
ZARZĄDZENIE Nr 5

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

z dnia 30 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do 
spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 

Na podstawie art. 45b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 9 Głównego Geodety Kraju z dnia 5 marca 2019 r. 

w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych 

w dziedzinie geodezji i kartografii,1) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik do zarządzeniu Nr 9 Głównego Geodety Kraju z dnia 5 marca 2019 r. 

w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych 

w dziedzinie geodezji i kartografii otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

zarządzenia.  

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust. 2 Na przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych 

w dziedzinie geodezji i kartografii wyznacza się Panią Joannę Pardę.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień 

zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przysługuje wynagrodzenie za 

przeprowadzenie postepowania kwalifikacyjnego w wysokości określonej przepisami 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca  2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych 

w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321).”.

 § 2. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU

                                                                                               Alicja Kulka

1) zmienionego zarządzeniami: Nr 11 z dnia 18 marca 2019 r.,  Nr 12 z dnia  15 kwietnia 2019 r., Nr 16 
z dnia 31 maja 2019 r., Nr 30 z dnia 27 grudnia 2019 r.                                                                                                                      



                                                                                                                 
UZASADNIENIE

Celem zmiany zarządzenia Nr 9 Głównego Geodety Kraju z dnia 5 marca 2019 r. 

w sprawie odwołania i powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych 

w dziedzinie geodezji i kartografii jest zmiana osoby wyznaczonej na przewodniczącego 

komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Dotychczasowy przewodniczący Pan Adolf Jankowski został zastąpiony powołaną w skład 

komisji kwalifikacyjnej Panią Joanną Pardą.

Zarządzenie realizuje cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 

dotyczące zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz 

skuteczności i efektywności działania.
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