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SEMINARIUM
zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii
Podstawa działania:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity, Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
ostatnio znowelizowana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z

2013 poz. 829 – weszła w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r.)

Prace geodezyjne i kartograficzne
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
pracach geodezyjnych – rozumie się przez to
projektowanie i wykonywanie pomiarów
geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych,
dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie
dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i
aktualizację baz danych, pomiary i opracowania
fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i
astronomiczne związane z realizacją zadań w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie;

Prace geodezyjne i kartograficzne
Art. 11. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a
także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie
z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania
obejmuje prowadzenie tych prac.
Art. 12. Wykonawca prac geodezyjnych i
kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów,
o których mowa w art. 40 ust. 3, prace przed
przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu
prac przekazać powstałe materiały lub informacje o
tych materiałach do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii

Art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i
kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.
2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
rozumie się:
1)
kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi
zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz
sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
2)
wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i
kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;
3)
pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
4)
wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych
z rozgraniczaniem nieruchomości;
5)
wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do
dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku, których
mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Art. 42 c.d.
3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii są
obowiązane wykonywać swoje zadania z
należytą starannością, zgodnie z zasadami
współczesnej
wiedzy
technicznej
i
obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 43. Uprawnienia zawodowe nadaje się w
następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości
(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych;
3) geodezyjne pomiary podstawowe;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i
leśnych;
6) redakcja map;
7) fotogrametria i teledetekcja;
8) (uchylony).

Art. 44. 1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w

zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać
osoby, które:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za
przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciw
mieniu, za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu, za
przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne;
4) posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia
studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia
studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej
w przypadku posiadania średniego wykształcenia geodezyjnego;
5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i
kartografii.

Art. 44. cd.

2. (uchylony) (dotyczył zakresu 6 i 7)
2a. (uchylony).

3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy
profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w
trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia

wymagań określonych w ust. 1 pkt 4 i 5.
4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na
wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych,
uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej
geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie

wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1.

Art. 44a. 1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w

zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, mogą uzyskać osoby,
które:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za
przestępstwo skarbowe;
3) posiadają odpowiednio:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów
wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
- na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program
umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów
podstawowych – dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe,
- na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze
nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności
dotyczących redakcji map – dla zakresu redakcja map,
- na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze
nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności
dotyczących fotogrametrii i teledetekcji – dla zakresu fotogrametria i
teledetekcja.

Art. 44a. cd.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać również
osoby, które:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za
przestępstwo skarbowe;
3) posiadają średnie wykształcenie geodezyjne;
4) posiadają 6 lat praktyki zawodowej;
5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i
kartografii.
3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub
II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z
obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 4 i 5.
4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby
ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego
pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki
zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1.

Art. 44b.

1.

Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i
kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej
uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie w podmiotach i jednostkach, o
których mowa w art. 11.
2.
Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej "osobą
zainteresowaną", może rozpocząć praktykę zawodową:
1)
jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 44a ust. 1
pkt 3 lit. a lub w art. 44a ust. 2 pkt 3, albo
2)
po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44
ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej lub umowy o praktykę absolwencką w podmiotach i jednostkach, o
których mowa w art. 11, lub na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między
uczelnią a takim podmiotem lub jednostką.
3.
Praktykę zawodową odbywaną przez osobę zainteresowaną, w przypadku, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2, wlicza się do okresów, o których mowa odpowiednio w art.
44 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b, w wymiarze nieprzekraczającym 6
miesięcy.

Art. 44b. cd.

4.

Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki zawodowej. 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.
5.
Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby
zainteresowanej, właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.
6.
Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki
zawodowej w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
wydanie dziennika praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej powinien
zawierać dane osoby zainteresowanej, o których mowa w art.

44b ust. 8 pkt 2 i 3.
Wniosek składa się w postaci papierowej lub w formie dokumentu
elektronicznego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r.
poz. 235). Odbiór dziennika praktyki zawodowej odbywa się
osobiście, potwierdzając otrzymanie dziennika.

Art. 44b. cd.

7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.
8. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera:
1) datę wydania dziennika praktyki zawodowej;
2) imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano
dziennik praktyki zawodowej;
3) określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie
ubiega się osoba zainteresowana;
4) oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby
zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej;
5) potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę
zainteresowaną.

Art. 45.

1. Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek
osoby zainteresowanej.
2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko
jednego z zakresów, o których mowa w art. 43. Złożenie przez osobę
zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza
możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień
zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany
w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych dołącza się
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art.
44 lub art. 44a, oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za
przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
4. Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień
zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności
wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7
dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie
pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 45a.

1. Stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań
określonych w art. 44 lub art. 44a następuje w drodze postępowania
kwalifikacyjnego.
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) część wstępną, polegającą na weryfikacji dokumentów, o których
mowa w art. 45 ust. 3;
2) część sprawdzającą, polegającą na przeprowadzeniu egzaminu ze
znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 2 pkt 2 nie
prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 i art. 44a ust.
1 pkt 3 i ust. 3.

Art. 45b.

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do
spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana
dalej "komisją kwalifikacyjną".
2. Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju.
3. Komisję kwalifikacyjną powołuje się z udziałem przedstawicieli
stowarzyszeń społeczno-zawodowych działających w dziedzinie
geodezji i kartografii.
4. Główny Geodeta Kraju wyznacza przewodniczącego komisji
kwalifikacyjnej.
5. Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji
kwalifikacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród
członków tej komisji.
6. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje
wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Art. 45c.

1.
Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień
zawodowych komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o
którym mowa w art. 45 ust. 4.
2.
Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania
wniosku komisji kwalifikacyjnej.

Art. 45d.
1.
Przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego osoby zainteresowane
ponoszą opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.
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.
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.
4.
Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega
zwrotowi:
1)
w całości, w przypadku gdy osoba zainteresowana nie później niż w terminie 14 dni
przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa wniosek o nadanie
uprawnień zawodowych;
2)
za część sprawdzającą, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2, w przypadku gdy osoba
zainteresowana:
a)
nie została dopuszczona do egzaminu,
b)
nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożyła
udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.
5.
Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, na wniosek
osoby zainteresowanej, zwraca się na podany przez tę osobę numer rachunku bankowego
albo przekazem pocztowym.

Art. 45e.
Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień
zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia,
a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną nie dłużej niż 2 miesiące.
Art. 45f.
1. Po
zakończeniu
postępowania
kwalifikacyjnego
stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 44 lub art.
44a Główny Geodeta Kraju wydaje osobie zainteresowanej
świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i
wpisuje ją do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe. Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w
drodze decyzji.
2. Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje osobę
zainteresowaną o dokonaniu wpisu do centralnego rejestru osób
posiadających uprawnienia zawodowe.

Art. 45g.

1. Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień
zawodowych komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o którym
mowa w art. 45 ust. 4. 1. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego
rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.
2. Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr, o którym mowa w
ust. 1.
3. W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym
nadano uprawnienia zawodowe:
1)
numer kolejny wpisu;
2)
nazwisko i imię (imiona);
3)
imię ojca;
4)
datę i miejsce urodzenia;
5)
numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej
numeru PESEL;
6)
adres zamieszkania;
7)
wykształcenie;
8)
numer świadectwa;
9)
zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania;
10)
informacje o rodzajach orzeczonych kar, o których mowa w art. 46 ust. 1, w tym datę wydania i
numer decyzji o ukaraniu oraz odpowiednio okres, na który kara została orzeczona;
11)
informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.

Art. 45g.

4. W rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym
uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w
dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania
kwalifikacji
zawodowych
nabytych
w
państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
5. Wyciągi z rejestru zawierające dane wymienione w ust, 3 pkt 1-3, 8 i
9 podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Publikacji
podlegają także zmiany w rejestrze.

Art. 45h.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji
kwalifikacyjnej, w szczególności:
a)
tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3,
b)
warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki
zawodowej, w tym jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie osobie zainteresowanej,
c)
organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej,
d)
sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów,
e)
wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii,
f)
warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień
zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać
umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania
uprawnień zawodowych
mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności
związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych, a także uznawaniem praktyki zawodowej, i
zapewnienie adekwatności opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w stosunku do kosztów jego
wydania;
2)
wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów postępowania
kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania
tej opłaty, uwzględniając części postępowania kwalifikacyjnego;
3)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, uwzględniając
liczbę osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego.

Art. 46.
1.
Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia zawodowe, które ze swojej winy naruszyły przepis art. 42 ust. 3,
można:
1)
udzielić upomnienia;
2)
udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia zawodowe;
3)
zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy
do jednego roku;
4)
zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym;
5)
odebrać uprawnienia zawodowe, dopuszczając możliwość ubiegania się
o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.
2.
W sprawach wymienionych w ust. 1 orzeka, w drodze decyzji, Główny
Geodeta Kraju na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego.
3.
W przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby
wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe,
albo skazania ich za przestępstwo przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko
wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności
dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe - o pozbawieniu
uprawnień zawodowych orzeka Główny Geodeta Kraju, w drodze decyzji.

