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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 lipca 2003 r.

w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z póên. zm. 2)) zarzàdza si´,
co nast´puje: 

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) tryb sk∏adania wniosków o nadanie uprawnieƒ za-
wodowych;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz.165 i Nr 141,
poz. 1359). W∏aÊciwoÊç Ministra Infrastruktury do wydania
niniejszego rozporzàdzenia wynika z art. 44 ustawy z dnia
21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów,
ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.



2) sposób i warunki uznania praktyki zawodowej;

3) organizacj´ dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej;

4) sposób przeprowadzania post´powania kwalifika-
cyjnego;

5) sposób ustalania kosztów post´powania kwalifika-
cyjnego;

6) sposób prowadzenia i zakres danych centralnego
rejestru osób posiadajàcych uprawnienia zawodo-
we;

7) wzory Êwiadectw uprawnieƒ zawodowych. 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne;

2) uprawnieniach zawodowych — nale˝y przez to ro-
zumieç uprawnienia zawodowe w dziedzinie geo-
dezji i kartografii, nadawane przez G∏ównego Geo-
det´ Kraju na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy;

3) komisji kwalifikacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
komisj´ do spraw uprawnieƒ zawodowych;

4) osobie zainteresowanej — nale˝y przez to rozumieç
osob´ ubiegajàcà si´ o nadanie jej uprawnieƒ za-
wodowych;

5) rejestrze — nale˝y przez to rozumieç centralny re-
jestr osób posiadajàcych uprawnienia zawodowe.

§ 3. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza post´po-
wanie kwalifikacyjne wobec osób zainteresowanych,
spe∏niajàcych warunki okreÊlone w art. 44 ustawy.

Rozdzia∏ 2

Tryb sk∏adania wniosków 
o nadanie uprawnieƒ zawodowych

§ 4. 1. Osoba zainteresowana sk∏ada wniosek
o nadanie uprawnieƒ zawodowych na formularzu, któ-
rego wzór jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia.

2. Osoba zainteresowana do∏àcza do wniosku: 

1) dokumenty potwierdzajàce posiadanie wykszta∏ce-
nia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 lub art. 44
ust. 2 ustawy;

2) dokumenty potwierdzajàce praktyk´ zawodowà;

3) oÊwiadczenie osoby zainteresowanej o niekaralno-
Êci za przest´pstwa przeciwko wiarygodnoÊci do-
kumentów;

4) inne dokumenty majàce wp∏yw na ocen´ dotych-
czasowego dorobku zawodowego, w tym opinie
pracodawców;

5) dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm. 

§ 5. Osoby, o których mowa w art. 44 ust. 3 usta-
wy, do∏àczajà do wniosku wykaz dorobku naukowego
w zakresach uprawnieƒ zawodowych wymienionych
w art. 43 ustawy, potwierdzony pracami i publikacjami
zawodowymi, a tak˝e prowadzonymi zaj´ciami dydak-
tycznymi.

§ 6. W razie z∏o˝enia wniosku niekompletnego
zwraca si´ go osobie zainteresowanej w celu uzupe∏-
nienia.

§ 7. Osoba zainteresowana mo˝e w jednym post´-
powaniu kwalifikacyjnym z∏o˝yç wniosek o nadanie
uprawnieƒ zawodowych wy∏àcznie w jednym z zakre-
sów, o których mowa w art. 43 ustawy. 

Rozdzia∏ 3

Sposób i warunki uznania praktyki zawodowej

§ 8. Osoba zainteresowana dokumentuje praktyk´
zawodowà zaÊwiadczeniem pracodawcy lub sk∏ada
oÊwiadczenie dotyczàce praktyki zawodowej.

§ 9. Praktyka zawodowa jest uznawana, je˝eli odpo-
wiada zakresowi uprawnieƒ zawodowych, o których
nadanie ubiega si´ osoba zainteresowana. 

§ 10. Zespó∏ kwalifikacyjny, o którym mowa w § 15
ust. 1, w cz´Êci wst´pnej post´powania, bada z∏o˝one
zaÊwiadczenia lub oÊwiadczenia dokumentujàce prak-
tyk´ zawodowà w sposób okreÊlony w § 17 ust. 2—6,
uwzgl´dniajàc warunki okreÊlone w art. 44 ust. 1—3
ustawy.

