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406 

USTAWA 

z dnia 30 listopada 1989 r. 

o Funduszu Daru Narodowego. 

Art. 1. 1. Tworzy się Fundusz Daru Narodowego, 
zwany dalej "Funduszem". 

2. Fundusz gromadzi środki pochodzące od Polaków 
przyjaciół Polski w kraju i za granicą. 

Art. 2. 1. Środki Funduszu przeznacza się na finan
sowanie potrzeb przedstawianych przez rząd, kościoły, 

związki wyznaniowe, organizacje społeczne, a w szcze
gólności na wspieranie ochrony zdrowia i pomocy spo
łecznej, ochrony środowiska oraz oświaty, nauki i kul
tury. 

2. Środki dewizowe Funduszu mogą być przeznaczo
ne tównież na zmniejszenie zadłużenia zagranicznego. 

Art. 3. ,1. Dochodami Funduszu są dary składane 
indywidualnie lub zbiorowo w postaci: 

1) wpłat pieniężnych oraz obligacji i akcji emitowanych 
na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

2) wartości dewizowych, w tym walut obcych, WystR
wionych w walutach obcych akcji, świadectw udzia
łowych, obligacji, książeczek i innych dowodów 
oszczędnościowych, certyfikatów i kwitów depozyto
wych, czeków, czeków podróżnych, weksli, akredy
tyw, poleceń wypłat oraz innych dokumentów banko
wych i finansowych podlegających wymianie na 
walutyobce, 

3) darów rzeczowych (ruchomości), a w szczególności 

biżuterii, złota, platyny, srebra, dzieł sztuki. 

2. Zarząd Funduszu może przyjąć dary w innej po
staci niż wymIenione w ust. 1. 

Art. 4. Darczyńca może zastrzec szczególne przezna
czenie daru lub szczególny sposób jego wykorzystania, 
a także swoją anonimowość. 

Art. 5. 1. Darczyńca zwolniony jest od opłat pocz
towych, bankowych, notarialnych, sądowych, skarbowych 
i innych, wiążących się z darowizną na rzecz Funduszu. 

2. Opłaty wymienione w ust. l ponosi Skarb Pań
stwa. 

Art. 6. 1. Dary na rzecz Funduszu zwolnione są od 
podatku od spadków i darowizn. 

2. Wartość darowizny odlicza się w pełnej wyso
kości od podstawy opodatkowania podatkiem dochodo
wym, podatkiem wyrównawczym oraz podatkiem rolnym 
obliczanym od działów specjalnych, na zasadach określo
nych odrębnymi przepisami. 

3. Dokonywanie przez Fundusz obrotu wartościami 
dewizowymi nie -nymaga zezwolenia dewizowego. 

Art. 7. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza oraz 
Zarząd. 

Art. 8. Rada Nadzorcza liczy 11 osób w składzie: 

przewodniczący oraz członkowie, powoływani i odwoły

wani wspólną uchwałą Prezydiów Sejmu i Senatu. 
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Art. 9. 1. Rada Nadzorcza określa zasady groma
dzenia i przechowywania środków Funduszu oraz nadzo
ruje jego działanie. 

2. Do R~dy Nadzorczej należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
2) zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu, 
3) udzielanie pełnomocnictw ogólnych, 
4) określanie zasad wyceny i sprzedaży darów rzeczo

wych, 
5) określanie kierunków wydatkowania środków Fun

duszu, 
6) składanie okresowych sprawozdań z wykorzystania 

środków Funduszu Prezydiom Sejmu . i Senatu oraz 
ich publikowanie, 

7) ustalenie sposobu i terminu zakończenia działalności 
Funduszu. 

Art. 10. Rada Nadzorcza określi zasady prowadze
nia Księgi Darów, do której będą wpisywani darczyńcy . 

Art. 11. 1. Zarząd Funduszu stanowią: prezes 
dwóch jego zastępców oraz dwóch członków. 

2. Zarząd kieruje działalnością Funduszu. 

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

l) ewidencjonowanie wpływu darów i wydatkowania 
środków, 

2) zakładanie kont bankowych i podawanie do publicz
nej wiadomości danych o tych kontach, 

3) dysponowanie środkami Funduszu, 

4) podawanie do wiadomości publicznej listy darczyń
ców, 

5) prowadzenie Księgi Darów. 

4. Do składania oświadczeń woli upoważnionych jest 
dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu i pełno
mocnik. 

