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KONCEPCJA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
GEODETÓW I KARTOGRAFÓW 

 
 
I   Cel powołania samorządu zawodowego geodetów i kartografów 
 
Powstanie Samorządu Zawodowego Geodetów i Kartografów ma na celu uregulowanie 
zasad wykonywania zawodu geodety i kartografa dla możliwie najlepszego zaspokajania 
istotnych potrzeb obywateli i Państwa. Taka regulacja stworzy właściwe mechanizmy, z 
jednej strony w sposób ciągły weryfikujące specjalistyczne kwalifikacje oraz zapewniające 
stosowanie odpowiednich procedur zawodowych, a z drugiej pozwalające na nadzorowanie i 
dyscyplinowanie dla osiągania przez wykonujących zawody najwyższych standardów 
świadczonych usług. Ponadto regulacja przyczyni się do należytego rozwoju zawodu.  

 
II Struktura samorządu na szczeblu krajowym i regionalnym 
 
1. Działalność w organach Samorządu Zawodowego ma charakter społeczny, z wyjątkiem 

osób pełniących funkcje w Zarządach Izb, Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników 
Dyscyplinarnych, chyba, że Krajowy Zjazd Izby dla członków Krajowej Izby lub Okręgowy 
Zjazd Izby dla członków Izby Okręgowej, postanowi inaczej.  

2. Jednostkami organizacyjnymi Samorządu Zawodowego Geodetów i Kartografów są: 
Krajowa Izba Geodetów i Kartografów z siedzibą w Warszawie, zwana „Krajową Izbą” 
oraz Okręgowe Izby Geodetów i Kartografów, których obszar działania oraz siedziby 
ustala i zmienia Krajowa Izba. Przy ustalaniu liczby i obszaru działania izb okręgowych 
należy uwzględnić: potencjalną liczbę członków, koszty funkcjonowania, odległość od 
siedziby izby itp. 

3. Proponuje się powołanie od siedmiu Okręgowych Izb.  
3.1 Proponuje się powołać okręgowe izby w następujący sposób by swym zasięgiem 

obejmowały następujące województwa:  
I Okręgowa Izba z siedzibą w Szczecinie: zachodniopomorskie i lubuskie 
II Okręgowa Izba z siedzibą w Gdańsku: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-

pomorskie 
III Okręgowa Izba z siedzibą w Poznaniu: wielkopolskie, łódzkie 
IV Okręgowa Izba z siedzibą we Wrocławiu: dolnośląskie, opolskie, śląskie 
V Okręgowa Izba z siedzibą w Krakowie: małopolskie, świętokrzyskie 
VI Okręgowa Izba z siedzibą w Lublinie: podkarpackie, lubelskie 
VII Okręgowa Izba z siedzibą w Warszawie: mazowieckie, podlaskie  

4. Krajowa Izba oraz Okręgowe izby mają osobowość prawną. 
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STRUKTURA SAMORZĄDU GEODETÓW I KARTOGRAFÓW 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Okręgowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych według 

zasady 1 delegat na 20 członków izby 
6. Krajowy zjazd izby stanowią delegaci wybrani spośród uczestników okręgowych 

zjazdów według zasady 1 delegat na 20 uczestników.  
7. Ustawa o samorządzie zawodowym geodetów i kartografów ustali zasady wyłaniania 

organów izb i ich kompetencje.  W szczególności przewiduje się utworzenie komitetu 
organizacyjnego izby geodetów i kartografów, którego zadaniem jest: 
- opracowanie projektów regulaminów pierwszych Zjazdów Okręgowych Izb i 
Krajowych Zjazdów Izb oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy,  
- ustalenie obszaru i siedzib Okręgowych Izb 
- zwołanie pierwszych zjazdów Okręgowych Izb oraz Krajowych Zjazdów Izb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organy Krajowej Izby: 
1. Krajowy Zjazd Izby 
2. Krajowa Rada Izby 
3. Krajowa Komisja Rewizyjna  
4. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna 
5. Krajowy Sąd dyscyplinarny 

Zarząd Krajowej izby: 
1. Prezes Zarządu 
2. W-ce Prezes 
3. Skarbnik  
4. Pięciu członków zarządu  

Organy Krajowej Izby: 
1. Okręgowy zjazd izby 
2. Okręgowa rada izby 
3. Okręgowa komisja rewizyjna 
4. Okręgowy sąd dyscyplinarny 
5. Okręgowy rzecznik 

odpowiedzialności zawodowej  

Zarząd Okręgowej izby: 
1. Prezes Zarządu 
2. W-ce Prezes 
3. Skarbnik  
4. Trzech członków 

zarządu 

KRAJOWA IZBA 

OKRĘGOWA  IZBA 
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III Zadania samorządu zawodowego geodetów i kartografów 
 
Do głównych zadań Samorządu Geodezyjnego zalicza się: 

1. Sprawowanie kontroli nad jakością wykonywania prac przez jego członków. 
2. Prowadzenie działań mających na celu zachowania najwyższej etyki zawodowej jej 

członków. 
3. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków samorządu, którzy 

dopełnili się zachowań nieetycznych 
4. Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków samorządu, którzy 

wykonują prace geodezyjno-kartograficzne w sposób niedbały z narażeniem na 
szwank dobrego imienia zawodu geodety oraz z naruszeniem prawa  

5. Podejmowanie decyzji o nałożeniu odpowiednich kar dyscyplinarnych w wyniku 
przeprowadzanych postępowań dyscyplinarnych. 