Art. 46a.

1. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:
1) wydania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 3;
2) sądowego zakazu wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii;
3) sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych;
4) zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych, o którym
mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4;
5) odebrania uprawnień zawodowych, o którym mowa w art. 46 ust.
1 pkt 5;
6) śmierci.
2. Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznych decyzji, o których
mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo udokumentowanej informacji z rejestru
PESEL.

WINGiK podejmuje działania, naruszające art. 42 ust. 3
ustawy, w dwóch przypadkach:
kontrola planowa i doraźna
Pierwszy rodzaj kontroli zostaje zaplanowany na podstawie
ilości skarg wpływających do WINGiK na firmy geodezyjne i
kartograficzne. Kryteria wyboru tych firm to głównie ilość
skarg na ich działalność.
Natomiast kontrola doraźna zostaje przeprowadzona na
podstawie skargi - „donosu” od obywatela. WINGiK
wszczyna postępowanie wyjaśniające i ocenia czy skarga
jest zasadna czy też nie. WINGiK zgodnie z art. 46 ust. 2, w
przypadku zasadności skargi, kieruje wniosek do GGK.
GGK działa tylko na wniosek WINGiK, który jest podstawą
do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu
ukarania lub nie, geodety naruszającego przepis art. 42 ust.
3.
W przypadkach określonych w art. 46 ust. 3 GGK orzeka, bez
wniosku WINGiK, w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 w sprawach odpowiedzialności
zawodowej orzeka Główny Geodeta Kraju na wniosek
wojewódzkiego
inspektora
nadzoru
geodezyjnego
i
kartograficznego. Zatem wingik zostały przyznane jedynie
zadania ściśle kontrolne. Nie przysługują mu uprawnienia
nadzorcze do zastosowania wobec geodety uprawnionego
środka korygującego jego działania. Może on jedynie
wnioskować o zastosowanie takiego środka do GGK, który
skupia w swym ręku uprawnienia nadzorcze i kontrolne
poprzez WINGiK-ów. Należy zwrócić szczególną uwagę na
art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w którym mowa, że osoba
wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii powinna wykonywać powierzone zadania zgodnie z
wzorcami:
- należytej staranności,
- zasad współczesnej wiedzy technicznej,
- obowiązujących przepisów prawa.

Wniosek WINGiK jest tylko wnioskiem, a o nałożenie kary i
jakiej decyduje lub nie decyduje GGK.
WINGiK precyzuje naruszenie prawa: staranność, zgodność z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami prawa (podje jaki przepis prawa został naruszony
oraz go uzasadnia).
Geodeta wykonujący prace geodezyjne bez uprawnień
zawodowych, nie odpowiada za prace z tytułu uprawnień
zawodowych, odpowiada z prawa cywilnego lub karnego.

Podstawa prawna zgłaszania prac geodezyjnych:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 16 lipca 2001r.
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych
warunków umów o udostępnianie tych baz
(Dz.U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837)

3. 1. Wykonawca zgłasza prace we właściwym
miejscowo i rzeczowo ośrodku przed
przewidywanym terminem rozpoczęcia tych prac.
2. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na
obszarze kilku powiatów lub województw,
zgłoszenie pracy wykonawca składa w ośrodku,
na którego terenie występuje największa część
obiektu. Po jego potwierdzeniu kopię
zgłoszenia pracy wykonawca składa w
pozostałych ośrodkach.

3. W nagłych wypadkach, spowodowanych
w szczególności awarią urządzeń
technicznych lub klęską żywiołową, a także
związanych z wykonywaniem geodezyjnych
pomiarów powykonawczych sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, zgłoszenie
może nastąpić po rozpoczęciu pracy, jednak
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od
dnia jej podjęcia.

4.
3. Zgłoszenie w części wypełnianej przez
wykonawcę zawiera: informacje o wykonawcy,
opis przedmiotu, miejsca i obszaru
wykonywanej pracy oraz termin zakończenia
pracy, a w części wypełnianej przez ośrodek:
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz
informacje o innych pracach realizowanych na
obszarze zgłaszanej pracy.

5. 1. Ośrodek, najpóźniej w dniu następnym po
otrzymaniu zgłoszenia, potwierdza przyjęcie
zgłoszenia.
2. Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia pracy
po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
przez ośrodek, z zastrzeżeniem 3 ust. 3.
3. Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych
od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem
ust. 4 i 6, informuje pisemnie wykonawcę o
materiałach, jakie powinny być wykorzystane
przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach
realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej
pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz
z ich charakterystyką techniczną.

