
UCHWALANRI 

PANSTWOWEJ RADY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

z dnia 24 maja 2010 r. 

w sprawie Regulaminu 
Panstwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej 

Na podstawie § 7 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewncrtrznych i Administracji 
z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu dzialania Panstwowej Rady Geodezyjnej 
i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich czlonk6w (Dz. U. N r 26, poz. 316 
oraz z 2009 r. Nr 107, poz. 897) uchwala sicr, co nastcrpuje: 

§ 1. Szczeg6lowy tryb pracy i organizacjcr Panstwowej Rady Geodezyjnej 
i Kartograficznej, zwanej dalej Radq, okresla Regulamin stanowiqcy zalqcznik do uchwaly. 

§ 2. Traci moc Regulamin Panstwowej Rady Geodezyjnej 
uchwalony w dniu 24 kwietnia 2001 r. 

Kartograficznej 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Gl6wnego Geodetcr Kraju. 

Przewodnicz~cy 

Panstwowej Rady 
Geodezyjnej i Kartograficznej 



REGULAMIN 

Zal<tcznik do uchwary Nr I 
Panstwowej Rady Geodezyjnej 

i Kartograficznej 
z dnia 24 maja 2010 r. 

PANSTWOWEJ RADY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

Podstawq prawnq dzialania Rady Sq: 
1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, z p6Zn. zm.); 
2) rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. 

w sprawie trybu i zakresu dzialania PaIlstwowej Rady Geodezyjnej i Ka110graficznej 
i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz zasad wynagradzania ich czlonk6w (Dz. U. Nr 26, poz. 316 oraz z 2009 
r. Nr 107, poz. 897), zwane dalej rozporzqdzeniem; 

3) zarzqdzenie Nr 10 Gt6wnego Geodety Kraju z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie 
okreslenia skladu osobowego Panstwowej Rady Geodezyjnej i Ka11ograficznej. 

§ 1 

Posiedzeniami Rady kieruje JeJ przewodniczqcy, a w razie Jego nieobecnosci 
wiceprzewodniczqcy wyznaczony przez przewodniczqcego Rady. 

§2 

Do zadan przewodniczqcego Rady na1ezy w szczeg61nosci: 
1) zwolywanie posiedzen Rady na wniosek Gl6wnego Geodety Kraju lub z wlasnej 

inicjatywy, a takze z inicjatywy pi~ciu czlonk6w Rady w porozumieniu z G16wnym 
Geodett Kraju; 

2) usta1anie porzqdku obrad i przewodniczenie posiedzeniom Rady; 
3) zapraszanie ekspert6w i innych os6b niz czlonkowie do udzialu w pracach Rady; 
4) powolywanie zespol6w; 
5) skladanie Gl6wnemu Geodecie Kraju sprawozdan z dzialalnosci Rady w terminie, 

o kt6rym mowa w § 4 ust. 2 rozporzqdzenia; 
6) reprezentowanie Rady na zewnqtrz. 

§3 

l. W ramach obslugi administracyjno-biurowej Gt6wny Urzqd Geodezji i Kartografii, 
w szczeg61nosci: 
1) zawiadamia czlonk6w Rady oraz inne osoby zaproszone do udzialu w jej pracach 



o wyznaczonym przez przewodniczllcego Rady termuue i mleJscu posiedzenia, me 
p6Zniej niz na 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia; 

2) przygotowuje projekty porzlldkow obrad; 
3) wspolpracuje przy opracowywaniu projektow planow pracy oraz sprawozdan 

z dzialalnosci; 
4) koordynuje prace zespolow i wykonuje obslugt( techniczno-organizacyjnll ich prac; 
5) pokrywa wydatki zwillzane z dzialalnoscill Rady. 

2. Obslugt( administracyjno-biurowll Rady zapewnia Sekretariat powolany Zarzlldzeniem 
Gtownego Geodety Kraju; 

3. W przypadku koniecznosci pilnego zwolania posiedzenia Rady, przewodniczllCY Rady 
moze skrocie termin, 0 ktorym mowa w ust.1 pkt 1. 

§4 

1. Zawiadomienie, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zawiera przewidywany porzlldek 
obrad. 

2. Porzlldek obrad przedstawiony w zawiadomieniu 0 posiedzeniu, moze bye 
uzupetniony na poczlltku posiedzenia, na wniosek czlonka Rady lub Glownego Geodety 
Kraju, jezeli proponowana do rozpatrzenia sprawa jest przygotowana lub nie wymaga 
przygotowania. 

§ 5 

1. Rada przyjmuje stanowiska w kwestiach nalezllcych do jej wlasciwosci w formie 
uchwal. 

2. W przypadku braku sprzeciwu czlonkow Rady obecnych na obradach uchwala moze 
zostae podjt(ta w drodze aklamacji. 

3. W obradach Rady, w razie nieobecnosci czlonka Rady moze uczestniczye osoba przez 
niego upowazniona. Upowaznienie powinno bye udzielone w formie pisemnej i w przypadku 
braku odmiennego zastrzezenia w jego trdci umocowuje osobt( upowaznionll do wyraZania 
stanowiska w imieniu zastt(powanego czlonka Rady, w tym rowniez do udzialu w glosowaniu 

4. Trese projektow uchwal redaguje Sekretariat Rady. 
5. Uchwaly Rady przedstawiane Sll Gt6wnemu Geodecie Kraju w formie pisemnej 

z podpisem przewodniczllcego Rady. 
6. Glosowanie jest jawne. 
7. W glosowaniu biorll udzial czlonkowie Rady, obecni na posiedzeniu. 
8. Rada przyjmuje stanowisko zwyklll wit(kszoscill glosow w obecnosci co najmmeJ 

polowy skladu Rady. W przypadku rownej liczby glosow decyduje glos 
przewodniczllcego Rady. 