6. Prowadzenie dialogu ze Służbą Geodezyjną celem zachowania najwyższych 
standardów i jakości pracy oraz zasobu geodezyjnego.  

7. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe oraz 
egzaminów dla pracowników Służby Geodezyjnej na nadanie tytułu Inspektora 
Geodety.  

8. Prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustaw i rozporządzeń oraz zmian 
w ustawach i rozporządzeniach dotyczących swą tematyką zagadnień geodezji i 
kartografii.  

9. Przeprowadzanie inicjatyw legislacyjnych mających na celu usprawnienie pracy 
godetów, służby geodezyjnej oraz zwiększanie jakości zasobu geodezyjnego 

10. Reprezentowanie zawodu geodety na arenie międzynarodowej na wszelkiego rodzaju 
sympozjach, targach, spotkaniach. 

11. Organizowanie szkoleń dla członków Samorządu celem zachowania możliwie 
najwyższego poziomu wiedzy z zakresu przepisów geodezyjnych jak i nowoczesnych 
technologii.  

12. Zorganizowanie programu szkoleń dla członków Samorządu celem utworzenia wśród 
członków systemu szkolenia ustawicznego z zakresu przepisów geodezyjnych jak i 
nowoczesnych technologii.  

13. Organizowanie współpracy międzynarodowej oraz dbanie o relacje zawodowe na 
arenie międzynarodowej.  

14. Organizowanie konkursów, wiedzy geodezyjnej wśród uczniów techników 
geodezyjnych i studentów uczelni geodezyjnych.  

15. Organizowanie i pośredniczenie we współpracy firm geodezyjnych z uczelniami 
wyższymi oraz szkołami.  

16. Prowadzenie rejestru geodetów uprawnionych. 
17. Prowadzenie rejestru inspektorów geodetów. 
18. Prowadzenie listy kandydatów na geodetów uprawnionych. 
19. Prowadzenie listy kandydatów na inspektorów geodetów. 
20. Uznawanie wykształcenia geodezyjnego zdobytego na zagranicznych uczelniach.  
21. Opiniowanie Starostom, Marszałkom, Minisrom ds. Geodezji i Kartografii nominacji na 

stanowiska: Kierowników Ośrodków Geodezyjnych wszystkich szczebli, Geodetów 
Powiatowych, Geodetów Miejskich, Geodetów Wojewódzkich oraz Głównego 
Geodety Kraju.  

22. Opiniowanie Kierownikom Ośrodków Geodezyjnych i Kartograficznych nominacji na 
stanowiska kierowników/szefów wydziałów/pracowni/oddziałów.  
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IV Nabywanie członkowstwa w samorządzie: praktyki zawodowe, egzaminy, 
wpis i wykreślenie z listy członków 
 
Samorząd zawodowy geodetów i kartografów, zwany dalej „samorządem”, tworzą 
członkowie zrzeszeni w izbach geodetów i kartografów, zwanych dalej „izbami” 

A. Samorząd zrzesza osoby które: 
1. Do dnia wejścia w życie ustawy powołującej samorząd zawodowy posiadają 

uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 
i kartografii, nabyte zgodnie z ustawą PGKiK z dnia 17 maja 1989 z późniejszymi 
zmianami.  

2. Po dniu wejścia w życie ustawy powołującej samorząd zawodowy uzyskają 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 
w trybie przepisów ustawy o samorządzie zawodowym  

2.1 Osoby określone w pkt 1 i 2 mogą posługiwać się tytułem Geodety Przysięgłego lub 
zamiennie Geodety Uprawnionego. 

3. Posiadają wykształcenie geodezyjne i pracują w jednostkach Samorządów 
Terytorialnych wykonując  zadania Służby Geodezyjnej oraz zdały odpowiedni 
egzamin ze znajomości przepisów geodezyjnych.  

3.1  Osoby określone w pkt 3 mogą posługiwać się tytułem Inspektora Geodety jednak nie 
posiadają uprawnień do wykonywania samodzielnych czynności przewidzianych 
przepisami dla Geodety Uprawnionego.  

3.2 Osoby określone w pkt 1 i 2 które jednocześnie pracują w jednostkach Samorządów 
Terytorialnych wykonując zadania Służby Geodezyjnej mogą posługiwać się tytułem 
Inspektora Geodety bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu ze 
znajomości przepisów geodezyjnych.  

