
Projekt roboczy w trakcie prac końcowych

USTAWA
o zawodzie mierniczego i samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego

ROZDZIAŁ 1

O ZAWODZIE MIERNICZEGO

Art. 1. Ustawa określa zasady wykonywania zawodu mierniczego.

Art. 2.Tytuł zawodowy „mierniczy” podlega ochronie prawnej.

Art. 3. Zawód mierniczego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą
ustawą.

Art. 4.1. Mierniczy to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego.

2. Mierniczy korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. sporządza on i wydaje
dokumenty o mocy urzędowej, wykonane na podstawie swoich prac. Dokumenty te są poświadczone
przez mierniczego osobiście własnym podpisem i pieczęcią, uwierzytelniając w ten sposób zawarte w
dokumencie treści, oraz potwierdzając ich zgodność ze źródłem badań, z terenem i z wynikowym
operatem technicznym.

Art. 5. Mierniczym może być tylko osoba, posiadająca wyższe wykształcenie geodezyjne, obywatelstwo
polskie, korzystająca w pełni z praw cywilnych, która uzyska pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Art. 6. Czynności mierniczego mogą wykonywać obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
posiadający odpowiednie wykształcenie, którzy wykażą się znajomością przepisów jakie obowiązują na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wykonywania zawodu mierniczego oraz znajomością
języka polskiego poświadczoną państwowym certyfikatem z języka polskiego wydawanym przez
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie 
zaawansowanym C2. Dokumentację techniczną mierniczy sporządza w języku polskim.

Art. 7.Do zawodu mierniczego nie należą następujące zajęcia:

1. Z tytułu zatrudnienia w urzędzie administracji publicznej.

2. Z tytułu działalności naukowej i dydaktycznej.

3. Z tytułu działalności publicystycznej;

4. Z tytułu handlu i konserwacji aparatury pomiarowej;

5. Z tytułu opracowań, wdrożeń i rozpowszechniania technologii i narzędzi informatycznych
(programy, aplikacje, komputery itp.);

6. Z tytułu działalności w społecznych organizacjach zawodowych.



Art. 8. Mierniczy na dokumentach o charakterze urzędowym używa imiennej pieczęci z wizerunkiem
godła i adresem miejsca prowadzenia działalności, z numerem uprawnień zawodowych i tytułem
„MIERNICZY” .

Art. 9. Mierniczy posługuje się legitymacją ze zdjęciem, którą ma obowiązek okazać każdorazowo na
żądanie, upoważniającą go do wstępu na miejsce wykonywania obowiązków zawodowych.

Art. 10. Mierniczy składa ślubowanie przed Wojewodą, którego tekst brzmi: „Ślubuję uroczyście jako
mierniczy wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem powierzone mi obowiązki, dochować tajemnicy
zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości”.

Art. 11. 1.Mierniczy może prowadzić tylko jedną kancelarię.

2. Kancelaria odpowiednio mierniczego lub mierniczych może być utworzona i prowadzona:

1) indywidualnie przez mierniczego na własny rachunek w ramach działalności
gospodarczej;

2) jako spółka cywilna lub jawna, w której większość wspólników stanowią mierniczowie;

3) jako spółka partnerska, w której większość partnerów stanowią mierniczowie;

4) jako spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna, w której większości
komplementariuszami są mierniczowie;

5) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna spełniająca
następujące warunki:

a) większość udziałów (akcji) posiadają mierniczowie,

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) oraz w
organach nadzoru przysługuje mierniczym,

c) większość członków zarządu stanowią mierniczowie,

d) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,

e) zbycie udziałów lub akcji albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia
udzielonego przez zarząd spółki.

3. Kancelaria mierniczych, w celu zapewnienia rzetelności i pełnego profesjonalizmu wykonywanych
prac może zatrudnić maksimum pięciu aplikantów na jednego mierniczego.

4. Mierniczy może wykonywać swój zawód także w ramach stosunku pracy.

Art. 12. 1. Osoby, które przed wejściem w życie niniejszej ustawy uzyskały uprawnienia zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji mogą uzyskać tytuł Mierniczego na swój
wniosek pod warunkiem wykonywania czynności zgodnych z nadanym zakresem na podstawie
innych przepisów.

2. W czasie zatrudnienia w organach administracji geodezyjnej ustawowe uprawnienia i obowiązki
mierniczego ulegają zawieszeniu z mocy prawa.



ROZDZIAŁ 2

CZYNNOŚCI MIERNICZE

Art. 13. 1. Zawód mierniczego obejmuje wykonywanie zawodów określonych w  załączniku do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7. 08. 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity. Dz. U. Z
2018 r. poz. 227), sklasyfikowanych jako:

216503 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa;

216504 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych;

216507 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami.

