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Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr
162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 550) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad obni˝enia wp∏at pracodawców na Paƒ-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. Nr 86, poz. 547 i z 1999 r. Nr 111, poz. 1301)
w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacj´ o kwocie wynagrodzeƒ wyliczonej
wed∏ug zasad, o których mowa w ust. 4, praco-
dawca prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej lub
zak∏ad aktywnoÊci zawodowej przekazuje w∏a-
Êciwemu pracodawcy niezw∏ocznie po spe∏nie-
niu przez tego pracodawc´ warunku, o którym
mowa w ust. 5, jednak nie póêniej ni˝ w termi-
nie do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu, w którym spe∏niono ten warunek.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 22 listopada 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad obni˝enia wp∏at pracodawców na Paƒstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 14 listopada 2000 r.

w sprawie sposobu, trybu i szczegó∏owych warunków nadawania uprawnieƒ zawodowych oraz dzia∏ania ko-
misji kwalifikacyjnej do spraw uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne,

2) komisji kwalifikacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
komisj´ do spraw uprawnieƒ zawodowych, powo-
∏ywanà na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy.

§ 2. Post´powanie kwalifikacyjne osób ubiegajà-
cych si´ o nadanie uprawnieƒ w dziedzinie geodezji
i kartografii, które spe∏niajà warunki okreÊlone
w art. 44 ustawy, przeprowadza komisja kwalifikacyjna.

§ 3. 1. Osoba ubiegajàca si´ o nadanie jej upraw-
nieƒ zawodowych, zwana dalej „osobà zainteresowa-
nà”, sk∏ada do G∏ównego Geodety Kraju wniosek
o nadanie tych uprawnieƒ, sporzàdzony na formularzu

wniosku, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Osoba ubiegajàca si´ o rozszerzenie zakresu po-
siadanych uprawnieƒ zawodowych sk∏ada do G∏ówne-
go Geodety Kraju wniosek o rozszerzenie zakresu tych
uprawnieƒ, sporzàdzony na formularzu, o którym mo-
wa w ust. 1.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) dokumenty potwierdzajàce posiadanie wykszta∏ce-
nia geodezyjnego,

2) potwierdzony zaÊwiadczeniem pracodawcy opis
prac wykonanych w ramach praktyki zawodo-
wej, uznanych przez osob´ zainteresowanà za
istotne,

3) oÊwiadczenie osoby zainteresowanej o niekaralno-
Êci za przest´pstwa przeciwko wiarygodnoÊci do-
kumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi oraz prze-
st´pstwa skarbowe,
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4) inne dokumenty majàce wp∏yw na ocen´ dotych-
czasowego dorobku zawodowego, w tym opinie
pracodawców,

5) znaczki op∏aty skarbowej zgodnie z przepisami
o op∏acie skarbowej,

6) dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm.

4. Praktyka zawodowa osoby zainteresowanej po-
winna odpowiadaç zakresom uprawnieƒ zawodowych,
o których mowa w art. 43 ustawy.

§ 4. Osoby zainteresowane, o których mowa w art.
44 ust. 3 ustawy, do∏àczajà do wniosku wykaz dorobku
naukowego w zakresach uprawnieƒ zawodowych wy-
mienionych w art. 43 ustawy, potwierdzony pracami
i publikacjami zawodowymi oraz prowadzonymi zaj´-
ciami dydaktycznymi.

§ 5. 1. Osoba zainteresowana dokumentuje prakty-
k´ zawodowà zaÊwiadczeniem z miejsca pracy lub
sk∏ada oÊwiadczenie wed∏ug wzoru okreÊlonego w
cz. IV za∏àcznika nr 1  do rozporzàdzenia.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane
za granicà sà zaliczone do praktyki zawodowej.

§ 6. Komisja kwalifikacyjna dzia∏a zgodnie z regula-
minem, który zatwierdza G∏ówny Geodeta Kraju po
uprzednim zaopiniowaniu go przez stowarzyszenia
spo∏eczno-zawodowe dzia∏ajàce w dziedzinie geodezji
i kartografii.