3.3 Równolegle z Ustawą o powołaniu Samorządu zostanie stworzona i wprowadzona w 
życie zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r w sprawie 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie powołania 
nowego typu uprawnień Inspektora Geodety. 

3.4 Inspektor Geodeta oraz Geodeta Uprawniony pracujący w służbie geodezyjnej nie 
może prowadzić działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii i 
równolegle wykonując zadania służby geodezyjnej wykonywać samodzielnych 
czynności przeznaczone dla Geodety Przysięgłego.  

4. Posiadają minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie geodezji i kartografii. 
4.1 Osoby określone w pkt 4 nie posiadają uprawnień do wykonywania samodzielnych 

czynności przewidzianych przepisami dla Geodety Uprawnionego oraz Inspektora 
Geodety.  

5. Osoby, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 podlegają, na ich wniosek, wpisowi na listę 
członków okręgowej izby, według miejsca zamieszkania. W uzasadnionych 
przypadkach osoba zainteresowana może wnioskować o wpis do innej okręgowej izby. 

6. Do samorządu mogą należeć osoby będące obywatelami Państwa Polskiego lub 
posiadające prawo stałego pobytu, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych oraz posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie 
niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 
oraz spełniają warunki z pkt 1, 2, 3, 4.  

7. Przynależność osób wykonujących czynności o których mowa w rozdziale III do 
samorządu jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę członków okręgowej 
izby.  

B. Postępowania kwalifikacyjne 
1. Samorząd przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób 

zainteresowanych nabyciem uprawnień zawodowych i potwierdza kwalifikacje oraz 
przeprowadza egzaminy ze znajomości przepisów dla pracowników Służby 
Geodezyjnej.  
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2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna: 
- prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień 
zawodowych zwane dalej „postępowaniami kwalifikacyjnymi” 
- opracowuje pisemne zestawy pytań na postępowanie sprawdzające  
- przeprowadza postępowanie sprawdzające oraz potwierdza nabycie kwalifikacji osób 
zainteresowanych 
- informuje właściwe okręgowe izby o wynikach postępowania kwalifikacyjnego 
- co najmniej raz w roku dokonuje analizy przeprowadzonych postępowań 
kwalifikacyjnych,  
- składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdanie ze swojej działalności  

3. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi co najmniej jeden pracownik naukowy, 
naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny zatrudniony w szkole wyższej w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej 
stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz 
będący członkiem Samorządu Geodetów i Kartografów.  

4. Postępowanie sprawdzające jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego 
przygotowania kandydatów na Geodetów Przysięgłych do samodzielnego 
wykonywania zawodu.  

5. Postępowanie sprawdzające jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania 
kandydatów na Inspektorów Geodetów do samodzielnego wykonywania zadań 
Inspektora.  

5. Zakres tematyczny postępowania sprawdzającego ustalany jest w porozumieniu z 
Głównym Geodetą Kraju. 

6. Z postępowania sprawdzającego zwolnione są osoby, które uzyskały tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego dyscyplinie geodezja i 
kartografia 

7. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Wyraża zgodę na dopuszczenie do postępowania 
kwalifikacyjnego osoby nie będącej obywatelem polskim, jeżeli wykazuje ona 
znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.  

8. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie 
uprawnień zawodowych.  

9. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów 
postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji 
kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, określi  Krajowa Rada Izby. Opłata 
stanowi dochód Krajowej Izby.  

C. Wpis/wykreślenie z listy członków 
1. Rada izby prowadzi listę członków izby okręgowej 
2. Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej 

izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.  
3. Od uchwały, o której mowa w pkt.2 służy odwołanie do Krajowej Rady Izby.  
4. Od orzeczeń Krajowej Rady Izby stronom służy odwołanie do właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sąd pracy i ubezpieczeń 
społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964r – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014r. [pz101, z późn. 
zm.16) o apelacji.  

5. Wpis na listę Geodetów Uprawnionych poprzedza złożenie przez osobę 
zainteresowaną ślubowania.  

6. Rota ślubowania składanego przez Geodetę Uprawnionego ma następującą treść: 
„Ślubuję uroczyście, że jako Geodeta Przysięgły, powierzone mi prace geodezyjne i 
kartograficzne będę wykonywał sumiennie, rzetelnie, zgodnie z najlepszą wiedzą, 
zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. Fakty, informacje i 
okoliczności poznane w związku wykonywaniem czynności Geodety Przysięgłego 
zachowam w tajemnicy w zakresie określonym przepisami prawa”.  
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7. Ślubowanie odbiera prezes okręgowej izby właściwej ze względu na zamieszkanie 
osoby zainteresowanej lub upoważnionych przez niego członek okręgowej rady izby. 
Ślubowanie może być również złożone w formie pisemnej.  