Art. 12. 1. Dary w postaci biżuterii, złota, platyny, 
srebra i inne dary rzeczowe o szczególnej wartości oraz! 
papiery wartościowe przechowywane są w formie depo
zytu w Narodowym Banku Polskim. 

2. Dzieła sztuki przechowywane są w muzeach i 
bibliotekach, których wykaz ustali Minister Kultury i 
Sztuki, oraz w archiwach, których wykaz ustali Minister 
Edukacji Narodowej. 

Art. 13. L Obsługę administracyjną i techniczno
-organizacyjną Funduszu zapewniają Kancelaria Sejmu 

Kancelaria Senatu. 

2. Koszty związane z działalnością Funduszu pokry
wane są z budżetu centralnego, w częściach dotyczących 
Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. 

Art. 14. Dary mogą być składane do dnia 11 listo
pada 1990 r. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
W. JaruzelsJ,i 

407 
USTA WA 

z dnia 1 grudnia 1989 r. 

o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra Transportu i Gos-
podarki Morskiej. .4 

Art. 2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 
realizuje politykę państwa w zakresie funkcjonowania 
oraz rozwoju transportu i gospodarki morskiej. 

Art. 3. Do zakresu dzia łania Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej należą w szczególności sprawy: 

l) tworzenia warunków do budowy, utrzymania i eks;
ploatacji kolei. dróg publicznych, portów lotniczych 
i morskich, 

2) ruchu drogowego i lotniczego oraz żeglugi morSkiej 
i ś ródlądowej , 

3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu kolejo
WG~O , sur.1ochod0wego, mo rs!,ieuC', lotniczego i żeglu

gi śród l ądowej, 

4) rybołówstwa morskie ~Jo . 

Art. 4. 1. Minister Transportu i Gospodarki Mor
skiej wykonuje swoje zadi'in ia, ,~. <;'~c'lególności przez: 

l) opraco\\,' wanie zało zi:: ,., poi1\. y1.i pallstwa w zakresie 
transportu i gospodarki morskiej .. 

2) udział w planowaniu s ~,,·. i"·':,' :l () gospodarczym i finan
sowym, 

3) inicjowanie przedsięwzięć i tworzenie warunków 
ekonomiczno-finansowych, _ organizacyjnych i tech
nicznych w celu zapewnienia właściwego funkcjono 
wania transportu, jego systemów i gospodarki mor
skiej, 

4) zapewnianie warunków i udzia ł w kształtowaniu 
zasad współpracy gospodarczej z zagranicą oraz ini
cjowanie i realiźacja porozumień międzynarodowych 
w zakresie transportu i gospodarki morskiej, 

5) tworzenie warunków rozwoju rybołówstwa morskie
go oraz rac jonalnego korzystania z zasobów morza. 

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej ogłasza 
taryfy i wysokoś ci należności za usługi związane z prze
wozem w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transpor
tu i Gospodarki Morskiej . 

3. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, st~ 
sownie do ustalonego ustawą zakresu działania, wyko
nuje ' zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa pań
s,twa oraz inne zadania określone w ustawach szczegól
nych. 

Art. 5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
może określić szczegółowy zakres działania Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej. 



Dziel1nlK Ustaw Nr 67 - 997 Poz. 4U7 i 403 

Art. 6. Organizację Ministerstwa Transportu i Go:>.
pod drk i Morskiej, wykaz jednostek organizacyjnych pod
porządkowanych Ministrowi Transportu i Gospodarki 
Morskie j oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których 
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Jest organem 
założycielskim - określa statut nadany przez Radę Mi
nistrów. 

Art. 1. 1. Znosi się urząd Ministra Transportu, Le
glugi i Łączności. 

2. Określone w odrębnych przepisach sprawy nale
żące do Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, w za
kresie ustalonym ustawą, przechodzą do zakresu działi! 

nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej . 

Art. 8. Minister Transportu i Gospodarki Morskiei, 
stosownie do ustaloneqo ustawą zakresu działania, staje 
się z dniem wejścia w życie ustawy oryanem zalożyciel 

skim przedsiębiorstw pallstwowych, dla których dotych
czas takim organem był Minister Transportu, Zeglugi i 
Łączności. 

Art. 9. Traci moc ustawa z dnia 23 pażdziernika 

1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu, Zeglugi 
i Łączności (Dz. U. Nr 33, poz. 174). ' 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
W. ]Ctrl/ze1s/;j 

408 

USTAWA 

z dnia l grudnia 1989 r. 

o utworzeniu urzędu Ministra Łączności. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra Łączności. 