4. W przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej
ilości materiałów, dopuszczalne jest przekazywanie ich
wykonawcy etapowo, w częściach uzgodnionych z
wykonawcą prac. Pierwszą część materiałów ośrodek
udostępnia w terminie, o którym mowa w ust. 3. Termin
przekazania kolejnych części materiałów, nie dłuższy niż
miesiąc, ustalany jest pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem
indywidualnie.
5. W przypadku prac nietypowych, dla których sposób i tryb
wykonania nie został określony w obowiązujących
powszechnie standardach technicznych dotyczących
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie, zasady i tryb wykonania pracy ustalane są
pomiędzy wykonawcą i ośrodkiem indywidualnie, z
zachowaniem formy pisemnej, w terminie, o którym
mowa w ust. 3.
6. W przypadkach, o których mowa w 3 ust. 3, termin
określony w ust. 3 skraca się do jednego dnia.

6. 1. O zmianach zakresu, rodzaju i
terminu zakończenia prac oraz o
przerwaniu lub zaniechaniu ich wykonania
wykonawca zawiadamia ośrodek, który
przyjął zgłoszenie.
2. Dokumentacja sporządzona przed
przerwaniem lub zaniechaniem prac
podlega przekazaniu do ośrodka, po
uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które
z wykonanych materiałów będą podlegać
przekazaniu do zasobu.

7. 1. Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje
dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w
standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.
2. Jeżeli praca ma charakter złożony i długotrwały, dokumentacja
stanowiąca wynik wyodrębnionych etapów pracy jest
przekazywana do ośrodka sukcesywnie po zakończeniu
każdego z jej etapów. Przekazywanie dokumentacji etapami
wykonawca uzgadnia w zgłoszeniu z organami prowadzącymi
zasób.
3. Do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu wykonawca
załącza:
1) wyszczególnienie przekazywanych materiałów,
2) informację o ilości jednostek, według których ustalona zostanie
opłata określona w odrębnych przepisach,
3) kopie protokołu odbioru pracy przez zamawiającego, jeżeli
zamawiającym jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej.

8. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi
zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie
dokumentacji do zasobu następuje po
aktualizacji treści tej mapy, dokonanej
przez:
1) wykonawcę - w przypadku mapy
zasadniczej prowadzonej w formie
analogowej,
2) ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej
prowadzonej w formie cyfrowej.

9. 1. Dokumentacja przekazywana do zasobu
podlega kontroli w zakresie:
1) przestrzegania zasad wykonywania prac,
2) osiągnięcia wymaganych dokładności,
3) zgodności opracowania ze standardami
technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie,
4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których
mowa w 5 ust. 5,
5) spójności topologicznej informacji dostarczanej
przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z
ośrodka w trakcie realizacji pracy,
6) kompletności przekazywanych materiałów.

3. Czynności kontroli dokonują osoby posiadające
uprawnienia
zawodowe
do
wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i
kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w
zakresach
odpowiadających
zakresom
kontrolowanych opracowań, upoważnione przez
organy, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy.
4. Czynności kontroli wykonywane są niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych
od dnia złożenia dokumentacji do kontroli.

10. 1. Pozytywny wynik kontroli odnotowywany
jest na wniosku, o którym mowa w 7 ust. 3.
2. Wniosek, o którym mowa w 7 ust. 3, z
adnotacją o pozytywnym wyniku kontroli stanowi
podstawę włączenia dokumentacji do zasobu
oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla
zamawiającego klauzulami określonymi w
odrębnych przepisach.
3. Materiały przeznaczone dla zamawiającego, po
opatrzeniu klauzulami określonymi w odrębnych
przepisach, ośrodek zwraca wykonawcy nie
później niż w ciągu 3 dni roboczych od
zakończenia czynności kontroli.

11. 1. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości wynik
kontroli dokumentowany jest w protokole, który zawiera:
1) imię i nazwisko osoby kontrolującej,
2) datę przyjęcia dokumentacji do kontroli,
3) określenie wykonawcy pracy,
4) określenie rodzaju pracy i zakresu kontrolowanej dokumentacji,
5) wykaz stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości,
6) zalecenia dotyczące usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości,
7) wnioski końcowe wraz z uzasadnieniem, odpowiednio:
a) o przyjęcie dokumentacji do zasobu po usunięciu wad, usterek lub
nieprawidłowości,
b) o odmowę włączenia dokumentacji do zasobu,
8) datę zakończenia kontroli,
9) podpis osoby kontrolującej.
2. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje wykonawca, a drugi dołącza się do wniosku, o którym mowa w
ust. 3.

7

Kontrolę przyjęcia dokumentacji do zasobu przeprowadza się tylko
raz !!!