8. Okręgowa izba skreśla z listy członków w przypadku: 
- śmierci,  
- na wniosek członka izby,  
- utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu 
- orzeczenia dyscyplinarnego.  

10. Skreślenie z lity może nastąpić także w wypadku opłacenia składek członkowskich 
przez okres dłuższy od 1 roku. 

11. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku: 
 - orzeczenia kary istotnej z punktu widzenia wykonywania zawodu, 
 - orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby, 
 - nie opłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
 - wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji 

Geodety Przysięgłego. 
12. Zawieszonemu w prawach członkowi izby nie przysługuje czynne i bierne prawo 

wyborcze.  
13. Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania czynności 

zastrzeżonych dla członka samorządu na okres zawieszenia.  
14. Członek izby, o którym mowa w pkt.11 nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego 

mandat w tych organach wygasa.  
15. Osoba skreślona z listy członków izby może ponownie ubiegać się o wpisanie na listę.  
D. Kandydaci na członka izby 

1. Okręgowe izby prowadzą listy kandydatów na Geodetów Przysięgłych oraz 
Inspektorów Geodetów. 

2. Wpis na listę następuje na wniosek kandydata  
3. Do wniosku należy dołączyć:  

- kwestionariusz osobowy, 
- życiorys zawodowy, 
- kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie geodezyjne na studiach wyższych 
lub w technikum geodezyjnym, 
- oświadczenie o niekaralności, 
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- oryginał potwierdzenia uiszczenia wpisowego. 

4. Wpis na listę kandydatów jest odpłatny. Opłata stanowi przychód okręgowej izby.  
5. Kandydat na Geodetę Przysięgłego odbywa praktykę zawodową pod kierunkiem 

opiekuna będącego członkiem izby.  
6. Kandydat na Geodetę Przysięgłego może zwrócić się do właściwej izby o wskazanie 

opiekuna dla realizacji jednej lub więcej prac wymaganych do nabycia danych 
uprawnień.  

7. Członek izby, który w danym okresie realizuje prace, o których mowa w pkt.6 i 
legitymuje się odpowiednim zakresem uprawnień zawodowych ma obowiązek 
przynajmniej raz na trzy lata przyjąć kandydata na Geodetę Przysięgłego wskazanego 
przez izbę.  

8. Szczegółowe zasady odbywania stażu kandydackiego na Geodetę Przysięgłego określi 
regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd.  

9. Kandydat na Inspektora Geodetę odbywa praktykę w trakcie pracy w jednostkach 
Służby Geodezyjnej: PODGiK, MODGiK, WODGiK, CODGiK.  

10. Kandydat na Inspektora Geodetę może przystąpić do egzaminu na Inspektora 
Geodetę po odbyciu minimum 1 roku praktyki zawodowej.  

11. Kandydat na Inspektora Geodetę dokumentuje staż przedstawiając zaświadczenie o 
zatrudnieniu w miejscu pracy: PODGiK, MODGiK, WODGiK, CODGiK.  
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V Czynność wykonywane przez członków Samorządu Geodetów i Kartografów 
 
Czynności zarezerwowane dla Geodety Przysięgłego 

1. Kierowanie pracami przenoszenia na obszar Polski i Konserwacji Geodezyjnych 
układów odniesienia  

2. Kierowanie pracami konserwacji lub wyznaczania geodezyjnego układu 
wysokościowego 

3. Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby tworzenia i 
aktualizacji baz danych obejmujących zbiory danyc krajowego systemu informacji 
o terenie.  

4. Kierowanie pracami pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej na 
potrzeby tworzenia i aktualizacji baz danych tematycznych i specjalistycznych 
tworzonych na potrzeby administracji publicznej.  

5. Wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z ustaleniem 
przebiegu granic nieruchomości, w tym sporządzenie protokołów granicznych i 
aktów ugody. 

6. Wykonywanie podziałów nieruchomości 
7. Przekształcenie struktury własnościowej nieruchomości gruntowych, w szczególności 

- wykonywanie projektów scaleń i podziałów nieruchomości 
- wykonywanie projektów scaleń i wymian gruntów 

1.8 Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych skutkujących dokonaniem 
wpisów w księgach wieczystych. 

1.9 Kierowanie pracami geodezyjnym związanymi z obsługą procesu inwestycyjnego. 
Dokonywanie wymaganych wpisów w dokumentacji procesu inwestycyjnego.  

1.10 Kierowanie pracami związanymi z ustaleniem położenia obiektów w przestrzeni i w 
czasie (badanie przemieszczeń i odkształceń) 

1.11 Kierowanie opracowaniem standardowych opracowań kartograficznych tworzonych 
na podstawie baz danych Kmiot 

1.12 Kierowanie opracowanie map tematycznych i specjalistycznych tworzonych na 
potrzeby administracji publicznej. 

1.13 Kierowanie projektowaniem modeli danych dla systemów informacji przestrzennej 
administracji publicznej oraz tworzeniem baz danych zgodnych z tymi modelami.  

