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Nazwa dokumentu:
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
Konsultacje publiczne
Lp.

Komórka

Jednostka

Treść uwagi i uzasadnienie

Propozycja zmian

W skład zespołu kwalifikacyjnego, o którym

W skład zespołu kwalifikacyjnego, o którym

mowa w ust. 1 pkt 2, wchodzą członkowie

mowa w ust. 1 pkt 2, wchodzą członkowie komisji

komisji kwalifikacyjnej posiadając

kwalifikacyjnej posiadając uprawnienia

uprawnienia zawodowe, z tym że zakres

zawodowe, z tym że zakres uprawnień

uprawnień posiadanych przez co najmniej

posiadanych przez co najmniej trzech członków

trzech członków zespołu kwalifikacyjnego

zespołu kwalifikacyjnego jest tożsamy

jest tożsamy z zakresem uprawnień

z zakresem uprawnień zawodowych, o które

zawodowych, o które ubiega się osoba

ubiega się osoba zainteresowana biorąca udział

zainteresowana biorąca udział

w postępowaniu kwalifikacyjnym przy czym

w postępowaniu kwalifikacyjnym

przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego musi

wnosząca redakcyjna, do
uwagi

której
wnoszone są
uwagi

1.
GIG

§ 8. 2.

posiadać uprawnienia tożsame z zakresem

uprawnień zawodowych, o które ubiega się
osoba zainteresowana biorąca udział
w postępowaniu kwalifikacyjnym
2.

GIG

§ 17. 1.

Proponujemy umożliwić wszystkim

Zamiast zapisu „na żądanie przewodniczącego

członkom zespołu sprawdzanie dowodów

zespołu kwalifikacyjnego” wprowadzić „na

osobistych co usprawni i przyspieszy

żądanie członka zespołu kwalifikacyjnego”

przebieg postępowania.
3.

GIG

§ 17. 1.

Proponujemy określić dokładnie jaki

Przed słowami „dokument tożsamości” dodać

dokument powinna posiadać osoba

wyraz „aktualny„ a po listę akceptowanych

egzaminowana, co wyeliminuje ewentualne

dokumentów tożsamości (dowód osobisty,

próby przedkładania nieaktualnych

paszport, prawo jazdy).

dowodów osobistych lub legitymacji ze
zdjęciem lub praw jazdy itp. Oraz
późniejsze ewentualne odwołania z tego
tytułu.
4.

GIG

§ 18. 3

Egzamin pisemny jest przeprowadzany z

Wykreślić gdyż jest tożsamy z § 16. 3. Egzamin

zastosowaniem techniki komputerowej

pisemny jest przeprowadzany z zastosowaniem
techniki komputerowej.

5.

GIG

§ 18. 6

Proponujemy by w sytuacji gdy jedną z

Na końcu ustępu usunąć kropkę i dodać słowa

dwóch osób sprawdzającą pracę pisemną

„lub wyznaczony przez przewodniczącego

części szczegółowej jest przewodniczący

członek zespołu w sytuacji gdy jedną z osób

zespołu to nie on decydował w przypadku

oceniających pracę był przewodniczący zespołu.”

rozbieżności w ocenach pracy co zapewni
uzyskanie większego stopnia przejrzystości
egzaminu.
6.

GIG

§ 20.4

Proponujemy by do oceny odpowiedzi

Na końcu ustępu usunąć kropkę i dodać

dopuścić tylko osoby posiadające

”posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie,

uprawnienia z tego zakresu, co spowoduje

o których uzyskanie ubiega się osoba

że głos osoby nie posiadającej uprawnień

zainteresowana.”.

w danym zakresie nie będzie się liczył w
ocenie odpowiedzi.
7.

GIG

§ 20.5

Proponujemy uściślić określenie osób

Po słowach „członków zespołu kwalifikacyjnego”

głosujących nad odpowiedzią.

dodać słowa „, posiadających uprawnienia
zawodowe w zakresie, o których uzyskanie
ubiega się osoba zainteresowana”.

8.

