. z 2010r. 

Nr 201 poz. 

1333 ze zm. 

7 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (zwana dalej ustawą o informatyzacji). 

Dz.U. z 2021r. 

poz. 2070 

8 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych 

(zwane dalej rozporządzeniem w sprawie bdot10k). 

Dz.U. z 2021r. 

poz. 1412 

9 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej 

rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień). 

Dz.U. z 2019r. 

poz. 1247 ze zm. 

10 
Standardy kontroli w administracji rządowej 

(pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf) 
 

Wykaz stosowanych skrótów i pojęć: 

 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – dalej 

DWINGiK, 
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 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – dalej pzgik, 

 kopia potwierdzona za zgodność z oryginalnymi dokumentami przekazana w toku 

prowadzonej kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej – dalej potwierdzona 

kopia, 

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

przyjęty uchwałą nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 

2018r.r. i zmieniony:  

 uchwałą nr 396/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2019r., 

 uchwałą nr 470/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2019r., 

 uchwałą nr 995/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019r., 

 uchwałą nr 1350/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 

2019r., 

 uchwałą nr 1642/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 

2020r., 

 uchwałą nr 2283/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 

2020r., 

 uchwałą nr 2344/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2020r., 

 uchwałą nr 2575/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 

2020r., 

 uchwałą nr 3293/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 

2021r., 

 uchwałą nr 3384/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2021r., 

 uchwałą nr 3500/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2021r., 

 uchwałą nr 3603/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 

2021r., 

 uchwałą nr 3639/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 

2021r., 

 uchwałą nr 4065/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2021r., 

 uchwałą nr 4602/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2021r., 

 uchwałą nr 5102/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2022r.  

– dalej Regulamin, 

 Wydział Geodezji i Kartografii – dalej Wydział, 

 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej WODGiK, 
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 Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – dalej DBGiTR, 

 weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac 

geodezyjnych – dalej weryfikacja, 

 baza danych obiektów topograficznych – dalej BDOT10k. 

Przedmiot, zakres oraz okres objęty kontrolą 

Kontrolą objęto działania organu w zakresie aktualności i jakości danych bazy BDOT10k. 

Okres objęty kontrolą: od 31 lipca 2021r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 

Wnioski z przeprowadzonej kontroli 

Przeprowadzone czynności kontrolne doprowadziły do następujących wniosków: 

1. Pracownicy Wydziału posiadają stosowne upoważnienia do wykonywanych zadań 

z zakresu prowadzenia BDOT10k oraz odpowiednie wpisy w „Zakresach czynności”. 

Wszyscy pracownicy posiadają także upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

Jednocześnie osoby powoływane do Komisji Odbiorów zajmujących się odbiorem prac 

zlecanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nie zostały upoważnione do 

dokonywania odbiorów przedmiotów umów w jego imieniu. 

2. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wdrożył w jednostce kontrolowanej system do 

prowadzenia BDOT10k umożliwiający wsparcie i monitorowanie procesów związanych 

z jej tworzeniem i aktualizacją. Wdrożony również został portal umożliwiający 

przeglądanie oraz nieodpłatne udostępnianie danych zawartych w tej bazie. Ponadto 

w jednostce kontrolowanej utworzona została e-usługa umożliwiającą udostępnianie 

materiałów pzgik. 

3. Marszałek Województwa Dolnośląskiego planuje aktualizacje BDOT10k według 

wcześniej określonych kryteriów oraz przeprowadzonych analiz, dokonuje również oceny, 

w jakim zakresie mogą one być realizowane we własnym zakresie lub w ramach 

zamówienia publicznego.  

4. Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje Głównego Geodetę Kraju w myśl 

zapisów art. 7c ust. 4 ustawy Pgik o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie 

aktualizacji BDOT10k oraz tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, 

realizuje także aktualizacje tej bazy w ramach zadań własnych. 

5. Marszałek Województwa Dolnośląskiego rozpoczął w roku 2022 2-letni cykl aktualizacji 

BDOT10k, jednocześnie podejmując się aktualizacji w tym roku danych zawartych 

w niniejszej bazie danych dla 18 powiatów województwa dolnośląskiego. Dla 5 spośród 
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Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa 

/Dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

tych powiatów aktualizacja BDOT10k zostanie przeprowadzonych w ramach zadań 

własnych Marszałka. Natomiast aktualizacja danych dla pozostałych 13 powiatów zostanie 

zrealizowana w ramach zamówienia publicznego.  

6. Marszałek Województwa Dolnośląskiego w przypadku prac zlecanych w każdym 

przypadku uzgodnił z Głównym Geodetą Kraju specyfikację warunków zamówienia oraz 

niezwłocznie przekazywał materiały źródłowe wykonawcy. Organ planował zakres 

kontroli i go realizował, dokonując również kontroli terenowych. Osoby, które były 

zaangażowane w proces kontroli posiadają wykształcenie wyższe z zakresu geodezji 

i kartografii lub kartografii, a także wieloletni staż pracy w administracji geodezyjnej 

i kartograficznej, natomiast nie zostały upoważnione do dokonywania odbiorów 

przedmiotów umów w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

Zalecenia pokontrolne 

Mając na względzie przedstawione w pkt. 9 wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz 

stwierdzone w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości, działając w oparciu o zapisy art. 46 

ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o kontroli, zobowiązuję Marszałka Województwa Dolnośląskiego do 

realizacji następującego zalecenia pokontrolnego:  

I. Ustalenia formalno-organizacyjne:  

1. Osobom powoływanym do Komisji Odbiorów wydawać stosowne upoważnienia do 

dokonywania odbiorów przedmiotów umów zawieranych przez Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego - str. 10-11 oraz 24-25 niniejszego Wystąpienia pokontrolnego.  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

(podpis kierownika jednostki kontrolującej) 

 
 


