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Aleksandra Kościesza – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli



Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie zmiana do
ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzona

art. 17 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz
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wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz

inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

(Dz.U. z 2018 r., poz. 650). 
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Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie 
wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, może dotyczyć:

• zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

• przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac 
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• przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych;

• przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji 

i kartografii;

• rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
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W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101) wprowadzono następujące zmiany:

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
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Z wyników kontroli, osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach.
W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:

1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;

2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;

5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli;
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kontroli;
6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;
7) ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone;

8) wnioski z kontroli;
9) spis załączników do protokołu;

10) datę i miejsce podpisania protokołu;
11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;

12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez 
przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – jeżeli zostały złożone;

13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – jeżeli została stwierdzona.

5



cd.

• Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu 
przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego 
otrzymania.

• W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający 
kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
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• W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują 
protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy. 

• Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia 
jego doręczenia. 

• Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę 

jego podpisania.
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Przy planowaniu działań kontrolnych brane są pod uwagę następujące 
elementy

• Prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

w wyniku rozpatrywania skarg i wniosków przez WINGiK jak również,

informacji uzyskanych przy realizacji kontroli w orangach administracji geodezyjnej.

• Niezależnie od kontroli planowanych w każdej chwili może zostać przeprowadzona kontrola 

pozaplanowa w przypadku gdy organ kontroli  (WINGiK) poweźmie uzasadnione podejrzenie 
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pozaplanowa w przypadku gdy organ kontroli  (WINGiK) poweźmie uzasadnione podejrzenie 

dotyczące: 

a) zagrożenia życia lub zdrowia, 

b) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

c) popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

d) innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku  

w wyniku wykonywania działalności gospodarczej objętej kontrolą; 

• W przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia 
wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji albo postanowień nakazujących 

usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą.
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Art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorcy nakłada na przedsiębiorcę 
obowiązek 

1. Prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli

2. Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;
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2) oznaczenie upoważnienia do kontroli;

3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

4) daty podjęcia i zakończenia kontroli

3. Przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w postaci:

1) papierowej, w tym również w formie zbioru dokumentów, lub

2) elektronicznej

4. Wpisów w książce kontroli prowadzonej w postaci:

1) papierowej - dokonuje kontrolujący;

2) elektronicznej - dokonuje przedsiębiorca
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Art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorcy  mówi że:
• kontrolę przeprowadza się po wcześniejszym zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze 

wszczęcia kontroli nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli

Art. 50 ustawy Prawo przedsiębiorcy wskazuje że:
• czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego 

upoważnionej pisemnie.
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upoważnionej pisemnie.

Art. 55 ustawy Prawo przedsiębiorcy określą czas  trwania wszystkich 
kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym i nie może on 
przekroczyć:
• 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorcy (zatrudnionych do 10 średniorocznie  pracowników)

• 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców (zatrudnionych do 50 średniorocznie pracowników)

• 24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców (zatrudnionych do 250 średniorocznie 

pracowników)
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Dziękuję za uwagę
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