
 

 

 
 

Lp. Dotyczy (§) Uwaga do zapisu 

1.  w§3: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Osoba zainteresowana może podać we 

wniosku adres poczty elektronicznej lub 

numer telefonu do kontaktu. 

 

§16.1. otrzymuje brzmienie: 

 
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, w 

porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju, 

Ten zapis nic ze sobą w akcie prawnym nie niesie. Słowo „może” ale nie 

musi. Powinno być, że podaje nr telefonu i adres poczty elektronicznej  

a GGK  i Komisja Kwalifikacyjna na ten adres informują osobę 

zainteresowaną o terminach itp. 

 

 

Jeżeli treść jest wstawiona to należy ją połączyć z § 16 
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wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia 

części sprawdzającej postępowania 

kwalifikacyjnego w terminie 30 dni od dnia 

wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. 

Sekretarz komisji kwalifikacyjnej 

powiadamia osobę zainteresowaną o terminie 

i miejscu przeprowadzenia części 

sprawdzającej na piśmie lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 

oraz z 2018 r. poz. 650). 

2.  

w §3 w  ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2) dwie fotografie o wymiarach 35x40 mm 

przedstawiające aktualny wizerunek osoby 

zainteresowanej;”; 

Przywołać odwołanie do brzmienia §7 ust.1 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru 

dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach 

wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia 

i zwrotu (Dz. U. poz. 212 ze zm.) - tu bowiem określa się jak winna 

wyglądać fotografia do dowodu osobistego: 

„1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o 

wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na 

jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą 

ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą 

wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby 

twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, 

zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w 

pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia 

głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi 

oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i 

zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w 

art. 29 ust. 2–4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

”. 
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3.  §7 ust.2  

Prace geodezyjne i kartograficzne 

wykonywane w ramach praktyki zawodowej 

są potwierdzane przez osobę posiadającą 

uprawnienia zawodowe w odpowiednim 

zakresie, pod kierunkiem, której prace te były 

wykonywane, poprzez złożenie przy każdym 

wpisie podpisu z podaniem imienia i 

nazwiska oraz numeru uprawnień 

zawodowych oraz wskazaniem daty 

potwierdzenia. 

Proponuje się, aby przepis otrzymał brzmienie: 

2. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki 

zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia 

zawodowe w odpowiednim zakresie pod kierunkiem, której prace te były 

wykonywane, poprzez złożenie przy każdym wpisie własnoręcznego 

czytelnego podpisu, a także wpisanie numeru uprawnień zawodowych 

oraz daty podpisu. 

4.   w § 7 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a.  

W przypadku odmowy potwierdzenia wpisu 

przez osobę posiadającą uprawnienia 

zawodowe w odpowiednim zakresie, pod 

której kierunkiem osoba zainteresowana 

wykonywała prace geodezyjne lub 

kartograficzne albo wykonawcy, o którym 

mowa w art. 11 ustawy, w miejsce 

potwierdzenia osoba zainteresowana może 

złożyć oświadczenie, w którym przedstawi 

okoliczności odmowy oraz wskaże osobę, 

pod której kierunkiem wykonywała prace 

geodezyjne lub kartograficzne albo 

wykonawcę, o którym mowa w art. 11 

ustawy.”; 

Zapis jest niezrozumiały, bo zaprzecza poprzednim zapisom, gdzie 

dziennik podpisuje osoba posiadające odpowiednie uprawnienia 

zawodowe.  

Tutaj chyba zamiast słowa „albo” należy użyć słowa „oraz” żeby było 

wiadomo, że chodzi najpierw o uprawnionego, on odmawia – wtedy 

Wykonawca może podpisać – on odmawia to osoba zainteresowana 

składa oświadczenie. 
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5.  §8 ust 2.  

Warunkiem uznania praktyki zawodowej jest 

osobiste wykonywanie przez osobę 

zainteresowaną czynności w ramach prac oraz 

opracowań geodezyjnych lub 

kartograficznych, o których mowa w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

Proponowany przepis jest niespójny pod względem językowym z 

definicją prac geodezyjnych zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. Prace geodezyjne, w świetle tej definicji, to 

określone czynności, zatem nie można wykonywać prac geodezyjnych 

w ramach prac geodezyjnych.  

 

Powyższa uwaga dotyczy także projektowanego § 11 ust. 3.   

6.  § 11 ust. 4a  

 Wyznaczony sekretarz komisji 

kwalifikacyjnej sprawdza kompletność 

zatwierdzonych przez Głównego Geodetę 

Kraju zestawów pytań egzaminacyjnych na 

część sprawdzającą postępowania 

kwalifikacyjnego i przygotowuje adekwatną 

do liczby osób dopuszczonych do części 

sprawdzającej postępowania 

kwalifikacyjnego liczbę zestawów pytań 

egzaminacyjnych. 