Art. 2. Minister Łączności realizuje politykę państw:! 
w zakresie funkcjonowania i rozwoju łączności. 

Art. 3. Do zakresu działania Ministra Łączności na
leżą w szczególności sprawy: 

l) tworzenia warunków do budowy, utrzymania i eks
ploatacji urządzeń pocztowych, sieci telekomunika
cyjnej i innych środków łączności, 

2) warunków organizowania usług pocztowych i teleko
munikacyjnych, 

3) nadzoru nad technicznymi warunkami funkcjonowa
nia i użytk owania środków łączności. 

Art. 4. 1. Minister Łączności wykonuje swoje zada
nia w szczególności przez: ' 

l) opracowywanie założeń polityki państwa oraz progra
·mów rozwoju w zakresie łączności. 

2) udział w planowaniu społeczno-gospodarczym i fi 
nansowym, 

3) tworzenie warunków oraz inicjowanie przedsięwzię ·:': 
ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i tech
nicznych w celu zapewnienia sprawnego funkcjono
wania systemów łączności telekomunikacyjnej i pocz
towej, a także ich nowoczesnego rozwoju dla efek
tywnej obsługi gospodarki i społeczeństwa, 

4) udział w kształtowaniu zasad współpracy z zagram
cą w zakresie łączności oraz inicjowanie i podejmo
wanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
technicznego i organizacyjnego rozwoju systemów 
łączności. w tym również w ramach wyspecjalizowa
nych organizacji międzynarodowych, 

5) usta lanie taryf za usługi pocztowe i telekomunika
cyjne o charakterze powszechnym, ogłaszanych w 
Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Łączności. 

2. Minister Łączności stosownie do ustalonego usta
wą zakresu działania wykcnuje zadania w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz inne zadania 
określone w ustawach szczególnych. 

Art. 5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

może określić szczegółowy zakres działania Ministra 
Łączności. 

Art. 6. 1. Określone w odrębnych przepisach spw
wy należące do Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, 
w zakresie ustalonym ustawą, przechodzą do zakresu 
działania Ministra Łączności. 

2. Minister Łączności, stosownie do ustalonego usta
wą zakresu dzial <lllia, stilje się z dniem wejścia w życie 

ustawy, organem założycielskim przedsiębiorstw państwo
wych, dla których dotychczas takim organem był Mini
ster Transportu, Zeglugi i Łączności. 

Art. 1. Organizację Ministerstwa Łączności. wykaz 
jednostek organizacyjnych podporządkowanych Ministro
wi Łączności oraz przedsiębiorstw, dla których Ministe:' 
Łączności jest organem założycielskim - okre5la statut 
nadany przez Radę Ministrów. 

Art. 8. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o łącz 

ności (Dz. U. Nr 54, poz. 275, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 
i z 1988 r. Nr 41. poz. 324) wprowadza się następując':! 

z.miany: 

1) użyte w przepisach ustawy w różnych przypadkach 
wyrazy "Minister Transportu, Zeglugi i Łączności" 
zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach, 
z zastrzeżeniem pkt 2, wyrazami "Minister Łącz
ności", 

2) wart. 6 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "Ministrom: Prze
mysłu, Transportu, Zeglugi i Łączności oraz Ochrony 
Srodowiska i Zasobów Naturalnych" zastępuje si!~ 
wyrazami "Ministrom Przemysłu. Transportu i Gos -

• • 
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podarki MOl'Skiej oraz Ochrony Srodowiska 
bów Naturalnych", 

Zaso-

3) wart. 6 w ust. 3 oraz wart. 23 w ust. 2 wyrazy 
,transportu, żeglugi i łączności" zastępuje się wyra

zami "transportu i gospodarki morskiej", 

4) wart. 22 w ust. 1 wyrazy "Ministrom Przemysłu 
oraz Ochrony Srodowiska i Zasobów Naturalnych" 
zastępuje się wyrazami "Ministrom Przemysłu, Trans
portu i Gospodarki Morskiej oraz Ochrony Srodo
wiska i Zasobów Naturalnych", 

5) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 38. Minister Łączności nadaje statut PPTT, w 
którym określa strukturę organizacyjną 

zakres działania jednostek PPTT.", 

6) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

"Art. 38a. Minister Łączności dokonuje kontroli 

oceny działalności PPTT i pracy Dyrekto
ra Generalnego PPTT.", 

7) w art. 44 pkt 3 skreśla się, 

8) wart. 49 w ust. 3 po wyrazach "Minister Łączności" 
dodaje się wyrazy "lub z jego upoważnienia Dyrektor 
Generalny PPTT", 

9) w art. 80 wyrazy "w Dzienniku Urzędowym Mini
Isterstwa Transportu, Zeglugi i Łączności" zastępuje 
się wyrazami "w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa 
ŁąLzności", 

10) w art. 81 wyrazy "w Dzienniku Urzędowym Minister
stwa Transportu, Zeglugi i Łączności" zastępuje się 
wyrazami "w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa 
Łączności". 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 
W. Jaruzelski 

409 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 11 grudnia 1989 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. 

Na podstawie art. 15 ust. 4 oraz art. 17 ust. 5 usta
wy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. 
z 1987 r. Nr 30, poz. 165 oraz z 1989 r. Nr 10, poz. 57, 
Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) zarzą' 
dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale 
mieszkalne i użytkowe (Dz. U. Nr 40, poz. 230 i z 1988 r. 
Nr 42, poz. 330) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w § l w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy "oraz 
Służby Więziennej", 

2) w załączniku nr l do rozporządzenia zdanie poprze
dzające tabelę otrzymuje brzmienie: 
"Stawka bazowa czynszu za l m2 powierzchni użytko
wej wynosi mi~sięcznie 100 zł.", 

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia zdanie poprze
dzające tabelę otrzymuje brzmienie: 
"Stawka bazowa czynszu l) za l mZ powierzchni 
użytkowej wynosi miesięcznie 500 do 3000 zł." 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnie\ 
5 czerwca 1984 r. w sprawie czynszu najmu lokali miesz
kalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki orga
nizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Wię
ziennej (Dz. U. Nr 31, poz. 165 i z 1985 r. Nr 55, poz. 279) 

,§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1990 r., z tym że najemcy lokali użytkowych opła
cają czynsz najmu według stawek dotychczasowych do 
czasu ustalenia nowych stawek czynszu za te lokale przez 
rady narodowe stopnia podstawowego. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

410 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 13 grudnia 1989 r. 

w sprawie podwytszenia ryczałtu dla kombatantów z tyLulu opiat za energię elektryczną, gazową i cieplną na 
cele domowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 2 ustawy z dniu 
26 maja 1982 r. o .szczególnych uprawnieniach kombatan
tów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. 
Nr 42, poz. 202 oraz z H!87 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, 
poz. 180) zarządza się, co następuje: 

Ił' , 

§ 1. Wysokość ryczałtu z tytułu opłat za korzystanie 
z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domo
we, określonego wart. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnid 
26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatan
tów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. 
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Nr 42, poz. 202 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, 
poz. 180), podwyższa się od dnia 1 listopada 1989 r. do 
kwoty 2700 zł miesięcznie . 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
10 czerwca 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dI~ 

kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazo
wą i cieplną (Dz. U. Nr 37, poz. 205). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w żVcie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

411 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 28 listopada 1989 r. 

w Iprawle sposobu, trybu I szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania 
komlljl kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji I kartografii. 

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy i dnia 17 maja 
1989 r. ~ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241) zarządza się, co nastę
puje: 

§ l. 1. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez 
bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241). 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

l) uprawnieniach zawodowych - rozumie się przez to 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
w dziedzinie geodezji i kartografii. 

2) osobie zainteresowanej - rozumie się przez to osobę 
ubiegającą się o nadanie uprawnień zawodowych. 

3) komisji kwalifikacyjnej - rozumie się przez to ko
misję kwalifi lacyjną do spraw uprawnień zawodo
wych w dziedzinie geodezji i kartografii. powołaną 

na podstawie art. 45 ust. 3. 

§ 2. 1. Do wniosku o nadanie uprawnień zawodo
wych. sporządzonego według wzoru stanowiącego załącz·· 
nik nr l do rozporządzenia. osoba zainteresowana jest 
obowiązana załączyć : 

l) dokumenty potwierdzające posiadanie : 
a) wyższego lub średniego wykształcenia geodczy;

nego albo 
b) wyższego · wykształcenia geograficznego o specjal

ności kartografia lub innej specjalności i ukończe
nie podyplomowego studium w zakresie kartogra
fii. albo 

c) tytułu naukowego profesora w dziedzinie geode
zji i kartografii. albo 

d) I lub II stopnia specjalizacji zawodowej w dzie 
dzinie geodezji i kartografii. 

e) innego pokrewnego wykształcenia. uznanego 7.11 

spełnienie wymagań kwalifikacyjnych stosownie 
do art. 44 ust. 4. 

