
 

Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 

(pismo z dnia 25 kwietnia 2019 r.) 

Uwagi Stowarzyszenia Geodetów Polskich do projektu ww. rozporządzenia. 
 

Lp. Dotyczy (§) Uwaga do zapisu 

1.  

§2 ust.1pkt1) lit g)  

„adres do korespondencji, adres pocztowy 

- jeżeli jest inny od adresu zamieszkania” 

Nie istnieje definicja „adresu pocztowego”. 

Adres do korespondencji może być zgodny z adresem zameldowania lub 

adresem faktycznego zamieszkania. 

Proponujemy: 

„adres do korespondencji o ile jest inny niż adres zamieszkania, (o 

którym mowa w lit f.) 

2.  §2 ust.2 

„Osoba zainteresowana może podać we 

wniosku adres poczty elektronicznej lub 

numer  telefonu do kontaktu.” 

Proponujemy: 

„Osoba zainteresowana podaje we wniosku adres poczty elektronicznej 

lub numer  telefonu do kontaktu.” 

3.  

§2 ust.3 pkt 2) 

„dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm 

przedstawiające aktualny wizerunek 

osoby  zainteresowanej;” 

Uwaga porządkowa 

Nie powinno być użyte słowo „wizerunek”. Zdjęcie powinno 

odpowiadać warunkom jak do dowodu osobistego. 

Słownik języka polskiego 

wizerunek  

1. «czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.» 

2. «sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i 

przedstawiana» 



 

Lp. Dotyczy (§) Uwaga do zapisu 

4.  

§2 ust. 4 
„Osoby zainteresowane posiadające tytuł 

naukowy profesora albo I lub II stopień 

specjalizacji zawodowej ....: 

„Osoby zainteresowane posiadające tytuł naukowy profesora w 

dziedzinie geodezji i kartografii albo I lub II stopień specjalizacji 

zawodowej ....: 

 

Proponuje się brzmienie jak wyżej, wykreślenie: „albo I lub II stopień 

specjalizacji zawodowej.” 

Jaka jest definicja „specjalizacji zawodowej I lub II stopnia w zakresie 

geodezji i kartografii? 

Kto nadaje taką specjalizację i w jakim trybie? 
W dniu 21 sierpnia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. 

nowelizująca m.in. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w wyniku 

której FSNT-NOT w tym SPG utraciło ustawową delegację do prowadzenia 

specjalizacji zawodowej inżynierów i techników. 

5.  

 

 

§4: 
„Wojewódzki inspektor nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego przed 

wydaniem osobie  zainteresowanej 

dziennika praktyki zawodowej ....... „ 

Ten zapis jest sprzeczny z art. 44b ust. 5 projektu nowelizacji ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. „ Główny Geodeta Kraju na wniosek 

osoby zainteresowanej, wydaje dziennik praktyki zawodowej. 

Z uwagi na uproszczenie pozyskiwania dziennika przez zainteresowane 

osoby proponujemy pozostawienie tego zapisu w proponowanym 

brzmieniu a wprowadzenie zmiany w projekcie nowelizacji ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

6.  
§3 ust. 2 

„Opłata za wydanie dziennika praktyki 

zawodowej wynosi 45 złotych, ......” 

 

Ten zapis jest sprzeczny z Art. 44 b ust. 6 projektu nowelizacji ustawy 

prawo geodezyjne i kartograficzne: „Osoba zainteresowana ponosi 

opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 

złotych.” 

 

7.  §5: 

„Praktykę zawodową uznaje się za 

rozpoczętą w dniu przystąpienia przez 

osobę zainteresowaną do wykonywania 

prac geodezyjnych lub kartograficznych 

pod kierunkiem osoby posiadającej 

Czy przepis ten oznacza, że w dzienniku praktyki zawodowej będzie 

można wpisać prace wykonane przed terminem pobrania dziennika – 

jeżeli tak, to jest to dobry zapis.  

Proponujemy doprecyzowanie tego przepisu. 



 

Lp. Dotyczy (§) Uwaga do zapisu 

uprawnienia zawodowe.” 

8.  §7 ust.1  

„Rodzaj i liczbę prac …….. określa zał. nr 

2 do rozporządzenia.” 

Proponujemy dodać: „Osoba zainteresowana sporządza zestawienie 

liczby odpowiednich prac lub opracowań które zalicza do danego 

rodzaju wg wymagań określonych w zał. 2. W zgłoszeniu danej pracy 

geodezyjnej do ośrodka dokumentacji gik osoba taka powinna być 

wymieniona jako wykonawca.” 

9.  §12 ust.1 

„W celu przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego Główny Geodeta Kraju 

może powołać zespół kwalifikacyjny 

składający się z:”  

Proponujemy: 

„ W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Główny 

Geodeta Kraju powołuje zespół kwalifikacyjny składający się z:”. 

10.  §15 ust.1  

„Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, 

w porozumieniu z Głównym Geodetą 

Kraju, wyznacza termin i miejsce 

przeprowadzenia części sprawdzającej 

postępowania kwalifikacyjnego w 

terminie  30 dni……” 

Proponujemy 

 

„Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, w porozumieniu z Głównym 

Geodetą Kraju, wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia części 

sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w terminie  do 30 

dni……” 

11.  § 16 ust.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 

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. 