Treść projektowanego § 11 ust. 4a koliduje z postanowieniami § 11 ust. 

4 oraz § 19 ust. 2. Przepisy te wykluczają możliwość zapoznania się 

przez sekretarza komisji z treścią zatwierdzonych przez GGK zestawu 

pytań.    

Przy okazji pragniemy także zwrócić uwagę na logiczną niespójność § 

11 ust. 3 z § 11 ust. 4.   

3. Wiceprzewodniczący kieruje pracami komisji kwalifikacyjnej w 

okresie, gdy przewodniczący komisji kwalifikacyjnej nie może 

wykonywać swoich obowiązków 

4. Wiceprzewodniczący zapewnia zachowanie jednolitości 

merytorycznej postępowań kwalifikacyjnych, weryfikuje nowe pytania 

egzaminacyjne oraz dokonuje wyboru odpowiednich pytań 

egzaminacyjnych na każde postępowanie kwalifikacyjne i przedstawia 

do zatwierdzenia Głównemu Geodecie Kraju propozycję zestawów 

pytań na egzaminy pisemne. 

W świetle ust. 4 wiceprzewodniczący de facto kieruje pracami komisji,  

a nie jej przewodniczący.   

7.  w § 13 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia 

otrzymuje brzmienie: 

„W celu przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego Główny Geodeta Kraju 
może powołać zespół kwalifikacyjny 

składający się z:”; 

Czy zapis „może” oznacza, że Zespół może mieć uznaniowo dwie osoby 

albo 7 itp. Zatem powinno być w brzmieniu: „Główny Geodeta Kraju 

„powołuje” zespół kwalifikacyjny składający się z (…)”. 
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8.  § 16 

3. Za zgodą osoby zainteresowanej dopuszcza 

się przeprowadzenie części sprawdzającej 

postępowania kwalifikacyjnego w terminie 

przypadającym wcześniej niż 6 tygodni od 

daty jego wyznaczenia.”; 

Należy uściślić, w jakiej formie zgoda ma być wyrażona, albowiem 

osoba zainteresowana może obrócić to na swoją korzyść przy odwołaniu  

i powiedzieć, że takiej zgody nie udzieliła albo nie wiedziała o co 

chodzi. 

9.  w § 17: 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Weryfikacja dokumentów może 

obejmować również sprawdzenie, czy 
osoba zainteresowana osobiście wykonywała 

czynności w ramach prac oraz opracowań 

geodezyjnych lub kartograficznych. 

Sprawdzenie odbywa się na podstawie 

informacji pozyskanych z ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

w którym jest przechowywana dokumentacja 

geodezyjna i kartograficzna prac wykazanych 

w dzienniku praktyki zawodowej. 

Tutaj należy wpisać regulacje prawne bardzo potrzebne Komisji 

Kwalifikacyjnej – że np. Starosta udziela informacji telefonicznej, 

emailowej itp. Do tej pory Komisja miała związane tutaj ręce. Miała 

wątpliwości a nie mogła uzyskać informacji telefonicznej, bo nie było 

takiego przyzwolenia prawnego. Czasu i finansów na wyjazd do 

PODGiK Komisja nie posiada. Weryfikacja trwa jednego dnia. Pozostaje 

chyba tylko telefoniczna informacja, która powinna być w prawie jakoś 

zdefiniowana. Zatem należałoby doprecyzować, kto (Komisja?) i w 

jakim trybie pozyskuje te informacje. W chwili obecnej przepis martwy. 

10.  w § 22: 
a) uchyla się ust. 1 i 2, 
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Korzystanie przez osobę zainteresowaną z 

pomocy innych osób, urządzeń 
odtwarzających lub urządzeń służących do 

przekazu lub odbioru informacji lub 
jakichkolwiek innych nośników informacji 

powoduje przerwanie w stosunku do tej 
osoby egzaminu i jest równoznaczne z 

Proponuje się wykreślenie ust.4 i zniesienie możliwości korzystania  

z aktów prawnych. Przez długie lata nie było to dozwolone – nic nie 

można było mieć – sprawdzana była rzeczywista wiedza zdającego a nie 

jego umiejętność wyszukiwania w aktach prawnych odpowiedzi  

i przepisywania jej z przecinkami. Wiele osób zdających nie posiada 

wiedzy do nabycia uprawnień, ale egzamin zdaje, bo wykazuje się 

„wiedzą” żywcem szybko przepisaną.  W tym samym Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju egzaminy dla rzeczoznawców majątkowych nie 

pozwalają na korzystanie z jakichkolwiek materiałów.  
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wynikiem negatywnym. 
4. W czasie trwania egzaminu pisemnego 

osoba zainteresowana może 
korzystać z tekstów aktów prawnych w 

postaci papierowej.”; 