2) szczegółowy opis prac wykonywanych podczas do
tychczasowej praktyki zawodowej. sporządzony przez 
osobę zainteresowaną. 

3) inne dokumenty mające wpływ na ocenę dotychcza
sowego dorobku zawodowego osoby zainteresowanej. 

2. Wniosek i dokumenty wymienione w ust. l osoba 
zainteresowana składa komisji kwalifikacyjnej. 

§ 3. 1. Zakresy uprawnień zawodowych. o których 
mowa wart. 43. powinny być zgodne z praktyką zawo
dową lub wyuczoną specjalnością osoby zainteresowanej. 

2. Rozszerzenie zakresu posiadanych uprawnień za
wodowych następuje w trybie i na warunkach przewi
dzianych do nadawania uprawnień . 

§ 4. 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą : 
przewodniczący. wiceprzewodniczący. członkowie i se
kretarz. 

2. Przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej zastę

puje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. 

3. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifika
cyjnego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej tworzy 
ze składu komisji 4-6-osobowe zespoły. 

§ 5. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej : 

l) kieruje pracami komisji kwalifikacyjnej. 

2) ustala regulamin .działania komisji kwalifikacyjnej. 

3) ustala skład osobowy i terminy posiedzenia zespołów, 
o których mowa w § 4 ust. 3. 

4) wyznacza organizatorów posiedzeń wyjazdowych. 

§ 6. Sekretarz komisji kwalifikacyjnej: 

l) prowadzi dokumentację rozpatrywanych wniosków 
o nadanie uprawnień zawodowych, 

2) przekazuje przewodniczącym zespołów dokumenty 
określone w § 2. 

3) zawiadamia członków komisji kwalifikacyjnej o ter
minach posiedzeń zespołów. 

4) prowadzi dokumentację dotyczącą wyników postępo
wania kwalifikacyjnego. 
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§ 7. I. Pracami zespołu kieruje przewodniczący lub 
wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący komis ii 
kwalifikacyjnej. 

2. Pracami zespołu może kierować także wyznaczony 
przez przewodniczącego członek komisji kwalifikacyjnej. 

§ 8. I. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzil 
się w siedzibie komisji lub na posiedzeniach wyjazdo
wych. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne powinno być zako!'!
czone w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia 
złożenia dokumentów, o których mowa w § 2. 

3. Organizowanie posiedzeń wyjazdowych może być 
powierzone na zasadzie porozumienia stowarzyszeniom 
społeczno-zawodowym działającym w dziedzinie geodezji 

kartografii. a także innym jednostkom organizacyjnym. 

4. O tenninie i miejscu przeprowadzenia postępowa
nia kwalifikacyjnego oraz o wysokości przewidywanych 
kosztów postępowania organizator posiedzenia zawiada
mia osoby zainteresowane na 14 dni przed wyznaczonym 
terminem. 

5. Wysokość kosztów postępowania kwalifikacyjne· 
go ustala i rozlicza organizator posiedzenia. 

§ 9. I. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje : 

l) badanie złożonych dokumentów, 

2) sprawdzenie, czy osoba zainteresowana wykazuje 
dostateczną znajomość przepisów w dziedzinie geo· 
dezji i kartografii. 

2. Sprawdzenie znajomości przepisów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się w formie egza
minu albo poprzez uznanie dotychczasowych prac i publi
kacji z tego zakresu. 

3. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyj-

nego sporządza sie protokół, który podpisują członkowie 
zespołu. 

§ 10. I. Świadectwo nadania uprawnień zawodo
wych sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do rozporządzenia. 

2. Świadectwo rozszerzenia zakresu posiadanych 
uprawnień zawodowych wydćl.je się zgodnie z przepisem 
ust. 1, zachowując dotychczasowy numer uprawnień zu
wodowych lub numer dokumentu, o którym mowa w 
art. 50 ust. I. 

§ 11. Jeżeli os~ba zainteresowana nie zgłosiła się 
w wyznaczonym terminie na posiedzenie komisji kwalifi
kacyjnej, zwraca się jej złożone dokumenty. 