1.14 Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi unormowanymi 
porozumieniami standaryzacyjnymi NATO i normami obronnymi. 

1.15 Kierowanie opracowanie procedur oraz badaniem i kalibrowaniem czujników, 
aparatury i układów (systemów) wykorzystywanych w celach geodezyjnych.  

1.16 Przeprowadzanie kontroli jakości prac, o których mowa w pkt. 1-15 
1.17 Sprawowanie kontroli jakości prac, o których mowa w pkt. 1-15 
1.18 Redagowanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych 

i specjalnych tworzonych na potrzeby administracji publicznej.  
1.19 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie geodezji i kartografii określonych w 

innych przepisach 
1.20 Występowanie jako rzeczoznawca do spraw podręczników do kształcenia w 

zawodach wpisany na listę rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia 
ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, prowadzoną przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

 
2. Czynności zarezerwowane dla Inspektora Geodety 

2.1 Prowadzenie zasobu geodezyjnego na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i 
centralnym. 

2.2 Dokonywanie weryfikacji operatów geodezyjnych składanych do zasoby 
geodezyjnego. 

2.3 Podejmowanie decyzji o przyjęciu do zasobu w razie uzyskania pozytywnego wyniku 
kontroli. 
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2.4 Podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia do  zasobu w razie uzyskania 
negatywnego wyniku kontroli i nie wykonania poprawek w operacie przez Geodetę 
Przysięgłego. 

2.3 Wykonywanie wypisów i wyrysów oraz różnego rodzaju zestawień na podstawie 
prowadzonych geodezyjnych baz danych. 

2.4 Wykonywanie zmian i poprawek w geodezyjnych bazach danych wykonywanych z 
urzędu, a wynikających z oczywistych omyłek.  

2.5 Geodeta powiatowy lub Geodeta Miasta będą prowadzić rejestry zmian z punktu 2.4.  
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VI. Kształcenie ustawiczne 
 
1. Każdy członek Samorządu podlega obowiązkowi szkolenia ustawicznego w zakresie 

przepisów geodezyjnych, standardów wykonywania pomiarów geodezyjnych, 
standardów tworzenia dokumentacji geodezyjnej oraz nowoczesnych technologii 
pomiarowych.  

2. Każdy członek Samorządu przynajmniej raz w roku musi odbyć szkolenie 
organizowane przez Krajową Izbę.   

3. Szkolenia odbywać się będą w formie webinarów.  
4. Szkolenia odbywać się będą trzy razy w miesiącu w dniach przewidzianych wg. 

przygotowanego grafiku.  
5. Każdy członek Samorządu może uczestniczyć w każdym zorganizowanym przez 

Samorząd szkoleniu. 
6. Każde szkolenie będzie dotyczyło innej tematyki. 
7. Szkolenia będą odpłatne, a ich koszt będzie stanowił przychód Samorządu.  
8. Przychód Samorządu będzie dzielony między Izbę Krajową a Izby Okręgowe w taki 

sposób że: 
- 25% opłaty zostanie przychodem Izby Okręgowej 
- 75% opłaty zostanie przychodem Izby Krajowej   

9. Koszt każdego szkolenia będzie taki sam i stały w ciągu roku.  
10. Koszt szkoleń w każdym roku będzie jednorazowo ustalany przez Krajowy Zjazd 

Izby.  
11. Przewiduje się, że koszt jednorazowego szkolenia będzie w wysokości około 50.00zł 

od członka samorządu.  
12. Opłata za szkolenie będzie uiszczana do Izby Okręgowej, a Izba Okręgowa 

przekaże 75% opłaty za szkolenie od poszczególnych członków do Izby Krajowej.  
13. Szkolenia będzie organizowała Izba Krajowa.  
14. Utrzymanie infrastruktury teletechnicznej dotyczącej szkleń  będzie po stronie Izby 

Krajowej.  
15. Krajowy Zjazd Izby powoła specjalny zespół ds. szkoleń którego zadaniem będzie 

zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń o różnej tematyce.  
16. Zespół ds. szkoleń będzie odpowiedzialny za część techniczną i merytoryczną 

szkoleń.  
17. Zespół ds. szkoleń będzie otrzymywać każdorazowo wynagrodzenie za 

przeprowadzone poszczególnego szkolenia.  
18.  Wysokość wynagrodzenia zespołu ds. szkoleń zostanie ustalana co roku przez 

Krajowy Zjazd Izby. 
19. Zespół ds. szkoleń będzie powoływany na czas określony.  
20. Zespołowi ds.szkoleń będzie przewodniczył jeden z w-ce Prezesów Izby Krajowej.  
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VII Postępowanie w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
 

1. Członek izby ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną jeżeli: 
- wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa 
- wykonuje swoje zadania nie dochowując należytej staranności 
- wykonuje swoje zadania niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
- nie stosuje się do uchwał organów izby  

2. Karami dyscyplinarnymi są: 
 - upomnienie 
 - nagana 
 - zawieszenie w prawach członka izby ma okres od 6 miesięcy do 2 lat 
 - usunięcie z izby.  
3. Usunięty członek izby, może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 lat od dnia 

usunięcia.  
4. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wymierza karę w granicach określonych w punkcie 2, 

uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie 
społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinarne, które ma 
osiągnąć w stosunku do ukaranego.  