11.  w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W czasie egzaminu ustnego osobie 

zainteresowanej zadaje się pięć pytań. 
Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego, a 

w przypadku, o którym mowa w § 14 - 
przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, 

wyznacza zadających pytania w czasie 
egzaminu ustnego. Treść pytań przedstawiana 

jest przewodniczącemu zespołu 
kwalifikacyjnego, a w przypadku, o którym 

mowa w § 14 - przewodniczącemu komisji 
kwalifikacyjnej, przed rozpoczęciem 

egzaminu ustnego dla każdej z osób 
zainteresowanych w celu zapewnienia 

jednolitości prowadzonych postępowań.”; 

Czy zapis ten oznacza, że Przewodniczący może pozwolić zadać 

wszystkie 5 pytań jednemu członkowi Zespołu kwalifikacyjnego czy też 

każdy członek Zespołu zadaje jedno pytanie.? Czy jak uzna 

przewodniczący – jeden zadaje 3 pytania a drugi 2 pytania. Pozostali 

trzej nie zadają pytania. 

I czy te pytania przed rozpoczęciem ich zadawania wpisane są  

w formularz? Wprost z przepisu to nie wynika – zatem zapis należałoby 

doprecyzować. 

W naszej ocenie treść zdania drugiego koliduje pod względem 

logicznym z treścią zdania trzeciego. 

Wydaje się, że uzgodnienie, o którym mowa w zdaniu trzecim, 

przesądza nie tylko o treści pytań, ale także o zadających te pytania.  

12.  w §27 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 

jest dokumentowany w protokole 

postępowania kwalifikacyjnego, w którym 

umieszcza się informacje opisujące przebieg 

postępowania kwalifikacyjnego w części 

wstępnej i części sprawdzającej, o ile była 

ona przeprowadzana.”, 

Wnioskujemy o zmianę redakcji tego przepisu, mając na uwadze, że 

protokół jest dokumentem zawierającym opis przebiegu jakiegoś 

procesu, postępowania, obrad. Zatem nielogiczne jest dokumentowanie 

czegoś w dokumencie. Proponujemy następujące brzmienie tego 

przepisu: 

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego, zarówno w części wstępnej jak  

i części sprawdzającej, o ile była przeprowadzona, utrwala się w formie 

protokołu. 
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13.  w §27 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uzasadnienie stwierdzenia braku 

kwalifikacji na skutek negatywnego 
wyniku egzaminu ustnego wymaga 

przytoczenia treści pytań oraz wskazania 
braków w udzielonej odpowiedzi, 

świadczących, że osoba zainteresowana nie 
wykazała się posiadaniem wiedzy w stopniu 

wystarczającym do wykonywania 
przez nią samodzielnych funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii.”, 

W powiązaniu z poprzednią uwagą – czy należy powtarzać pytanie czy 

jest już wpisane w formularz i wystarczy odwołanie do pytania np. ad.1 

 

W ust. 3 usunąć wyrazy przytoczenia treści pytań oraz 

14.   Ponadto postuluje się o: 

- uroczyste wręczanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych  

w dziedzinie geodezji i kartografii; 

- uwzględnienie wniosków z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej do spraw 

uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii – w roku 

2014 (w załączeniu); 

- wycofanie z obrotu pisma Głównego Geodety Kraju znak: NG-

KiSZ.3132.1.2014 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie należności z tytułu 

podróży służbowych, rozliczania diet, noclegów. 



 

 
Uwaga do treści uzasadnienia oraz OSR 

 Uzasadnienie  

OSR 

Należy podkreślić, że w chwili obecnej opłaty 

wnoszone przez osoby ubiegające się o nadanie 

uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i 

kartografii nie pokrywają wydatków związanych z 

przeprowadzaniem postępowań kwalifikacyjnych 

(vide OSR). Zaproponowane rozwiązania 

legislacyjne jak i poza legislacyjne mają zmienić tę 

sytuację i doprowadzić do efektywnego 

wykorzystywania posiadanych przez Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii środków zarówno 

finansowych jak i infrastrukturalnych w celu 

pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem 

postępowań kwalifikacyjnych wyłącznie z opłat za 

ich przeprowadzenie.  

 

W przedmiotowym akcie projektuje się również 

zmniejszenie wysokości opłaty za postępowanie 

kwalifikacyjne. W chwili obecnej opłata ta wynosi 

940 zł (z czego za część wstępną 185 zł). Po zmianie 

opłata wynosić będzie 850 zł (z czego za część 

wstępną 165 zł ). 

Ze zdania pierwszego wynika, że w chwili obecnej opłaty 

wnoszone przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień 

zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nie pokrywają 

wydatków związanych z przeprowadzaniem postępowań 

kwalifikacyjnych. Zatem konsekwencją takiego stanu rzeczy 

powinna być podwyżka tych opłat, jednakże w zdaniu trzecim 

jest mowa o zmniejszeniu ich wysokości. 

Nie można również dopatrzeć się logicznej spójności zdania 

drugiego ze zdaniem pierwszym. 


