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ODWOŁANIE KONKURSU
BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2) odwołuje bez 
rozstrzygnięcia konkurs, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, na ,,Opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS 
przeznaczonej do wizualizacji graficznej plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, 
BDOT500” (dalej; Konkurs).

Główny Geodeta Kraju (dalej: GGK) w dniu 30.12.2021 r. ogłosił postępowanie konkursowe 

IZ-BRSIG.2611.3.2021, na opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do 

wizualizacji graficznej plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500. Głównym 

celem Konkursu było udostępnienie obywatelom i administracji publicznej, narzędzia 

pozwalającego na wizualizację i prace z danymi geodezyjnymi, zapisanymi w formatach 

zgodnych z wymogami prawnymi, bez konieczności ponoszenia kosztów zakupów licencji 

oprogramowania komercyjnego. 

W ramach Konkursu zostały złożone trzy prace konkursowe, lecz Sąd Konkursowy nie dokonał  

oceny żadnej z prac konkursowych zgodnie z przyjętym Regulaminem. 

Na początku czerwca 2022 r. został opublikowany Raport Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK) 

pt. „CYFRYZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA SZCZEBLU POWIATOWYM” 

(dalej: Raport). NIK oceniła negatywnie proces cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków (EGiB) na szczeblu powiatowym. Z Raportu wynika, że głównym czynnikiem 

determinującym przedłużający się proces cyfryzacji i modernizacji EGiB jest niewystarczające 

zapewnienie środków finansowych niezbędnych do jego przeprowadzenia. W świetle wyników 

Raportu, prowadzenie postępowania konkursowego na dzień dzisiejszy nie leży w interesie 



publicznym i jego rozstrzygnięcie nie ma uzasadnienia, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.

Nastąpiła zatem znacząca zmiana okoliczności, powodująca że dalsze prowadzenie 

postępowania konkursowego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

W związku z opublikowanym Raportem, od ogłoszenia Konkursu doszło do wystąpienia 

obiektywnej, trwałej zmiany stanu faktycznego, co powoduje, iż dalsze kontynuowanie 

Konkursu i jego rozstrzygnięcie będzie wiązać się z nieracjonalnym i nieefektywnym 

wydatkowaniem środków publicznych (art. 44 ust. 3 ustawy 

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  – Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.).  GGK musi 

bowiem dążyć do zapewnienia racjonalizacji kosztów, oznaczającą wydajność i skuteczność 

ich wydatkowania w związku z realizacją zadań wynikających z art. 7a ustawy z 17 maja 1989 

r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. 2021, poz. 1990 ze zm.) Aktualnie środki 

publiczne przeznaczone na nagrody w Konkursie muszą być przeznaczone na wsparcie 

podstawowych zadań ustawowych GGK, związanych m.in. z aktualizacją osnów geodezyjnych 

oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków, tak aby wypełnić zalecenia wynikające z 

Raportu NIK.  

Mając na uwadze powyższe, uzasadnione jest odwołanie Konkursu bez jego rozstrzygnięcia, 

gdyż jego kontynuowanie byłoby sprzeczne z interesem publicznym oraz zasadą celowego i 

racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
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p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Alicja Kulka

/pismo podpisane elektronicznie/


		2022-07-14T18:47:52+0000
	Alicja Stefania Kulka




