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GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 

SPRAWOZDANIE 

z kontroli przeprowadzonej 

w trybie uproszczonym 

przez Głównego Geodetę Kraju, 

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim . 
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I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. 

Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 

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

ustawq o kontroli, i zgodnie z planem kontroli na 2015 r. - organu zarządzającego 

przeprowadzenie kontroli - Głównego Geodety Kraju, określanego dalej GGK, obejmowała 

sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, skierowanych do Wojewody Mazowieckiego, 

w wyniku kontroli kompleksowej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, określanego dalej WINGiK, w Mazowieckim 

Urzędzie Wojewódzkim, wykonującego zadania Wojewody Łódzkiego z zakresu geodezji 

i kartografii, określone wart. 7b ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezxjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 520, z późno zm.), zwanej dalej ustawą Pgik, a także 

zadania Organu wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Pgik. 

Przedmiotem kontroli było wykonanie zaleceń pokontrolnych, skierowanych przez GGK 

do Wojewody Mazowieckiego pismem NG-0932-2/13-MM z dnia 4 grudnia 2013 r., w wyniku 

kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez GGK w 2013 r. 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej zespołem kontrolerów GGK, 
w składzie: 

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej przeprowadzono w dniach 29 czerwca -

l lipca, 08 i 16 - 17 lipca 2015 r. oraz w dniach 15 - 16 września 2015 r. Informacja 

o przeprowadzonej kontroli została wpisana w "książce kontroli" Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 
• 
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Z uwagi na charakter zaleceń pokontrolnych, których wykonanie było przedmiotem 

kontroli, okres objęty kontrolą był dostosowany indywidualnie do każdego zalecenia i nie został 

w niniejszym sprawozdaniu określony dokładną datą. 

II. Podstawowe dane o jednostce kontrolowanej. 

Jednostką kontrolowaną jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki z siedzibą w Warszawie, 

plac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa (zwany dalej MUW). 

Obszar województwa mazowieckiego obejmuje 42 powiaty - w tym 37 powiatów ziemskich: 

białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, 

legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, 

otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pultuski, radomski, 

siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, 

wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski oraz 5 powiatów grodzkich 

- miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa. 

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie kontrolowanym był: 

Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, powołany na stanowisko z dniem 29 listopada 

2007 r. (str. 112 akt kontroli), wykonujący zgodnie z art. 6a ust. I pkt I lit. b ustawy Pgik 

- zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy wojewódzkiego inspektora 

nadzoru geodezyjnego kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej 

i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. 

W okresie kontrolowanym, WINGiK była Pani Aneta Konieczna, powołana przez Wojewodę 

Mazowieckiego, na stanowisko WINGiK z dniem I grudnia 2007 r. (str. 113 akt kontroli) . 
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V. Wnioski i ocena 

W oparciu o przedstawione powyżej ustalenia oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami skontrolowaną działalność Mazowieckiego WINGiK, wykonującego 

zadania Wojewody określone w art. 7b ustawy Pgik, mając na uwadze stan prawny 

obowiązujący w okresie objętym kontrolą. 

Przedstawiona powyżej ocena jest wynikiem ustaleń, dokonanych podczas kontroli, 

stanowiących podstawę oceny sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do 

Wojewody Mazowieckiego, w wyniku kontroli kompleksowej , przeprowadzonej przez GGK 

w 2013 r. Stwierdzone w wyniku dokonanych ustaleń nieprawidłowości wynikają, m.m. 

z nieodpowiedniego stosowania przepisów ustawy Pgik i przepisów Kpa. 

W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia, zakwalifikowane jako 

nieprawidłowości, mogą skutkować negatywnie w działaniach nadzorczych WINGiK 

Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości, w związku z ustaleniami dotyczącymi 

realizacji zaleceń pokontrolnych, przekazanych Wojewodzie Mazowieckiemu w wyniku kontroli 

kompleksowej przeprowadzonej w roku 2013, GGK zaleca: 

l . W przypadku wystosowania do jednostki kontrolowanej zaleceń pokontrolnych, zaleca 

się sprawdzanie sposobu ich realizacji poprzez przeprowadzenie kontroli w trybie 

uproszczonym; 

2. Przestrzeganie terminów rozpoczęcia zakończenia kontroli , ujętych w okresowym 

planie kontroli, uzgodnionym z GGK; 

3. Zamieszczanie w projekcie wy~ląpienia pokontrolnego danych, wyszczególnionych 

wart. 36 ust. 2 ustawy o kontroli. 
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4. Pobierając w trakcie kontroli kopie dokumentów z jednostki kontrolowanej, należy żądać 

ich uwierzytelnienia, w sposób niebudzący wątpliwości, co do ich zgodności 

z oryginalnymi dokumentami. 

5. Wzmocnić nadzór nad terminowością załatwiania spraw w ramach postępowań 

skargowych prowadzonych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

6. Należy ustalić dni i godziny, w których WINGiK, zgodnie z art. 253 § 3 Kpa, jako organ 

pierwszej instancji i wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej 

i kartograficznej, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7b ust. 2 

ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne), przyjmuje obywateli w sprawach skarg 

i wniosków, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać 

w ustalonym dniu po godzinach pracy. 

7. Należy dokonywać sprawdzania kompletności kopii zabezpieczających bazy danych 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazywanych na nośnikach 

elektronicznych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

VI. Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do 

Sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, co nie wstrzymuje realizacji 

ustaleń kontroli, zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej. 

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Kierownik jed ostky fiftrolującej: 
GŁÓWr ",~ !(RAJU 
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Warszawa, dnia .'2H.:192 .. z.d(f)- . 
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