5. Wymierzając karę, sąd 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.  

6. Skład okręgowego sądu dyscyplinarnego powoływany jest przez Zjazd Izby 
Okręgowej z członków Izby Okręgowej.  

7. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów 
odpowiedzialności za ten sam czyn.  

8. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu 
upłynęły dwa lata. 

9. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie 
następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 
czerwca 1997r.-Kodeks karny (Dz.U.z1997r.Nr88, poz.553, z późn. zm.15).  

10. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przerywa bieg terminu przedawnienia, o 
którym mowa w punkcie 7.  

11. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia 
upłynęły 3 lata.  

12. Stronami postępowania dyscyplinarnego są: 
 - rzecznik dyscyplinarny 
 - obwiniony. 
13. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Zjazd Izby Okręgowej z członków izby 

okręgowej.  
14. Okręgowy zjazd izby powoła minimum po 1 rzeczniku dyscyplinarnym na każde 

województwo przynależne do danej Izby Okręgowej.  
15. Za obwinionego uważa się członka izby, przeciwko któremu rzecznik dyscyplinarny 

złożył do okręgowego sądu dyscyplinarnego wniosek o ukaranie. 
16. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy w szczególności: 
 - prowadzenie postępowania wyjaśniającego,  
 - składanie wniosków o ukaranie,  
 - udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.  
17. Postępowanie wyjaśniające wszczyna rzecznik dyscyplinarny. O wszczęciu tego 

postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia członka izby, którego ono dotyczy. 
Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje postaw do sporządzenia wniosku o 
ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania 
wyjaśniającego, o czym zawiadamia członka izby, którego ono dotyczy.  

18. Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi rozstrzyga Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny.  

19. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji Okręgowe Sądy Dyscyplinarne. 
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20. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Krajowy Sąd Dyscyplinarny.  
21. Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym właściwym do rozpoznania sprawy jest 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, na którego obszarze działania popełniono czyn 
uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.  

22. Wątpliwości o właściwość pomiędzy Okręgowymi Sądami Dyscyplinarnymi 
rozstrzyga Krajowy Sąd Dyscyplinarny.  

23. W przypadku wyłączenia Rzecznika Dyscyplinarnego, innego rzecznika 
dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie wskazuje Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny.  

24. W przypadku wyłączenia członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub Krajowego 
Sądy Dyscyplinarnego od udziału w sprawie, odpowiednio przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego lub Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wyznacza 
innego członka sądu do udziału w sprawie. 

25. Zmiana w składzie orzekającym nie powoduje konieczności powtórzenia czynności w 
postępowaniu dyscyplinarnym. 

26. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie 
dyscyplinarne.  

27. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. 
Obrońcą może być adwokat, radca prawny lub członek izby.  

28. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w 
toku której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obrońcy, 
jeżeli został ustanowiony, a także po rozpatrzeniu innych dowodów mających 
znaczenie w sprawie.  

29. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego strony mają prawo wniesienia 
odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.  

30. Odwołanie wnosi się do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

31. W postępowaniu przed Krajowy Sądem Dyscyplinarnym stosuje sięzasady zawarte 
w punktach: 21, 23, 25 i 26.  

32. Od orzeczeń Krajowe Sądu Dyscyplinarnego stronom służy odwołanie do 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego Sądu Apelacyjnego – 
Sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 
z 2014r poz.101, z poźn.zm.16) o apelacji. 

33. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 
30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w raz z uzasadnieniem.  

34. Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary usunięcia z izby, uważa się za niebyłą i 
wzmiankę o niej wykreśla się z listy członków izby po upływie 2 lat od 
uprawomocnienia się orzeczenia.  

35. Sądy dyscyplinarne oraz sądy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia, przesyłają właściwym izbom odpisy prawomocnych 
orzeczeń o ukaraniu.  

36. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu stanowi podstawę wpisu odpowiedniej wzmianki 
na liście członków izby albo wykreślenia ukaranego z tej listy.  

37. Wykreślenie z listy członków izby następuje w przypadku: 
 - utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 
 - sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety i kartografa 
 - sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety inspektora 
 - orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego lub Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego o usunięciu z izby 
 - śmierci.  
38. Wykreślenia z listy członków izby dokonuje się na podstawie prawomocnego 

orzeczenia oalbo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL lub innej 
udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.  
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39. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wydatki poniesione w związku z tym 
postępowaniem.  

40. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony. W 
pozostałych przypadkach koszty postępowania przed okręgowym sądem 
dyscyplinarnym pokrywa właściwa izba, a koszty postępowania przed Krajowym 
Sądem Dyscyplinarnym – Krajowa Izba.  

41. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego stanowią dochód 
okręgowej izby lub Krajowej Izby proporcjonalnie do udziału w postępowaniau 
odpowiednio okręgowego sądu dyscyplinarnego i Krajowe Sądu Dyscyplinarnego. 

42. Do postępowań przed sądami dyscyplinarnymi, w sprawach odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej koncepcji stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz.U.Nr89, poz.555, z poźn. Zm.17) 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.  

43. Ustawa powinna wprowadzić karę grzywny w stosownej wysokości w stosunku do 
osób wykonujących czynności, o których mowa w rozdziale IV, nie będących 
członkami izby.  

44. Sądy dyscyplinarne oraz rzecznicy dyscyplinarni będą otrzymywać wynagrodzenie 
za prowadzone czynności.  

45. Wielkość wynagrodzenia członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników 
dyscyplinarnych określi Krajowa Rada Izby  

46. Wynagrodzenie członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych 
będą stanowić składową kosztów postępowania dyscyplinarnego.  
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VIII Relacje: Samorząd Zawodowy – władze publiczne 
 

1. Relacje Samorząd Zawodowy – władze państw członkowskich UE i innych państw. 
Ustawa określi warunku dopuszczające obywateli państwa członkowskiego 
posiadających kwalifikacje zawodowe geodety lub kartografa, którzy prowadzą zgodnie z 
prawem działalność zakresie tych zawodów w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim oraz określi prawo do tymczasowego i okazjonalnego 
wykonywania zawodu odpowiednio uprawnionego geodety lub kartografa na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
Ustawa umocuje prawnie właściwy organ samorządu zawodowego do zwracania się do 
właściwych organów państwa członkowskiego o przedstawienie informacji 
potwierdzających, że geodeta lub kartograf wykonuje działalność zgodnie z prawem, w 
sposób należyty, oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje 
karne związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności.  
Ustawa umocuje prawnie właściwy organ samorządu zawodowego do udostępniania na 
wniosek właściwego organu państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, 
informacji, o których mowa powyżej, oraz informacji niezbędnych przy rozpatrywaniu 
skargi złożonej na uprawnionego geodetę lub kartografa przez usługobiorcę.  
 

2. Relacje samorząd zawodowy – władza ustawodawcza RP 
Na mocy art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Samorząd zawodowy 
Geodetów i Kartografów Przysięgłych reprezentuje osoby wykonujące zawody Geodety i 
Kartografa Przysięgłego.  
Na mocy Art. 122 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Art. 34 Regulaminu Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej dołączane uzasadnienia do projektów ustaw, wnoszonych do 
Sejmu z inicjatywy poselskiej, Senatu lub obywatelskiej, powinny przedstawiać wyniki 
przeprowadzonych konsultacji.  
Ustawa będzie przewidywać zawieszenie członkostwa w samorządzie zawodowym 
osoby pełniącej funkcję posła na Sejm RP, senatora Senatu RP oraz posła Parlamentu 
Europejskiej na okres trwania kadencji, ponadto ustawa zakaże powoływania się na fakt 
przynależności do samorządu zawodowego w trakcie trwania kampanii wyborczych do 
Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europejskiego.  

 
3. Relacje samorząd zawodowy- - władza wykonawcza RP 
Na mocy Art. 87 ust. 1 Konstytucji RP Samorząd zawodowy Geodetów i Kartografów 
Przysięgłych reprezentuje osoby wykonujące zawodu Geodety i Kartografa Przysięgłego  
Na mocy Art. 112 Konstytucji RP oraz Art. 34 Regulaminu Sejmu RP dołączane 
uzasadnienia do projektów ustaw, wnoszonych do Sejmu z inicjatywy Rady Ministrów, 
powinny przedstawiać wyniki przeprowadzanych konsultacji.  
Na mocy Art. 145 ust.4 pkt 12 Konstytucji RP oraz §21. pkt 2 Uchwały Nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013r Regulamin pracy Rady Ministrów, Samorząd 
Zawodowy Geodetów i Kartografów Przysięgłych opiniuje projekty rozporządzeń 
Prezesa Rady Ministrów lub ministrów.  
Ustawa wprowadzi obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 
które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii. 
Ustawa zobowiąże ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia – 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej – w drodze 
rozporządzenia szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego, o który mowa 
powyżej, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oaz minimalnej sumy 
gwarancyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wykonywanego zawodu oraz 
zakresu realizowanych zadań.  
Ustawa wprowadzi obowiązek współdziałania samorządu zawodowego z organami 
administracji rządowej oraz innymi stowarzyszeniami zawodowymi, samorządami 
zawodowymi i gospodarczymi.  
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Nadzór nad samorządem zawodowym wykonuje Główny Geodeta Kraju. 
Ustawa zezwoli na wstąpienie i członkostwo w samorządzie zawodowym osobom 
będącym pracownikami jednostek administracji rządowej, żołnierzami w służbie czynnej, 
funkcjonariuszami Straży Granicznej. Pracownicy administracji rządowej nie mogą pełnić 
funkcji w organach izb, z wyłączeniem udziału w składach orzekających sądów.  