§ 7. 1. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowadza
si´ w siedzibie komisji kwalifikacyjnej lub na posiedze-
niach wyjazdowych.

2. G∏ówny Geodeta Kraju mo˝e upowa˝niç organi-
zacj´ spo∏eczno-zawodowà dzia∏ajàcà w dziedzinie
geodezji i kartografii do organizowania posiedzeƒ ko-
misji kwalifikacyjnej.

3. Post´powanie kwalifikacyjne przeprowadza si´
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 4 miesiàce od dnia z∏o˝e-
nia wniosku przez osob´ zainteresowanà.

4. W razie z∏o˝enia wniosku niekompletnego, komi-
sja kwalifikacyjna zwraca go osobie zainteresowanej za
potwierdzeniem odbioru, a termin, o którym mowa
w ust. 3, liczy si´ od dnia dostarczenia brakujàcych do-
kumentów, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 10 dni od
dnia zwrócenia wniosku osobie zainteresowanej.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia post´po-
wania kwalifikacyjnego osob´ zainteresowanà zawia-
damia si´ na piÊmie nie póêniej ni˝ na 14 dni przed roz-
pocz´ciem post´powania.

§ 8. 1. Post´powanie kwalifikacyjne sk∏ada si´ z cz´-
Êci wst´pnej i cz´Êci sprawdzajàcej.

2. Post´powanie kwalifikacyjne w cz´Êci wst´pnej
obejmuje:

1) badanie dokumentów z∏o˝onych przez osob´ zain-
teresowanà pod wzgl´dem formalnoprawnym,

2) ocen´ spe∏nienia przez osob´ zainteresowanà wy-
maganych kryteriów,

3) rozstrzygni´cie o dopuszczeniu lub niedopuszcze-
niu osoby zainteresowanej do cz´Êci sprawdzajà-
cej, potwierdzone zapisem protokolarnym.

3. Post´powanie kwalifikacyjne w cz´Êci sprawdza-
jàcej przeprowadza si´ w formie egzaminu pisemnego
i ustnego.

4. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomoÊci
przepisów prawa i zasad technicznych wykonywania
prac geodezyjnych i kartograficznych, stosownie do za-
kresów uprawnieƒ zawodowych obj´tych wnioskiem
osoby zainteresowanej, oraz ocen´ umiej´tnoÊci za-
stosowania tej wiedzy w praktyce.

5. Je˝eli osoba zainteresowana nie uzupe∏ni∏a wy-
maganych dokumentów zgodnie z § 7 ust. 4 lub bez
uzasadnionej przyczyny nie przystàpi∏a w wyznaczo-
nym terminie do egzaminu, post´powanie kwalifika-
cyjne uznaje si´ za zakoƒczone.

6. Z przeprowadzonego post´powania kwalifikacyj-
nego sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà wszyscy
cz∏onkowie komisji kwalifikacyjnej.

§ 9. 1. Z post´powania kwalifikacyjnego sporzàdza
si´ protokó∏, który stanowi podstaw´ do wydania Êwia-
dectwa o nadaniu uprawnieƒ zawodowych osobie za-
interesowanej w przypadku pozytywnego wyniku eg-
zaminu lub do wydania decyzji o odmowie nadania
tych uprawnieƒ w przypadku negatywnego wyniku eg-
zaminu.

2. Wzór Êwiadectwa nadania uprawnieƒ zawodo-
wych w dziedzinie geodezji i kartografii stanowi za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 10. Osoby, którym w wyniku post´powania kwa-
lifikacyjnego odmówiono nadania uprawnieƒ zawodo-
wych, mogà ponownie wystàpiç z wnioskiem o ich
nadanie nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy od
dnia uprawomocnienia si´ decyzji o odmowie nadania
uprawnieƒ zawodowych.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada
1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegó∏owych wa-
runków nadawania uprawnieƒ zawodowych oraz dzia-
∏ania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnieƒ za-
wodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U.
Nr 67, poz. 411, z 1992 r. Nr 41, poz. 181 i z 1993 r. Nr 70,
poz. 341).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Rozwoju  Regionalnego i Budownictwa
z dnia 14 listopada 2000 r. (poz. 1139)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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