Rozdzia∏ 4

Organizacja dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej

§ 11. W sk∏ad komisji kwalifikacyjnej wchodzà: 

1) przewodniczàcy; 

2) trzech wiceprzewodniczàcych;

3) cz∏onkowie. 

§ 12. 1. Komisja kwalifikacyjna dzia∏a w podkomi-
sjach: 

1) podkomisja I — dla uprawnieƒ zawodowych, o któ-
rych mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy;

2) podkomisja II — dla uprawnieƒ zawodowych, o któ-
rych mowa w art. 43 pkt 3 ustawy; 

3) podkomisja III — dla uprawnieƒ zawodowych,
o których mowa w art. 43 pkt 6 i 7 ustawy. 

2. Pracami podkomisji kierujà wiceprzewodniczàcy
komisji kwalifikacyjnej. 

§ 13. 1. Pracami komisji kwalifikacyjnej kieruje jej
przewodniczàcy, który w szczególnoÊci:

1) wnioskuje do G∏ównego Geodety Kraju w sprawie
ustalania harmonogramów post´powania kwalifi-
kacyjnego;
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2) zapewnia opracowanie propozycji zestawów pytaƒ
na egzaminy pisemne;

3) inicjuje dzia∏ania majàce na celu podnoszenie po-
ziomu wiedzy cz∏onków komisji kwalifikacyjnej i za-
chowanie jednolitoÊci post´powaƒ kwalifikacyj-
nych. 

2. Przewodniczàcy mo˝e powierzyç bezpoÊrednie
kierowanie pracami komisji kwalifikacyjnej jednemu
z wiceprzewodniczàcych. 

Rozdzia∏ 5

Sposób przeprowadzania post´powania 
kwalifikacyjnego

§ 14. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza post´-
powanie kwalifikacyjne w terminie nie d∏u˝szym ni˝
4 miesiàce od dnia z∏o˝enia wniosku przez osob´ zain-
teresowanà. 

§ 15. 1. G∏ówny Geodeta Kraju, w celu przeprowa-
dzenia post´powania kwalifikacyjnego, na wniosek
przewodniczàcego lub wiceprzewodniczàcego komisji
kwalifikacyjnej, wyznacza zespó∏ kwalifikacyjny w licz-
bie od 3 do 5 osób, spoÊród osób wchodzàcych w sk∏ad
w∏aÊciwej podkomisji, w zale˝noÊci od iloÊci wniosków
z∏o˝onych przez osoby zainteresowane. 

2. Zespo∏em kwalifikacyjnym kieruje przewodni-
czàcy komisji kwalifikacyjnej, jeden z wiceprzewodni-
czàcych lub inna osoba wchodzàca w sk∏ad zespo∏u,
wyznaczona przez G∏ównego Geodet´ Kraju. 

3. Przewodniczàcy komisji kwalifikacyjnej kieruje
zespo∏em kwalifikacyjnym, je˝eli post´powanie kwali-
fikacyjne dotyczy osoby zainteresowanej posiadajàcej
tytu∏ profesora albo stopieƒ specjalizacji zawodowej. 

§ 16. 1. Post´powania kwalifikacyjne sà organizo-
wane w siedzibie G∏ównego Urz´du Geodezji i Karto-
grafii. 

2. W uzasadnionych przypadkach G∏ówny Geodeta
Kraju mo˝e podjàç decyzj´ o zorganizowaniu post´po-
wania kwalifikacyjnego w innym miejscu. 

§ 17. 1. Post´powanie kwalifikacyjne sk∏ada si´
z cz´Êci wst´pnej i z cz´Êci sprawdzajàcej. 

2. Cz´Êç wst´pna odbywa si´ na posiedzeniu ze-
spo∏u kwalifikacyjnego nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
wyznaczonym przez przewodniczàcego komisji kwalifi-
kacyjnej terminem cz´Êci sprawdzajàcej. 