 
4. Relacje samorząd zawodowy – samorząd terytorialny RP 
Ustawa wprowadzi obowiązek współdziałania samorządu zawodowego i organów 
wykonawczych samorządu województwa / powiatu / gminy (miasta).  
Ustawa wprowadzi obowiązek uzyskania przez marszałka województwa, starostę, wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) od właściwej miejscowo Rady Izby opinii przy 
powoływaniu osób odpowiednio na stanowisko geodety województwa, powiatu, gminy. 
Ustawa wprowadzi obowiązek uzyskania przez marszałka województwa, starostę wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) od właściwej miejscowo Rady Izby opinii przy 
powoływaniu osób odpowiednio na stanowisko dyrektorów/kierowników ośrodków 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Ustawa wprowadzi obowiązek uzyskania przez marszałka województwa, starostę, wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) od właściwej miejscowo Rady izby opinii przy 
powoływaniu osób odpowiednio na stanowiska kierowników/szefów wydziałów, 
oddziałów, pracowni, departamentów itp w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej.   
W stosunku do osób pełniących funkcje: geodety województwa, powiatu, gminy oraz 
kierownika/dyrektora ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jak również 
kierownika/szefa pracowni, departamentu, oddziału w ośrodku dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej wymagana jest przynależność do samorządu zawodowego.  
Ustawa wprowadzi zakaz pełnienia funkcji w organach izb geodetom województwa, 
powiatu i gminy, dyrektorom/kierownikom ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej oraz kierownikom/szefom pracowni, departamentów, oddziałów 
ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

 
5. Relacje samorząd zawodowy – instytucje naukowe 
Ustawa wprowadzi obowiązek współpracy samorządu zawodowego z towarzystwami 
naukowymi, uczelniami, instytucjami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za 
granicą. Współpraca ta obejmować będzie w szczególności sporządzanie ekspertyz i 
opinii technicznych, opiniowanie aktów prawnych, opiniowanie programów kształcenia 
dla kierunku geodezja i kartografia i kierunków pokrewnych, propagowanie zdobyczy 
nauki wśród geodetów i kartografów oraz udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych geodetów i kartografów.  
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IX. Zasady finansowania samorządu 
 

1. Dochodami samorządu są w szczególności: 
- przychody ze składek członkowskich, 
- przychody z postępowań kwalifikacyjnych, 
- przychody ze szkoleń, 
- przychody z wpisów na listy kandydatów, 
- przychody z innych form działalności, 
- darowizny. 
2. Proponuje się by wysokość składki miesięcznej członka samorządu wynosiło 40zł.  
3. Proponuje się by wysokość opłaty za pojedyncze szkolenie webinarowe organizowane 
przez Samorząd w ramach szkolenia ustawicznego wynosiło 50zł.  
4. Proponuje się by opłata za wpis na listę kandydatów została ustalona na kwotę 50zl. 
5. Docelową wysokość składki członkowskiej ustala Krajowy Zjazd. 
6. Docelową wysokość kosztu szkolenia webinarowego organizowanego w ramach 
szkolenia ustawicznego ustali Krajowy Zjazd.  
7. Docelową wysokość opłaty za wpis na listę kandydatów ustali Krajowy Zjazd. 
6. Proponuje się by składki były opłacane jednorazowo za cały rok z góry do 15 stycznia 
każdego roku obowiązywania członkostwa w samorządzie.  
8. Jeśli osoba stanie się członkiem w ciągu trwania danego roku wysokość składki za ten 
rok naliczana jest proporcjonalnie od dnia zostania członkiem do końca danego roku. 
Składka musi zostać opłacona w terminie 15 dni roboczych od dnia stania się członkiem.  
9. Opłata za szkolenia webinarowe muszą zostać uiszczone najpóźniej 15 dni po 
rejestracji na dany webinar.  
10. Z opłat członkowskich zwalnia się osoby będącymi członkami zarządów okręgowych 
izb oraz Zarządu Krajowej Izby, Sądów Dyscyplinarnych i Rzeczników Dyscyplinarnych, 
oraz członków Samorządu będącymi pracownikami naukowymi, nie posiadającymi 
dodatkowych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i nie 
prowadzących działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii.  
11. Dopuszcza się by składki członkowskie oraz opłaty za webinary opłacane były przez 
pracodawców.  
12. Proponuje się by pracownicy Służby Geodezyjnej legitymujący się tytułem Geodety 
Przysięgłego lub Inspektora Geodety byli objęci 50% zniżką na składki członkowskie.  
 


