Oddajemy się
w niewolę prawa, aby
zachowad wolnośd”
„

Marcus Tullius Cicero
(ur. 3 stycznia 106 r. pne - zm. 7 grudnia 43 r. pne) – mówca
rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk

Marcus Tullius Cicero
• Dobremu powinno byd dobrze, a złemu źle;
• Argumentów się nie liczy, argumenty się waży;

• Prawo daje pierwszeostwo dobru wspólnemu.

Marcus Tullius Cicero

• Prawo daje pierwszeostwo dobru
wspólnemu.

Poglądy współczesne

• …tak długo, tak głęboko
należy strzec słusznego
interesu obywateli,
dopóki nie jest zagrożony
interes społeczny…
(zasada prawdy obiektywnej – art. 7 ustawy Kpa
in fine)

Zadania
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
w świetle znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Mirosław Szelerski
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podstawa działania:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 t. j. ze
zm.)
znowelizowana ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2014 poz. 897)
– weszła w życie w dniu 12 lipca 2014 r.
Art.87 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.)
źródła
prawa
sformalizowane
(niezinstytucjonalizowane)

i

niesformalizowane

Ustawa to zbiór przepisów określający prawa i obowiązki wszystkich podmiotów w paostwie, zawierający
normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym

Oznacza to, że dotyczy jakiejś określonej grupy podmiotów (adresatów ustawy) - organów paostwa, lub też
całego społeczeostwa
Nigdy nie odnosi się indywidualnie do konkretnej osoby, nigdy nie odnosi się do jednego tylko zachowania
dla swej ważności akt prawny winien być poprawnie ogłoszony

Art. 6.1 Pgik
Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju

Służba Geodezyjna i
Kartograficzna
(art. 6a ust. 1 uPgik)

Dwa piony Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
1)Organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
2)Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

Normatywne ujęcie organu administracji publicznej
brak definicji
np. art. 5 § 2 pkt 3 ustawy Kpa – ministrowie, centralne organy adm. rządowej, wojewodowie, inne
terenowe organy adm. rządowej, organy jst

Doktrynalne ujęcie organu administracji publicznej
- łączne występowanie niżej wymienionych cech:
wyodrębnienie organizacyjne podmiotu – w drodze ustawy, porozumienia, uchwały – i to wyrażone expressis
verbis - np. Centralnym organem administracji do spraw geodezji i kartografii jest GGK
wyposażenie w środki osobowe i materialne – będące aparatem pomocniczym organu
posiadanie choć jednej kompetencji z zakresu prawa publicznego – wynika to z ustawy, porozumienia,
uchwały,
podmiot musi działać w imieniu i na rachunek Państwa, samorządu terytorialnego, zawodowego itd.
podmiot posiada sankcje - musi posiadać możliwość stosowania środków przymusu,
jest wyposażony we władztwo, przy czym nie każda prawna forma działania organu musi posiadać ww. cechę
władztwa

Tradycyjnie, w ramach najważniejszych organów administracji rządowej wyróżnia się
ich dwa rodzaje:
Organy naczelne

Organy centralne

Organy

Organy
Or
centralne

naczelne

Organy naczelne
Szczególna rola i znaczenie tych organów, jako węzłowych ogniw w systemie całej administracji
paostwowej, zajmują nadrzędną pozycję pośród innych organów:
Rada Ministrów
i organy wchodzące w jej skład

•Stały Komitet Rady Ministrów
•Komitet Europejski Rady Ministrów
•Polski Komitet Doradczy

•Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie RM
•Rządowe Centrum Studiów Strategicznych itd…
Obecnie pojęciem organów naczelnych posługują się nowe ustawy np. w ustawie o
Komitecie Integracji Europejskiej określa się ww. Komitet jako naczelny organ adm. rządowej ds.
programowania i koordynowania polityki w spr. związanych z integracją Polski z Unią Europejską

Organy centralne

Drugą, rozbudowaną częśd administracji centralnej stanowią centralne organy
administracji rządowej określane zbiorczą nazwą urzędy centralne (często określane
są jako Główny Urząd….) Komitet, Komisja
• Główny Geodeta Kraju (art. 6 ust. 1 uPgik)
• Komendant Główny Policji
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego itd. (ok. 40 organów)
Posiadają zróżnicowane statuty, struktury organizacyjne, funkcje i miejsce w
systemie administracji centralnej oraz zostały wyposażone przez prawo we własne
kompetencje
Są podporządkowane naczelnym organom administracji

Art. 6a. Pgik
1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jako
kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
(organy administracji zespolonej i niezespolonej

dawniejszy podział – organy administracji specjalnej i ogólnej)

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu
marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.

Art. 13
ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

• 1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej
administracji zespolonej w województwie.

• 2. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie.
Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określa odrębna ustawa.