3. Cz´Êç wst´pna obejmuje: 

1) badanie dokumentów z∏o˝onych przez osob´ zain-
teresowanà pod wzgl´dem formalnoprawnym;

2) ocen´ spe∏nienia przez osob´ zainteresowanà wa-
runków okreÊlonych w art. 44 ust. 1—3 ustawy;

3) rozstrzygni´cie o dopuszczeniu lub niedopuszcze-
niu osoby zainteresowanej do cz´Êci sprawdzajà-
cej, potwierdzone zapisem protokolarnym. 

4. Przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyjnego po-
wiadamia osob´ zainteresowanà na piÊmie o brakach
w dokumentacji lub odmowie dopuszczenia do cz´Êci
sprawdzajàcej, wraz z uzasadnieniem. 

5. Zespó∏ kwalifikacyjny przed rozpocz´ciem cz´Êci
sprawdzajàcej:

1) rozpatruje, z udzia∏em osób zainteresowanych,
o których mowa w ust. 4, wniesione przez te osoby
dodatkowe dokumenty i oÊwiadczenia;

2) podejmuje wobec tych osób rozstrzygni´cie, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 3.

6. Po zakoƒczeniu cz´Êci wst´pnej post´powania
zespó∏ kwalifikacyjny wype∏nia cz´Êç I protoko∏u.
W przypadku osób niedopuszczonych do cz´Êci spraw-
dzajàcej zespó∏ kwalifikacyjny wype∏nia równie˝ cz´Êç
III protoko∏u.

§ 18. 1. Cz´Êç sprawdzajàcà post´powania kwalifi-
kacyjnego przeprowadza si´ w formie egzaminu pi-
semnego i ustnego. 

2. Maksymalna liczba osób, które mogà jednocze-
Ênie zdawaç egzamin, nie mo˝e przekraczaç 45.

3. G∏ówny Geodeta Kraju lub z jego upowa˝nienia
wiceprezes lub inny pracownik G∏ównego Urz´du Geo-
dezji i Kartografii dor´cza zapiecz´towane zestawy py-
taƒ egzaminu pisemnego przewodniczàcemu zespo∏u
kwalifikacyjnego.

§ 19. 1. Egzamin pisemny sk∏ada si´ z dwóch cz´-
Êci: 

1) cz´Êci ogólnej, b´dàcej egzaminem testowym
sprawdzajàcym znajomoÊç przepisów prawnych
oraz standardów technicznych dotyczàcych geode-
zji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie, których znajomoÊç jest wymagana bez
wzgl´du na zakres uprawnieƒ zawodowych, przy
czym do ka˝dego pytania testowego sà do∏àczone
odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna; 

2) cz´Êci szczegó∏owej, polegajàcej na udzieleniu od-
powiedzi na pytania dotyczàce wykonywania prac
geodezyjnych i kartograficznych, z uwzgl´dnie-
niem zakresu uprawnieƒ zawodowych, o nadanie
których ubiega si´ osoba zainteresowana, oraz na
wskazaniu przepisów regulujàcych zagadnienia
okreÊlone w pytaniach.

2. Liczba pytaƒ na egzaminie pisemnym wynosi: 

1) w cz´Êci ogólnej: 60 pytaƒ testowych; 

2) w cz´Êci szczegó∏owej: 3 pytania o charakterze opi-
sowym. 

3. Czas trwania ka˝dej z cz´Êci egzaminu pisemne-
go wynosi 1 godzin´. 

§ 20. 1. Osoba zainteresowana, która w okresie sze-
Êciu miesi´cy przed przystàpieniem do egzaminu
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ukoƒczy∏a z wynikiem pozytywnym post´powanie
w sprawie innego zakresu uprawnieƒ zawodowych,
jest zwolniona z cz´Êci ogólnej egzaminu pisemnego. 

2. W czasie trwania egzaminu pisemnego osoby za-
interesowane mogà pos∏ugiwaç si´ tekstami aktów
prawnych i zbiorami orzeczeƒ.

3. Przed wejÊciem na sal´ egzaminacyjnà osoba za-
interesowana okazuje dowód osobisty lub inny doku-
ment potwierdzajàcy to˝samoÊç. 

4. Przed rozpocz´ciem egzaminu przewodniczàcy
zespo∏u kwalifikacyjnego informuje osoby zaintereso-
wane o warunkach organizacyjnych jego przeprowa-
dzenia. 