12. 1. W przypadku określonym w 11 ust.
1 pkt 7 lit. b) organ prowadzący zasób
zwraca wykonawcy dokumentację wraz z
protokołem, uzasadniając na piśmie
prawne i techniczne przyczyny odmowy
włączenia jej do zasobu.
2. Wykonawca może złożyć, do właściwego
organu nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego, wniosek o zbadanie
zasadności odmowy włączenia
dokumentacji do zasobu.

Powtarzające się usterki w operatach składanych do kontroli:
1) Brak analizy danych z zasobu, udostępnionych do pracy
geodezyjnej, mając na względzie ich aktualność, kompletność i
dokładność; geodeta powinien
przeanalizować
materiały
znajdujące się w zasobie a nie przyjmować „w ciemno” danych
udostępnionych przez podgik – dotyczy to min. przypadków kiedy
praca geodezyjna nie została włączona do zasobu a dane zostały
ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków;
2) Brak mapy wywiadu terenowego;
3) Brak spójności pomiędzy informacjami dostarczanymi przez
wykonawcę z informacjami uzyskanymi z podgik (np. dla
wznowienia znaków granicznych – z analizy geodety wynika, iż
punkt był stabilizowany, natomiast z danych pozyskanych z zasobu
nie wynikało, iż punkt był stabilizowany);
4) Sporządzane protokoły (najczęściej wznowienia granic) nie
posiadają podpisów osób uczestniczących (dotyczy to podpisów na
każdej stronie protokołu);

Powtarzające się usterki w operatach składanych do kontroli c.d.:
5)Po wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów

granicznych (a nie granic działki !) brak pomiaru punktów granicznych;
6)Brak opisów topograficznych punktów osnowy pomiarowej;
7)Nie prawidłowo sporządzone sprawozdanie techniczne;
8)Nie dochowany termin zakończenia pracy;
9)Błędne wpisy w zgłoszeniu pracy geodezyjnej (wznowienie granic);

10)Dokumentacja archiwalna załączona do dokumentacji przekazywanej
do podgik nie posiada klauzuli udostępniania materiałów z zasobu.

Reasumując:
Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii obowiązane są wykonywać zawsze swoje zadania z
należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa
zgodnie z art. 42 ust. 3 Pgik.
Należycie swoje obowiązki powinny również wykonywać osoby
posiadające stosowne uprawnienia, upoważnione przez
starostę, do kontrolowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej przed przyjęciem jej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Zgodnie z 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych czynności kontroli winny być
wykonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6
dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji do zasobu.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub nieprawidłowości
wynik kontroli dokumentowany jest w protokole zgodnie z 11
cytowanego wyżej rozporządzenia. Nadmienia się, że kontrola
winna być jednorazowa, kolejna kontrola powinna dotyczyć
usunięcia
przez
wykonawcę
wad,
usterek
lub
nieprawidłowości wyszczególnionych w protokole kontroli
dokumentacji.
Jeżeli wykonawca prac nie zgadza się z tymi usterkami lub
dokumentacja nie nadaje się do przyjęcia do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, organ prowadzący zasób
zwraca wykonawcy dokumentację wraz z protokołem,
uzasadniając na piśmie prawne i techniczne przyczyny
odmowy włączenia jej do zasobu zgodnie z
12 ww.
rozporządzenia. Uzasadnienie prawne to konkretny przepis
prawa, a techniczny to
obowiązujących standardów
technicznych.

Temat:

Statystyka wyników kontroli

Spała 17-19.10.2013 r.
Mirosław Szelerski
Sławomir Olejniczak

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego Kartograficznego wpływają
skargi o różnej tematyce na czynności
geodezyjne wykonywane przez geodetów
uprawnionych.
W tabeli przedstawiono liczbę skarg w latach
2008-2013
oraz
liczbę
wniosków
skierowanych do Głównego Geodety Kraju
o zastosowanie kary dyscyplinarnej wobec
geodety.

Problematyka

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skargi na geodetów
uprawnionych

38

40

46

40

27

34

Liczba skierowanych wniosków
do GGK

8

8

15

7

4

4

Liczba geodetów ukaranych:

6

7

13

6

2

1 (4 w toku)

- upomnienie

5

5

7

4

1

-

- nagana z wpisem do
centralnego rejestru

1

-

5

2

1

1

- zawieszenie uprawnień na
okres od 6 m-cy do 1 roku

-

1

1

-

-

-

- pozbawienie uprawnień

-

1

-

-

-

-

Skargi na powiatową
administrację geodezyjną i
kartograficzną

24

15

8

20

22

20

zasadne

4

4

4

7

4

2

Skargi na WINGiK

-

-

2

3

4

2

zasadne

-

-

-

1

-

-

Dziękuję za uwagę