2. Z uwagi na wykonywanie przez mierniczego w dziedzinie geodezji istotnych czynności dla
sprawnego funkcjonowania państwa, gospodarki narodowej, bezpieczeństwa obywateli,
przestrzegania praw jednostki – w imię interesu publicznego i dla jego ochrony rozróżnia się dwie
specjalizacje:

1) Mierniczego Ziemskiego, wykonującego zawody sklasyfikowane jako inżynier geodeta w
zakresie geodezji urządzania terenów rolnych i leśnych oraz inżynier geodeta w zakresie
katastru i gospodarki nieruchomościami.

2) Mierniczego Budowlanego, wykonującego zawód sklasyfikowany jako Inżynier geodeta w
zakresie geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

3. Realizacja zadań określonych w ust. 2 pkt. 1 wymaga zastrzeżenia na wyłączność i pod ochroną
prawną czynności od których zależy uzyskanie celów założonych ustawą:

1) pomiary i inne czynności miernicze mające na celu pozyskiwanie i przetwarzanie danych o
cechach przestrzennych i jakościowych powierzchni ziemi, jej zagospodarowaniu i stanie
prawnym jej określonych obszarów oraz poszczególnych obiektów, wykorzystywane do:

a) sporządzania map, planów, szkiców, profili i przekrojów wykorzystywanych do
opinii oraz dowodów w postępowaniach administracyjnych, czynnościach
przygotowawczych organów śledczych, sądowych oraz postępowaniach
wieczystoksięgowych;

b) pozyskiwania i przetwarzania informacji przestrzennej na potrzeby tworzenia i
aktualizacji baz danych geodezyjnych i specjalistycznych, tworzonych na potrzeby
administracji publicznej.

2) ustalanie przebiegu granic nieruchomości oraz działek ewidencyjnych;

3) rozgraniczanie gruntów pod wodami;



4) ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie przepisów regulujących
ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości);

5) wykonywanie podziałów nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami;

6) wydzielanie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji lub decyzją o
zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego;

7) podział nieruchomości gruntowych;

8) scalenia i wymiany gruntów;

9) Wykonywanie prac geodezyjnych skutkujących dokonaniem wpisów w księgach
wieczystych.

4. Realizacja zadań określonych w ust. 2 pkt. 2 wymaga zastrzeżenia na wyłączność i pod ochroną
prawną czynności, od których zależy uzyskanie celów gwarantowanych przez ustawę:

1) wykonywanie niezbędnych pomiarów dla celów ustalonych w ust. 2 pkt 2 łącznie z
zakładaniem, odtwarzaniem, renowacją osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej w celu
sporządzenia wszelkiego rodzaju analogowych i cyfrowych map do celów projektowych
metodami klasycznymi jak i technikami GNSS oraz ortofotomapy pozyskanej ze zdjęć
wykonanych przez kamery bezzałogowych statków powietrznych niskiego pułapu;

2) wykonywanie prac pomiarowych i koncepcyjnych związanych z mierniczym
opracowaniem planów zagospodarowania terenów, planów realizacyjnych oraz dokumentacji
budowlanej;

3) wykonywanie prac związanych z ustaleniem położenia obiektów w przestrzeni:

a) projektowanie, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych oraz osnów realizacyjnych

b) badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych;

c) pomiary realizacyjne budynków oraz budowli;

d) geodezyjna inwentaryzacja budynków oraz budowli;

e) pomiar powierzchni i kubatury lokali;

f) pomiar i obliczenie kubatury mas;

4) pomiary i opracowania związane z badaniem przemieszczeń i odkształceń obiektów
przemysłowych i budowlanych w czasie eksploatacji;

5) wykonywanie pomiarów i opracowań związanych z przygotowaniem oraz obsługą
inwestycji;

6) dokonywanie wymaganych przepisami prawa wpisów do dokumentacji procesu
inwestycyjnego i budowlanego;

7) sporządzanie standardowych opracowań, tworzonych na podstawie baz danych oraz
pomiarów aktualizujących;



8) przeprowadzanie kontroli jakości prac, o których mowa w pkt.1-7;

9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami, o których mowa w pkt. 1-7;

5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz występowanie jako specjalista lub biegły w sprawach
sądowych, administracyjnych i podatkowych wymaga posiadania uprawnień zawodowych w
dziedzinie miernictwa geodezyjnego.

6. Wszelkie czynności opisane powyżej, realizowane przez Mierniczego Ziemskiego oraz Mierniczego
Budowlanego dotyczą również realizacji prac na terenach zamkniętych.