§ 12. Osoba, której odmówiono nadania uprawmen 
zawodowych, może ponownie wystąpić o ich nadanie po 
upływie roku. licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji 
odmownej. 

§ 13. Osoby, którym nadano uprawnienia zawodo· 
we, wpisuje się do centralnego rejestru osób posiadają· 

cych uprawnienia zawodowe. 

§ 14. Osoba posiadająca uprawnienia 
przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w 
geodezji i kartografii posługuje się numerem 
zawodowych. 

zawodowe 
dziedzinie 
uprawniele, 

§ 15. W stosunku do wniosków o nadanie upraw· 
nień, złożonych do dnia 31 grudnia 1990 r., postępowanie 
kwalifikacyjne powinno być zakończone w terminie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki Przestrzennej Budownictwa: 
A. Paszyński 

Załącznik nr l do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 28 listopad.:! 
1989 r. (poz. 411) 

Wzó r 

WNIOSEK 
O NADANIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH 

1. Wnoszę o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach: ') 

l) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, reali'zacyjne i inwentaryzacyjne, 

2) rozgraniczanie, podziały. i szacowanie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów 
prawnych, 

3) geodezyjne pomiary podstawowe, 

4) geodezyjna obsługa inwestycji, 

5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych leśnych, 

6) redakcja map, 

7) fotogrametria teledetekcja. 

*). Niepotrzebne skreślić 
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II. Dane osobowe osoby zainteresowanej 

1. 2. 3. 
· ·· ·· ······ · ······· ·j r;·ci:ż:wi·sk·oj·········· .. ········ ... .. . 

(imię) ········ ·in~z:w;sk(;··p~n·i·eii~·k;ej ···· ··· ····· · ··· 

4 . 5. .. ................................................ ..... ................................ .. ........... ..... 
(imiona rodziców) ,, ······ ·· · ···· ·· ·· · ····· · ········ ··idai·ii ·· ur~dzen;·a.j ...... ................................. . 

6. 7. 
········· ··· ········· (·iir· ··; ·· ·ser;a ·· d:owodu···o~·obi~teg·(ij · ······ ···· ········ ······ ····· .. ···· ······ · ······ · · ·· · ··· ···iwyk·~zt~i·ć·e;:{iej .......................................... . 

8. 
(nazwa szkoły i rok ukończenia) 

9. 
• ••• 0. 0 ••••••• • 0 • •••••• •••••••• 0.0·· 0.0 ••••• • ••• •• - • ••• ••••••••• ••• •• •••• ('ad'res" zaiiii'e'szkaiii'a "i"'k od' ··poczto:w:yj'········ .......... -.............. -.. -. _. -.. _ .... -. -_ .............. .. .... · .... 0 ••• 

III. Przebieg praktyki zawodowej 

Lp. Nazwa zakładu pracy i adres 
Zajmowane stanowisko 

Liczba lat praktyki zawodowej (w okresie od - do) 

l 2 3 4 

Razem 

Stwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych w części II i III. 

(data i podpis) 

IV. Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

l) 

2) 

3) 0) 

uwierzytelniony odpis (kopię) dyplomu szkoły 'wyższej lub średniej. 

szczegółowy opis prac goedezyjnych i kartograficznych. wykonywanych podczas dotychczasowej praktyki 
zawodowej. 

0) Wymienić dokumenty. które według uznania osoby zainteresowanej ~pełniają wurunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 rozpo
rządzenia. 
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Załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 28 listopada 
1989 r. (poz. 411) 

Wzór 

str. 1 

MINISTER 
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

Swladectwo 

nadania uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji I kartogram 

Nr ... 

str. 3 

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241) 

s t w i e r d z a m, że Posiadacz świadectwa jest uprawniony do wykony
waniasamodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 
i kartografii w wyżej wymienionym zakresie. 

(tytuł zawodowy. imię, nazwisko, imię ojca) 

MINISTER 
uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie: 

z up. 

Główny Geodeta Kraju 

Warszawa, dnia 

Uwaga: Swiadectwo jest 4-~tronnc o formacie 10,5 CPI X 14,5 cm każdej strony. 

Opłata za prenumeratę na rok 1990 wynosi rocznie : Dziennika Ustaw 6.800 zł ; 
Monitora Polskiego 4.800 zł. 
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