9. Przewodniczllcy Rady moze przeniese rozpatrywania okreslonego pUnktu porzlldku 
obrad na nastt(pne posiedzenie Rady w przypadku niemozliwosci przyjt(cia przez 
Radt( stanowiska. 

§6 

1. Obrady Rady mogll bye przeprowadzone w trybie obiegowym pisemnie lub przy 
wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania sit( na odleglose. 

2. W kwestiach okreslonych przez przewodniczllcego Rady przyjt(cie stanowiska Rady 
moze nastctPie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu srodkow bezposredniego 
porozumiewania sit( na odleglose. 



§ 7 

1. W obradach Rady mog~ uczestniczyc osoby zapraszane przez 
Przewodnicz~cego Rady lub na wniosek Gl6wnego Geodety Kraju. 

2. W obradach Rady mog~ r6wniez uczestniczyc: Gl6wny Geodeta Kraju, 
Zast~pca Gl6wnego Geodety Kraju, dyrektor generalny Gl6wnego Urz~du 
Geodezji i Kartografii. 

3. Osoby zaproszone do udziaru w pracach Rady, uczestnicz~ w posiedzeniach 
z glosem doradczym. 

§ 8 

1. Wyniki obrad Rady przedstawia si~ w protokole ustalen. 
2. Protok6l ustalen, 0 kt6rym mowa w ust. 1, sporz~dza si~ w terminie 7 dni od dnia 

zamkni~cia obrad Rady. 
3. Protok61 ustaJen zawiera: 

1) przyj~ty porz~dek obrad; 
2) uchwaly podj~te przez Rad~, z uwzgl~dnieniem wynik6w przeprowadzonych glosowan, 

jezeli uchwaly podj~te zostaly w wyniku glosowania; 
3) wnioski, oswiadczenia i inne wypowiedzi, kt6rych zaprotokolowanie zarz~dzil 

przewodnicz~cy Rady, lub zast~puj~cy go wiceprzewodnicz~cy. 
4. Protok6l ustalen sporz~dzany jest przez Sekretariat Rady i podpisywany przez 

przewodniczctcego Rady, a w przypadku okreslonym w § 1 wiceprzewodniczctcego Rady. 
5. Kopi~ protokolu ustalen przekazuje si~ czlonkom Rady, natomiast oryginal tego 

protokolu przechowuje si~ w siedzibie G16wnego Urz~du Geodezji i Kartografii. Do 
oryginalu protokolu ustalen zalctcza si~ podpisanct przez osoby uczestniczctce w obradach 
Rady list~ obecnosci oraz upowaznienia, 0 kt6rych mowa w § 5 ust. 3. 

§9 

1. Przewodnicz~cy Rady powoluje zespoly w drodze decyzji organizacyjnej. W decyzji 
o powolaniu zespolu przewodniczctcy Rady, okresla sklad, zadania, cz~stotliwose obrad 
zespolu oraz wskazuje przewodniczctcego zespolu. 

2. W pracach zespolu uczestniczct osoby wyznaczone sposr6d czlonk6w Rady. 
3. W przypadku potrzeby uzyskania opinii lub ekspertyz, przewodniczctcy zespolu 

wnioskuje do przewodniczctcego Rady 0 zlecenie ich opracowania. 
4. Przewodnicz~cy zespolu sklada przewodniczctcemu Rady sprawozdanie z wynik6w 

prac zespolu na posiedzeniu Rady. 
5. Do prac zespol6w stosuje si~ odpowiednio przepisy § 5-9. 

§ 10 

1. Projekt rocznego planu pracy opracowuje trzyosobowy zesp61 wskazany do tych prac 
sposr6d czlonk6w Rady przez Przewodniczctcego w drodze decyzji organizacyjnej 

2. Projekt rocznego planu pracy uchwalony przez Rad~, po zatwierdzeniu przez 
Gl6wnego Geodet~ Kraju w terminie, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 1 b rozporzctdzenia, staje si~ 
planem pracy. 

3. Plan pracy moze bye aktualizowany w katdym czasie z inicjatywy Rady lub na 
wniosek G16'vvnego Geodety Kraju. 



§ 11 

1. Projekt sprawozdania z dzialalnosci Rady za rok poprzedni opracowuje trzyosobowy 
zesp61 wskazany do tych prac sposr6d czlonk6w Rady przez Przewodnicz11cego w drodze 
decyzji organizacyjnej. 

2. Zesp61 w trakcie opracowywama projektu sprawozdania wsp6lpracuje 
z Sekretariatem Rady. 

3. Uchwala Rady 0 przyj,;?ciu sprawozdania przekazywana jest G16wnemu Geodecie 
Kraju, w terminie 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 2 rozporz11dzenia. 

§ 12 

Zmiany regulaminu mog11 bye dokonane w drodze uchwaly podj';?tej na wniosek 
przewodnicz£tcego Rady lub G16wnego Geodety Kraju. 

§ 13 

Regulamin wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Gl6wnego Geodet';? Kraju. 