5. Korzystanie przez osob´ zainteresowanà z po-
mocy innych uczestników egzaminu lub opracowaƒ in-
nych, ni˝ wymienione w ust. 2, powoduje w stosunku
do tej osoby przerwanie egzaminu przez przewodni-
czàcego zespo∏u kwalifikacyjnego i jest równoznaczne
z negatywnym wynikiem egzaminu. 

§ 21. 1. Cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego oce-
niajà udzielone podczas egzaminu pisemnego odpo-
wiedzi w nast´pujàcy sposób: 

1) w cz´Êci ogólnej przyznaje si´ 1 punkt za ka˝dà po-
prawnà odpowiedê; 

2) w cz´Êci szczegó∏owej przyznaje si´ od 0 do 7 punk-
tów za odpowiedê na ka˝de z pytaƒ; 

3) uzyskanie co najmniej 41 punktów w cz´Êci ogólnej
egzaminu oraz uzyskanie co najmniej 15 punktów
w cz´Êci szczegó∏owej oznacza wynik pozytywny; 

4) prace pisemne z ocenà negatywnà sà sprawdzane
powtórnie przez innego cz∏onka zespo∏u kwalifika-
cyjnego.

2. Nie sprawdza si´ cz´Êci szczegó∏owej egzaminu
pisemnego osoby zainteresowanej, która nie uzyska∏a
wyniku pozytywnego z cz´Êci ogólnej. 

3. Wynik egzaminu pisemnego wpisuje si´ na arku-
szu pracy egzaminacyjnej, opatrujàc go datà i podpi-
sem sprawdzajàcego. 

§ 22. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustne-
go jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu pi-
semnego. 

§ 23. 1. W czasie egzaminu ustnego cz∏onkowie ze-
spo∏u kwalifikacyjnego zadajà indywidualnie pytania
osobie zainteresowanej. 

2. Odpowiedzi ocenia ca∏y zespó∏ kwalifikacyjny. 

3. Cz∏onkowie zespo∏u kwalifikacyjnego formu∏ujà
pytania w sposób zwi´z∏y i jasny, z uwzgl´dnieniem za-
kresu uprawnieƒ zawodowych, o które ubiega si´ oso-
ba zainteresowana. Przewodniczàcy zespo∏u kwalifika-
cyjnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
mo˝e zinterpretowaç treÊç zadanego pytania. 

4. Zespó∏ kwalifikacyjny dokonuje oceny egzaminu
ustnego i ca∏ego post´powania kwalifikacyjnego.

5. W przypadku braku zgodnoÊci cz∏onków zespo∏u
w ocenie egzaminu ustnego, przewodniczàcy zarzàdza
g∏osowanie. Przy równej liczbie g∏osów decyduje g∏os
przewodniczàcego.

6. Negatywny wynik egzaminu ustnego wymaga
szczegó∏owego uzasadnienia, w tym przedstawienia
zagadnieƒ, których osoba egzaminowana nie opano-
wa∏a w stopniu umo˝liwiajàcym wykonywanie samo-
dzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii,
oraz przebiegu egzaminu ustnego i zwiàzanego z tym
stanowiska cz∏onków komisji. 

§ 24. 1. Z przeprowadzonego post´powania kwali-
fikacyjnego zespó∏ kwalifikacyjny sporzàdza protokó∏,
którego wzór stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Po podpisaniu protoko∏u przewodniczàcy zespo-
∏u kwalifikacyjnego og∏asza osobie zainteresowanej
ostateczny wynik post´powania kwalifikacyjnego. 

3. Protoko∏y z przeprowadzonego post´powania
kwalifikacyjnego przewodniczàcy zespo∏u kwalifikacyj-
nego niezw∏ocznie przekazuje G∏ównemu Geodecie
Kraju.

§ 25. 1. Post´powanie kwalifikacyjne w stosunku
do osób zainteresowanych posiadajàcych tytu∏ profe-
sora albo stopieƒ specjalizacji zawodowej przeprowa-
dza si´ odr´bnie. 