Ramowy schemat zespolonej administracji
rządowej w województwie
WOJEWODA
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Art. 6a. Pgik
2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego
Geodety Kraju.
3. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej

(1:4)

bardzo istotne, albowiem samorządy zobowiązane są realizowad te zadania w sposób wskazywany przez administrację
rządową
4. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie
spraw należących do zakresu jego zadao i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnieniu warunków,
o których mowa w ust. 6.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy pomocy geodety gminnego
wchodzącego w skład urzędu gminy.
6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organizacyjne,
kadrowe i techniczne, jakie powinny zostad spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie określonych w ustawie zadao i
kompetencji, mając na uwadze koniecznośd zapewnienia przez gminę prawidłowego poziomu merytorycznego i technicznego
wykonywania pełnego zakresu zadao.

Art. 7b. Pgik
1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania
niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodnośd wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadanie uprawnieo zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii;
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli paostwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i
kartograficznego;

4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
(ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz)

5) (uchylony);
6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadao w trybie art. 6a ust. 4.
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
jest organem:
1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;

2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Art. 9. Pgik
1. Główny Geodeta Kraju kontroluje działalnośd wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów
administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców,

a także paostwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
"jednostkami organizacyjnymi".
3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości.
4. Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
może objąd kontrolą działalnośd organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców i jednostek
organizacyjnych.

• kontrola legalności oznacza kontrolę, czy zadanie jest wykonywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Zarówno tego powszechnego (Konstytucja, ustawy itd.), jak i wewnętrznego (np. określającego zadania i kompetencje
zatrudnionych pracowników).

• kontrola gospodarności ma wskazad, czy pieniądze wykorzystywane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady były
proporcjonalne do uzyskanych efektów.
• kontrola rzetelności odpowie na pytanie, czy kontrolowani wypełniali swoje obowiązki z należytą starannością,
sumiennie i we właściwym czasie

Art. 9. Pgik
5. Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy art.
11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
6. Okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, opracowany
przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przed jego zatwierdzeniem przez wojewodę, podlega
uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.
7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 (art. 77-84d) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)
8. Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac
kartograficznych, może dotyczyd:
1) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2) przekazywania do paostwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
3) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;

4) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Art. 42. Pgik
1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnieo
zawodowych.

2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:
1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do paostwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do
paostwowego 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 nastąpid zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

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

Art. 43. Pgik
Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 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. 44b. Pgik
1. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod
kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie u przedsiębiorców lub w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w art. 11.
...
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 Ubezpieczeo Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).
7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki
zawodowej.

Art. 46. Pgik
Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii ponosi odpowiedzialnośd dyscyplinarną, jeżeli wykonuje
swoje zadania:

1) z naruszeniem przepisów prawa;
2) nie dochowując należytej staranności;

3) niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Art. 46a. Pgik
1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;

2) nagana;
3) zawieszenie możliwości wykonywania uprawnieo zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku;

4) odebranie uprawnieo zawodowych.
2. Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe może ubiegad się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich
odebrania.
3. Organ orzekający w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii wymierza karę w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopieo szkodliwości czynu, stopieo
winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąd
w stosunku do ukaranego.

4. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, jak
również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie
zawodowe.
(jak się okazuje, sprawiedliwie wcale nie znaczy po równo)
5. Karę określoną w ust. 1 pkt 3 wymierza się w przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w geodezji i
kartografii.
6. Karę określoną w ust. 1 pkt 4 wymierza się w przypadku, gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło
zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.

Art. 46b. Pgik
Postępowanie dyscyplinarne może byd wszczęte niezależnie od innych rodzajów
odpowiedzialności za ten sam czyn.

Art. 46c. Pgik

1. Nie można wszcząd postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.
Bardzo dobrze!!
2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż
przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.).
3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przerywa bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 1.
4. Karalnośd przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu popełnienia upłynęło pięd lat.

Art. 46d. Pgik
1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.
2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może byd osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą
rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i
kartografii.

Art. 46e. Pgik
1. Do zadao rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:

1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
2) składanie wniosków o ukaranie;
3) udział w postepowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.
2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik
dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono
dotyczy.
3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik
dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę
wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

Art. 46f. Pgik
Spory o właściwośd pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi
rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Art. 46g. Pgik
1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.
2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy
Głównym Geodecie Kraju.
3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze
działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialnośd dyscyplinarną.
4.Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyd wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub
więcej województw.
5. Spory o właściwośd pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Art. 46h. Pgik
1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia,
na czteroletnią kadencję wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego.
2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może byd osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej
funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46i. Pgik
1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia,
na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.
2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może byd osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej
funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46j. Pgik
1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja
Dyscyplinarna, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi”, orzekają w
składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego
odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.

2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.
3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych
zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.

Art. 46k. Pgik
1. W przypadku wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, Główny Geodeta Kraju wskazuje innego rzecznika
dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie.
2. W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej od
udziału w sprawie odpowiednio przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo przewodniczący
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wyznacza innego członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie.
3. Zmiana w składzie orzekającym nie powoduje konieczności powtórzenia czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

Art. 46l. Pgik
1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony
i rzecznik dyscyplinarny.

2. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny.
3. Za obwinionego uważa się osobę wykonującą
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
przeciwko której rzecznik dyscyplinarny złożył do
wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie.

Art. 46m. Pgik
1. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obroocy. Obroocą może byd adwokat,
radca prawny, osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub osoba będąca
członkiem organizacji społeczno-zawodowej działającej w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Wojewódzka komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku której
wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obroocy, jeżeli został ustanowiony, a także po
rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie.

Art. 46n. Pgik
1. Od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej strony mają prawo wniesienia odwołania. W odwołaniu
można zaskarżyd całośd orzeczenia lub jego częśd.
2. Odwołanie wnosi się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem wojewódzkiej komisji
dyscyplinarnej, która wydała zaskarżone orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem.

Art. 46o. Pgik
W postępowaniu przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną stosuje się przepisy art. 46k ust. 1 i 3 oraz art. 46m
ust. 2 i 3.

Art. 46p. Pgik
1. Od orzeczeo Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeo społecznych. Do rozpoznania
odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 101) o apelacji.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w terminie 30 dni od dnia
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 46r. Pgik
1. Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary odebrania uprawnieo zawodowych, uważa się za niebyłą i wzmiankę
o niej wykreśla się z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe po upływie 2 lat od
uprawomocnienia się orzeczenia.
2. Karę dyscyplinarną odebrania uprawnieo zawodowych, uważa się za niebyłą po upływie 5 lat od
uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 46s. Pgik
1. Komisje dyscyplinarne oraz sądy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia, przesyłają Głównemu Geodecie Kraju odpisy prawomocnych orzeczeo o ukaraniu.

2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu stanowi podstawę wpisu odpowiedniej wzmianki w centralnym
rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe albo wykreślenia ukaranego z tego rejestru.

Art. 46t. Pgik
1. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:
1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; (zdolnośd do nabywania praw i zaciągania zobowiązao
cywilnoprawnych własnym działanie w drodze czynności prawnych)
(Zdolnośd prawna – zdolnośd do tego, by byd podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego –
przysługuje każdemu człowiekowi od chwili urodzenia, a prawo cywilne nie przewiduje ograniczenia zakresu
zdolności prawnej człowieka w czasie jego życia)
2) sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa;

3) odebrania uprawnieo zawodowych;
4) śmierci.
2. Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na
podstawie prawomocnego orzeczenia albo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL lub innej
udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

Zbiór PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
prowadzony jest od 1979 roku i zawiera dane osób zameldowanych na
pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, osób ubiegających
się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla
których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru
PESEL.

.

Są to następujące dane:
1. numer PESEL,
2. nazwisko i imiona,
3. nazwisko rodowe,
4. nazwiska i imiona poprzednie,
5. imiona i nazwiska rodowe rodziców,
6. data i miejsce urodzenia,
7. płed,
8. obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa polskiego),
9. numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
10. stan cywilny,
11. imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL,
12. data zawarcia związku małżeoskiego, numer aktu małżeostwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data
rozwiązania związku małżeoskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeostwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i
oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
13. adres i data zameldowania na pobyt stały,
14. poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,
15. adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,
16. seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności,
oznaczenie organów wydających,
17. data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził,
ponadto dla cudzoziemców:
18. seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP oraz data jej
wydania, data ważności, oznaczenie organu, który ją wydał
19. *…+.

Art. 46u. Pgik
1. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wydatki poniesione w
związku z tym postępowaniem.

2. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi
obwiniony. W pozostałych przypadkach koszty postępowania przed
wojewódzką komisją dyscyplinarną pokrywa właściwy wojewoda, a koszty
postępowania przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną – Główny Geodeta
Kraju.
3. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego stanowią
dochód budżetu paostwa.

Art. 46w. Pgik
Do postępowao przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie
nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr
89, poz. 555, z późn. zm.) dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym,

powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem
przepisów o karze pieniężnej.

Art. 48a. Pgik
1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie
z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji
osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności
opłaty za udostępnienie tych materiałów.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji
administracyjnej:
1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy
materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli
naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego
lub powiatowego.
3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu paostwa.

4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz
uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna
podlega zwrotowi.

Mamy o czym myśleć.
My wszyscy – organy nadzoru i administracji oraz
przedsiębiorcy.

Czy warto stosować się do przepisów ?
Oczywiście, koniecznie trzeba ich przestrzegad:

„...oddając się w niewolę prawa zachowujemy wolnośd…”

Czy warto
stosować się do
przepisów ?

Gdy nie przestrzegamy przepisów…….

Gdy nie przestrzegamy przepisów…….

Gdy przepisy przestrzegamy ...trochę...

Gdy przepisy przestrzegamy ...trochę...

Więc - jak pracować ?

Dziękuję Państwu za uwagę

