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PLAN KONTROLI GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 
NA 2017R. 

Na podstawie art. 12 ust. I ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z art. 9 ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) planuje się w 2017 r. 

przeprowadzenie następujących kontroli zewnętrznych: 

1) kontrola w trybie zwykłym w następujących urzędach wojewódzkich: 

• Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim; 

• Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim; 

• Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim; 

• Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim; 

• Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

2) kontrola (sprawdzająca) w trybie uproszczonym, 

w następujących urzędach wojewódzkich: 

• Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim; 

• Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim; 

• Śląskim Urzędzie Wojewódzkim; 

• Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. 

W urzędach wojewódzkich kontrola obejmie: zadania organu nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, ustalone przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), realizowane przez Wojewodów: Kujawsko -

Pomorskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego oraz 

odpowiednich mieJscowo wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, a także realizację zaleceń pokontrolnych przez Wojewodów: 



Dolnośląskiego, Lubelskiego, Śląskiego Zachodniopomorskiego, przy pomocy 

wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

Na podstawie art. 12 ust. I ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z § l Statutu Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 

stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (Dz. U. 

Nr 16, poz. 134), w 2017 r. planuje się przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w trybie 

zwykłym, w wybranych Departamentach GUGiK: 

Przewidywany termin Komórki organizacyjne 
Tematyka kontroli rozpoczęcia I zakończenia podlegające kontroli: 

kontroli 
Kontrola terminowości załatwiania 
spraw skargowych. październik/grudzień 2017 r. Departamenty: 

KN, Gl, IZ. 

Wykaz jednostek kontrolowanych oraz planowanych terminów przeprowadzenia 

kontroli przedstawia załącznik Nr 1. Zakres tematyki planowanych kontroli przedstawia 

załącznik Nr 2. 

Okresowy plan kontroli Głównego Geodety Kraju 
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ZAŁĄCZNIK NR l 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, PLANOWANYCH 
DO KONTROLI W 2017 R. 

Miejsce kontroli 
Tryb Termin kontroli 

kontroli rozpoczęcia / zakończenia 

l. Kujawsko - Pomorski Urząd 
zwykły 

czerwiec / wrzesień 
Wojewódzki w Bydgoszczy 2017 r. 

2. Łódzki Urząd Wojewódzki 
zwykły 

kwiecień / czerwiec 
w Łodzi 2017 r. 

3. Małopolski Urząd 
zwykły luty / kwiecień 2017 r. 

Wojewódzki w Krakowie 

4. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
zwykły 

wrzesień / listopad 
w Warszawie 2017 r. 

5. Świętokrzyski Urząd 
zwykły 

październik / grudzień 
Wojewódzki w Kielcach 2017 r. 

6. Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
uproszczony maj / lipiec 2017 r. 

We Wrocławiu 

7. Lubelski Urząd Wojewódzki uproszczony 
październik / grudzień 

w Lublinie 2017 r. 

8. Śląski Urząd Wojewódzki marzec / kwiecień 
w Katowicach 

uproszczony 
2017 r. 

9. Zachodniopomorski Urząd uproszczony 
maj / czerwiec 

Wojewódzki w Szczecinie 2017 r. 



ZAŁACZNIK NR 2 

ZAKRES TEMATYCZNY PLANOWANYCH KONTROLI 
W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH 

I. Kontrole w trybie zwykłym: 

a) spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na 

których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i 

kartografii; 

b) stan organizacyjny wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej na tle 

stosownych przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji zespolonej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, 

z późno zm.); 

c) stan zorganizowania i sposób realizacji zadań przez Rzecznika Dyscyplinarnego; 

d) stan zorganizowania wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej oraz obsługa 

przeprowadzonych postępowań dyscyplinarnych; 

e) wydawanie dzienników praktyki zawodowej oraz prowadzenie rejestru wydanych 

dzienników; 

f) sposób wykonywania zadań kontrolnych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego; 

g) prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie właściwości 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; 

h) sposób załatwiania skarg i wniosków; 

i) wykonywanie obowiązku przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych; 

II. Kontrole w trybie uproszczonym: 

Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, skierowanych do: 
• Wojewody Dolnośląskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez 

Głównego Geodetę Kraju w 2015 r.; 
• Wojewody Lubelskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez 

Głównego Geodetę Kraju w 2015 r.; 
• Wojewody Śląskiego, w wyniku kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez 

Głównego Geodetę Kraju w 2015 r.; 
• Wojewody Zachodniopomorskiego, w wyniku kontroli kompleksowej , 

przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w 2015 r.; 


