ZARZĄDZENIE NR 8
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
z dnia 13 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 1 Głównego Geodety Kraju z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
(z późn. zm.)1 wprowadza się następującą zmianę:
- w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W szczególności do zadań NG należy:
1) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na zapytania
dotyczące stosowania przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych;
3) prowadzenie i koordynowanie całokształtu działań kontrolnych Głównego Geodety Kraju,
w tym:
a) planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
b) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji przeprowadzonych kontroli, w tym
prowadzenie książki kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Głównym Urzędzie
Geodezji i Kartografii,
c) uzgadnianie planów kontroli przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego, opracowywanie oraz sporządzanie zbiorczych
informacji i dokonywanie ocen na temat działań kontrolnych w Służbie Geodezyjnej
i Kartograficznej, w szczególności na podstawie rocznych sprawozdań z kontroli
przeprowadzanych przez tych inspektorów,
d) ewidencjonowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z wystąpień
Najwyższej Izby Kontroli lub innych organów i jednostek kontroli państwowej;

zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: Nr 13 z dnia 22 maja 2018 r., Nr 27 z dnia 7 sierpnia 2018 r.,
Nr 30 z dnia 11 września 2018 r. i Nr 7 z dnia 29 maja 2020 r.
1

4) prowadzenie spraw dotyczących nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji
i kartografii, a w tym:
a) nadawanie uprawnień zawodowych, w tym przygotowywanie decyzji Głównego Geodety
Kraju w sprawie odmowy nadania uprawnień zawodowych oraz prowadzenie centralnego
rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe,
b) prowadzenie postępowań w sprawach uznawania innego niż geodezyjne wykształcenia
i długoletniej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych
do uzyskania uprawnień zawodowych, a także postępowań o uznanie kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii obywatelom państw Unii Europejskiej,
c) rozstrzyganie

sporów

o

właściwość

pomiędzy

wojewódzkimi

komisjami

dyscyplinarnymi lub wojewódzkimi rzecznikami dyscyplinarnymi;
5) koordynowanie zadań, o których mowa w art. 40 ust. 3a ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne;
6) organizacja systemu i programu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii, o którym mowa
w art. 7a ust. 1 pkt. 18 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, dla członków Komisji
Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także
wojewódzkich

rzeczników

dyscyplinarnych

oraz

członków

Odwoławczej

Komisji

Dyscyplinarnej i wojewódzkich komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 46e i 46g
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
7) obsługa legislacyjna Urzędu w związku z tworzeniem i procedowaniem przez Głównego
Geodetę Kraju, z upoważnienia Ministra Rozwoju, projektów aktów prawnych, w celu
zapewnienia precyzyjnego brzmienia projektowanych przepisów, ich spójności z systemem
prawa oraz przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego;
8) koordynacja opiniowania przez Urząd otrzymywanych w ramach procesu legislacyjnego
projektów aktów prawnych, w celu zapewnienia precyzyjnego brzmienia projektowanych
przepisów, ich spójności z systemem prawa oraz przestrzegania regulacji dotyczących
przebiegu procesu legislacyjnego.
3. Departament NG zapewnia warunki niezbędne do sprawności działania Komisji
Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej oraz Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
dr hab. inż. Waldemar Izdebski

UZASADNIENIE
Potrzeba wydania zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 1 Głównego Geodety Kraju z dnia
8 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii (z późn. zm.) wynika z konieczności doprecyzowania zadań
szczegółowych realizowanych przez Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej i wskazania Departamentu NG z uwagi na utworzenie w jego
strukturze organizacyjnej samodzielnego stanowiska do spraw legislacji.
Zarządzenie wypełnia następujące cele kontroli zarządczej: zgodność działalności z przepisami
prawa oraz procedurami wewnętrznymi, efektywność i skuteczność przepływu informacji.
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