GIG

Załącznik 3 do

Proponujemy zrezygnować ze znajomości

rozporządzenia sieci ASG-EUPOS jako wymogu

W załączniku 3 zakres 3 punkt 6.1 usunąć
wyrażenie: „, w tym z wykorzystaniem sieci ASG-

Zakres 3 punkt

koniecznego spełnienia warunku efektów

EUPOS” natomiast w załączniku 2 do

6.1

uczenia na zakres 3 by umożliwić

rozporządzenia zakres 3 dodać punkt 7 o treści:

Oraz Załącznik
2 do
rozporządzenia
zakres 3

spełnienie wymogu osobom kończącym

„7) zakładanie, pomiar i wyrównanie wyników

studia przed pojawieniem się systemu

pomiarów osnów geodezyjnych z

ASG-EUPOS. System ten bazuje na

wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS -

pomiarach satelitarnych, których

minimum 1 praca geodezyjna;”.

znajomość podstaw teoretycznych jest
wymagana w innych punktach tego
załącznika a wprowadzając taki wymóg do
określania efektów kształcenia zawęża
krąg osób mogących uzyskać w ten sposób
uprawnienia do osób kończących studia po
pojawieniu się tego systemu. Konieczność
znajomości pracy z tym systemem można
nałożyć wprowadzając wymóg
legitymowania się pracami z
wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS.

9.

GIG

Proponujemy przywrócenie treści

Dodać nowy paragraf o treści : „Część

dotychczasowych zapisów § 23. Zdany

sprawdzająca postępowania kwalifikacyjnego

egzamin w części ogólnej o okresie

wobec osoby zainteresowanej ubiegającej się o

ostatnich 6 miesięcy gwarantuje, że

nadanie uprawnień zawodowych w jednym z

kandydat posiada wiedzę. Ponadto zapis

zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy,

ten wpływał motywująco na kandydatów

która w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem

starających się o następne zakresy

do egzaminu ukończyła z pozytywnym wynikiem

uprawnień zawodowych. Ograniczał stres

postępowanie kwalifikacyjne w jednym z

związany z ponownym zdawaniem części

powyższych zakresów, obejmuje część

ogólnej. Taki był pierwotny zamysł

szczegółową egzaminu pisemnego i egzamin

wprowadzenia tego paragrafu, a nie jak

ustny.”

czytamy w uzasadnieniu zmniejszenie
pracy komisji kwalifikacyjnej.
10.

11.

GIG

GIG

Załącznik 2
Zakres 6 Pkt 1

Załącznik 2
Zakres 6 Pkt 2

W załączniku nie uwzględniono istotnych

1) aktualizacja co najmniej jednej z baz danych, o

prac możliwych do uznania praktyki

których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 – 6 oraz lub

zawodowej dla zakresu 6, dotyczące

aktualizacja przynajmniej jednej z baz danych, o

uzupełnienia i aktualizacji baz danych, o

których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, 9, 12 ustawy

których mowa w art. 4 ust. 1a, pkt 4-6 i pkt.

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i

12.

kartograficzne.

Zbyt szerokie określenie „redakcja prac

2) redakcja opracowań kartograficznych
wykonywanych lub zlecanych do wykonania
przez:

kartograficznych” wnosimy o
uszczegółowienie zapisu tak aby nie budził
wątpliwości samego kandydata, ale

- organy i instytucje administracji publicznej,

również członka komisji, który będzie

- jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych RP,

weryfikował to doświadczenie

rozpowszechnianych przez te podmioty bez
ograniczeń lub z ograniczeniami w postaci

papierowej lub w postaci numerycznej poprzez
usługi sieciowe, względnie na maszynowych
nośnikach informacji;
12.

GIG

Załącznik 2
Zakres 6

W projektowanym rozporządzeniu usunięto
uwzględnione w rozporządzeniu z 2014 r. i
z 2019 r. istotne prace możliwe do uznania
praktyki zawodowej dla zakresu 6,
dotyczące projektowania modeli danych dla
systemów informacji przestrzennej i
tworzenia baz danych zgodnych z takimi
modelami. Biorąc pod uwagę rozwój
kartografii numerycznej należy dopuścić
tego typu prace jako doświadczenie
kandydata.

7) projektowanie modeli danych dla systemów
informacji przestrzennej administracji publicznej
na podstawie danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub tworzenie
bazy danych zgodnej z takimi modelami;

Zaproponowane przez Geodezyjną Izbę Gospodarczą zmiany mają na celu uporządkowanie zagadnień, ale również ułatwienie
zdawania egzaminu przez kandydatów. Ogólnie zmiany odbieramy pozytywnie.
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