
Wyciąg z wystąpienia pokontrolnego z kontroli kompleksowej, 

przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, w trybie zwykłym, 

w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w 2017 r. 

 

Kontrola kompleksowa działalności Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, wykonującego 

zadania Wojewody Małopolskiego z zakresu geodezji i kartografii, wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 17 maja1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, 

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pgik, a także zadania Organu, wskazane w art. 7b ust. 2 

ustawy Pgik, została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej 

ustawą o kontroli i zgodnie z planem kontroli na 2017 r. – organu zarządzającego 

przeprowadzenie kontroli – Głównego Geodety Kraju (określanego dalej GGK).  

Przedmiotem kontroli zostały objęte zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b 

ustawy Pgik, do obowiązków Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Krakowie, działającego w imieniu Wojewody Małopolskiego, a także 

zadania własne organu, wykonywane na mocy art. 7b ust. 2 ustawy Pgik. 

 

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 25 - 29 

września. Kontrolą objęto działalność Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego, zwanego dalej Małopolskim WINGiK, wykonywaną 

w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

 

Szczegółowy zakres kontroli: 

1. Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na 

których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji  

i kartografii; 

2. Stan organizacyjny wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej w świetle 

przepisów ustawy Pgik; 

3. Wydawanie dzienników praktyki zawodowej oraz prowadzenie rejestru wydanych 

dzienników;  

4. Sposób wykonywania zadań kontrolnych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i kartograficznego; 

5. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie właściwości 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; 



6. Sposób załatwiania skarg i wniosków; 

7. Wykonywanie obowiązku przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych; 

8. Wydawanie opinii na wniosek właściwego starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia 

zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy Pgik. 

 

W oparciu o dokonane ustalenia oceniono pozytywnie z uchybieniami skontrolowaną 

działalność Małopolskiego WINGiK, wykonującego zadania Wojewody określone w art. 7b 

ust. 1 ustawy Pgik oraz zadania własne, wynikające z art. 7b ust. 2 ustawy Pgik, mając na 

uwadze stan prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą. 

Przedstawiona powyżej ocena ogólna jest wynikiem ocen cząstkowych dokonanych na 

podstawie ustaleń poczynionych podczas kontroli, stanowiących podstawę oceny działań 

związanych z: organizacją, zapewnieniem odpowiedniego stanu kadrowego i kwalifikacji 

pracowników Inspekcji oraz realizowanych, przez Małopolskiego WINGiK zadań własnych  

i zadań nadzorczych Wojewody z zakresu geodezji i kartografii.  

Powyższa ogólna ocena skontrolowanej działalności Małopolskiego WINGiK wynika  

z kontroli o charakterze funkcjonalnym, obejmującej ocenę sposobu zorganizowania 

wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, usytuowania Małopolskiego WINGiK  

w strukturze organizacyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwalifikacji 

zawodowych pracowników inspekcji, mając na uwadze kryterium legalności, a także z kontroli  

o charakterze instytucjonalnym obejmującej zadania realizowane przez Małopolskiego 

WINGiK, mając na uwadze, odpowiednio, kryterium: legalności, rzetelności i celowości.  

 

Mając na uwadze ocenę skontrolowanej, przez GGK, działalności Małopolskiego 

WINGiK wykonującego zadania określone w ustawie Pgik, zalecono: 

1. Składanie oświadczeń, o których mowa w art. 19 ust.4 ustawy o kontroli przez 

kontrolerów po ich upoważnieniu przez Wojewodę do przeprowadzenia kontroli; 

2. Składanie podpisów przez wszystkich kontrolerów w projektach wystąpień 

pokontrolnych przekazywanych kierownikowi jednostki kontrolowanej (zgodnie z art. 

37 ustawy o kontroli); 

3. Sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych przez kontrolujących w terminie 

ważności upoważnień do przeprowadzenia kontroli; 

4. Przestrzeganie terminu zakończenia kontroli, wskazanego w Planie kontroli 

Małopolskiego WINGiK zatwierdzonego przez Wojewodę; 



5.  Zamieszczanie w widocznym miejscu w siedzibie MUW informacji o dniach 

i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Małopolskiego 

WINGiK, zgodnie z zapisem art. 253 § 4 Kpa. 

 