2. Post´powanie kwalifikacyjne wobec osób wy-
mienionych w ust. 1 obejmuje wy∏àcznie cz´Êç wst´p-
nà post´powania, o której mowa w § 17 ust. 1.

3. Po zakoƒczeniu cz´Êci wst´pnej post´powania
wobec osób zainteresowanych, o których mowa
w ust. 1, zespó∏ kwalifikacyjny wype∏nia cz´Êç III pro-
toko∏u. 

Rozdzia∏ 6

Sposób ustalania 
kosztów post´powania kwalifikacyjnego

§ 26. WysokoÊç kosztów post´powania kwalifika-
cyjnego ustala si´ na podstawie analizy przewidywa-
nych kosztów, stosownie do prognozowanej liczby
osób zainteresowanych w danym roku bud˝etowym. 

§ 27. Koszty post´powania kwalifikacyjnego obej-
mujà: 

1) koszty bezpoÊrednie, w sk∏ad których wchodzà
koszty: 
a) wynagrodzenia, przejazdów, noclegów i diet

cz∏onków zespo∏u kwalifikacyjnego,
b) wynajmu sal na egzamin i posiedzenia zespo∏u,
c) materia∏ów i prac biurowych zwiàzanych z prze-

prowadzeniem post´powania kwalifikacyjnego,
w tym druku formularzy zawierajàcych pytania
egzaminacyjne; 
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2) koszty poÊrednie, które obejmujà w szczególnoÊci: 

a) koszty organizowania okresowych posiedzeƒ ko-
misji kwalifikacyjnej lub posiedzeƒ zespo∏ów
kwalifikacyjnych, majàcych na celu ujednolice-
nie zasad post´powania kwalifikacyjnego wo-
bec wszystkich osób zainteresowanych oraz
podsumowanie doÊwiadczeƒ wynikajàcych
z prowadzonych post´powaƒ kwalifikacyjnych,

b) koszty opracowania pytaƒ egzaminacyjnych,

c) koszty wydawnictw informacyjno-szkolenio-
wych,

d) koszty zwiàzane z obs∏ugà prac komisji kwalifi-
kacyjnej, w tym obs∏ugà ksi´gowà i obs∏ugà ad-
ministracyjno-prawnà. 

§ 28. 1. W przypadku niedopuszczenia osoby zain-
teresowanej do cz´Êci sprawdzajàcej post´powania
kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca si´ 50 % wp∏aty
wniesionej na poczet pokrycia kosztów post´powania
kwalifikacyjnego. 

2. Wzory Êwiadectw nadania uprawnieƒ zawodo-
wych w dziedzinie geodezji i kartografii sà okreÊlone
w za∏àcznikach nr 3 i 4 do rozporzàdzenia. 

Rozdzia∏ 7

Sposób prowadzenia i zakres danych centralnego 
rejestru osób posiadajàcych uprawnienia zawodowe 

§ 29. G∏ówny Geodeta Kraju prowadzi rejestr w po-
staci informatycznej bazy danych. 

§ 30. Rejestr zawiera nast´pujàce dane osób posia-
dajàcych uprawnienia zawodowe:

1) nazwisko, imi´ (imiona); 

2) imi´ ojca; 

3) dat´ i miejsce urodzenia;

4) numer PESEL, je˝eli zosta∏ nadany; 

5) adres miejsca zamieszkania; 

6) informacje o wykszta∏ceniu; 

7) numer Êwiadectwa; 

8) zakresy posiadanych uprawnieƒ zawodowych i da-
ty nadania; 

9) informacje o rodzajach orzeczonych kar dyscypli-
narnych, w tym dat´ wydania i numer decyzji
o ukaraniu oraz okres, na który kara zosta∏a orze-
czona.

§ 31. G∏ówny Geodeta Kraju publikuje informacje
wymienione w § 30 pkt 7—9 w sieci Internet.

Rozdzia∏ 8

Przepis koƒcowy

§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.3)

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szcze-
gó∏owych warunków nadawania uprawnieƒ zawodowych
oraz dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnieƒ
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U.
Nr 107, poz.1139), zachowanym w mocy na podstawie
art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów nor-
matywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120,
poz. 1268).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 lipca 2003 r. (poz. 1396)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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