 

Lp. Dotyczy (§) Uwaga do zapisu 

kartograficznej, w którym jest 

przechowywana dokumentacja 

geodezyjna i kartograficzna prac 

wykazanych w dzienniku praktyki 

zawodowej. „ 

12.  §19 ust. 1 pkt 1 

„część ogólną składającą się z 60 pytań 

testowych sprawdzających znajomość 

przepisów prawnych oraz .........  , z 

których co najmniej jedna jest poprawna;” 

 

Proponuje się zmianę: 

„część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających 

znajomość przepisów prawnych oraz .........  , z których co najmniej 

jedna jest poprawna;” 

  

Część ogólna dotyczy pytań sprawdzających ogólną wiedzę,  więc 

należy uprościć i doprowadzić do tego ,żeby testy sprawdzające były 

testami jednokrotnego wyboru. Postulat proponowany przez środowisko 

geodezyjne od wielu lat. 

13.  

§ 20 ust 3 

”W czasie trwania części szczegółowej 

egzaminu pisemnego osoba 

zainteresowana może korzystać tylko z 

tekstów aktów prawnych w postaci 

papierowej.” 

 

Proponujemy, żeby akty prawne były dostępne na części wstępnej 

testowej w trakcie, której wymagana jest znajomość dużej ilości aktów 

prawnych o charakterze raczej „ogólnym” w stosunku do zakresu 

uprawnień.  

Część szczegółowa powinna być pisana bez korzystania z aktów 

prawnych. W chwili obecnej część szczegółowa napisana przez osobę 

zainteresowaną jest wykazaniem się umiejętnością odszukania 

właściwego aktu prawnego.  

Egzaminy były zdawane przez kilkadziesiąt lat w oparciu o posiadaną 

wiedzę i praktyczne umiejętności a nie przepisywanie aktów prawnych. 

Brak możliwości korzystania z aktów prawnych pozwoli sprawdzić 

rzeczywistą wiedzę osoby zainteresowanej. 



 

Lp. Dotyczy (§) Uwaga do zapisu 

14.  §23 ust. 1 i 2 

 

Treść ust. 1 i ust. 2 w §23 jest identyczna 

(oprócz wymienionych zakresów) 

 

Warunki części sprawdzającej dla wszystkich zakresów są takie same w 

przywołanych ust. 1 i 2 więc jakie jest uzasadnienie tworzenia dwóch 

odrębnych przepisów? 

15.  §24 ust. 1 

„W trakcie egzaminu ustnego osobie 

zainteresowanej zadaje się trzy pytania. 

............ „ 

Proponuje się: 

„W trakcie egzaminu ustnego osoba zainteresowana losuje zestaw trzech 

pytań z zakresu związanego z zakresem uprawnień. Treść pytań 

odnotowuje się w protokole, o którym mowa w § 25 ust.1. „ 

 

Uzasadnienie: 

Losowanie zestawu pytań byłoby odpowiedzią na politykę ewentualnych 

zagrożeń korupcyjnych. Zestawy pytań, opracowane przed egzaminem, 

nie powinny być numerowane (mogłyby być wykorzystywane w trakcie 

całej sesji egzaminacyjnej) i powinny być zmieniane przed każdą kolejną 

sesją egzaminacyjną. 

 

16.  §30 ust.  1 

„ Wysokość opłaty za postępowanie 

kwalifikacyjne obejmujące część wstępną 

i część sprawdzającą wynosi 900 zł. „ 

 

Art. 45 d ust 2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego nie może być większa niż połowa wysokości kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Jest to oczywista sprzeczność brzmienia przepisów. Proponujemy 

ujednolicić oba przepisy prawa. 

 



 

17.  §30 ust. 2 

 

„Wysokość opłaty za postępowanie 

kwalifikacyjne obejmujące tylko część 

wstępną. O której mowa w art. 45a ust. 2 

pkt 1 ustawy, wynosi 150 zł.” 

 

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, w § 45 d ust. 3: 

3. W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część 

wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1, wysokość opłaty nie 

może być większa niż 20% opłaty, o której mowa w ust. 2. 

 

Jest to oczywista sprzeczność brzmienia przepisów. Proponujemy 

ujednolicić oba przepisy prawa. 

Uwagi ogólne: 

 

Wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

 

Na pustej 4 stronie świadectwa proponuje się wpisanie treści art. 42 ust. 3 oraz art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jako swoiste 

zobowiązanie osoby z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania zawodu z należytą starannością i z pełną odpowiedzialnością. 

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia – Dziennik praktyki zawodowej 

Na stronie 3 pod tabelą jest odnośnik oznaczony **) „ Potwierdzenia wykonanych czynności dokonuje osoba, o której mowa w §7 ust. 2 rozporządzenia 

.....”  

§7 ust. 2 rozporządzenia brzmi: 

„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.” 

Czy należy przez to rozumieć, że „osoba zainteresowana” potwierdza wykonanie czynności? 

 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia – Rodzaj i liczba prac oraz opracowań geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej. 

Zakres 1 pkt 5 – kartograficzne opracowanie mapy do celów projektowych. Jak należy rozumieć definicję „kartograficzne opracowanie”, o którym mowa w art. 2 

pkt 7a projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ? Czy wystarczy, że wykonawca opracuje mapę „kameralnie” na podstawie materiałów 

pzgik oraz wyników prac geodezyjnych bez konieczności wskazanie, że w trakcie tych czynności były również wykonywane prace „polowe”? 
 