ROZDZIAŁ 3

TRYB NADAWANIA UPRAWNIEŃ

Art. 14. Absolwent studiów kierunku geodezyjnego, który uzyskał tytuł zawodowy inżyniera lub
magistra inżyniera aby zostać aplikantem mierniczym musi zatrudnić się w kancelarii mierniczego.

Art. 15. Aplikant mierniczy, odbywając staż pod patronatem mierniczego, zatrudniony jest na
zasadzie umowy o pracę, zgodnie z kodeksem pracy, spełnia tym samym warunki przynależności do
samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego.

Art. 16. Z chwilą podjęcia stażu w kancelarii mierniczego aplikant zostaje członkiem samorządu
zawodowego miernictwa geodezyjnego na niepełnych prawach, bez prawa wyborczego, opłacając
niepełną składkę, z możliwością uczestnictwa w szkoleniach ze zniżką.

Art. 17. Aplikant mierniczy ma możliwość przystąpienia do egzaminu na mierniczego, zwanego dalej
egzaminem mierniczym, po odbyciu 3 letniej praktyki zawodowej. .

Art. 18. Do wniosku przystąpienia do egzaminu wymagana jest opinia patrona lub patronów, u których
aplikant odbywał praktykę.

Art. 19. Mierniczy może być jednocześnie patronem maksymalnie pięciu aplikantów.

Art. 20. O każdej zmianie dotyczącej patronatu, patron ma obowiązek powiadomić odpowiednie
organy samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego w terminie trzech tygodni od zaistnienia
zmiany.

Art. 21. W przypadku śmierci patrona lub innych zdarzeń losowych okręgowa rada, na wniosek
zainteresowanego, pomaga w kontynuacji aplikacji.

Art. 22. Aplikant mierniczy nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu mierniczego.

Art. 23. Egzaminy odbywają się w siedzibach okręgowych komisji kwalifikacyjnych samorządu
zawodowego w tym samym terminie i o tej samej godzinie, w dwóch sesjach egzaminacyjnych letniej i
zimowej. W razie konieczności mogą zostać przeprowadzone egzaminy w dwóch dodatkowych
terminach. Czas pomiędzy sesjami nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.



ROZDZIAŁ 4

SAMORZĄD ZAWODOWY MIERNICTWA GEODEZYJNEGO

4.1. Przepisy ogólne

Art. 24. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego
oraz prawa i obowiązki jego członków.

Art. 25. Członkowie tworzą Samorząd zawodowy miernictwa geodezyjnego.

Art. 26. Powstanie samorządu miernictwa geodezyjnego w swej istocie nadaje i stanowi strukturę
organizacyjną tego zawodu , stając się przez to suwerenną organizacją zawodową, osób
wykonujących zawód zaufania publicznego w związku z czym jest on niezależny w wykonywaniu
swoich zadań i podlega obowiązującym przepisom prawa.

Art. 27. 1. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego są:

1) Krajowa Izba Miernicza
2) Okręgowe izby miernicze o określonej właściwości terenowej, .

2. Okręgowe izby miernicze tworzą ich członkowie, których przynależność powstaje z chwilą uzyskania
wpisu na listę członków okręgowej izby mierniczej, właściwej wg miejsca zamieszkania.

Art. 28. 1. Siedzibą Krajowej Izby Mierniczych RP jest stołeczne miasto Warszawa.

2. Obszary działania okręgowych izb mierniczych oraz ich siedziby ustala Krajowa Izba Miernicza.

Art. 29. Okręgowe izby miernicze zrzeszają osoby, które:

1) posiadają uprawnienia zawodowe w specjalnościach określonych w art.....niniejszej ustawy

2) posiadają dyplom ukończenia wyższej szkoły w zakresie geodezji i 3 lata praktyki mierniczej,
potwierdzonej zaświadczeniem o odbyciu praktyki zawodowej pod kierunkiem mierniczego,

3) są obywatelami państw Unii Europejskiej i posiadają uprawnienia obowiązujące w
kraju, którego są obywatelami oraz wykażą się przed Izbą znajomością przepisów prawa w

dziedzinie miernictwa obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a także
biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie,

4) posiadają tytuł aplikantów mierniczych, aspirujące do tytułu mierniczego, odbywając
zawodową praktykę pod kierunkiem mierniczego,

5) posiadają uprawnienia zawodowe nadane w trybie dotychczasowych przepisów prawa ,
wykonujące aktywnie zawód mierniczego.

Art. 30. 1. Prawo wykonywania samodzielnej działalności mierniczej w zadeklarowanej, popartej
stosowną praktyką, specjalności, przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej
okręgowej izby mierniczej.

2. Członek okręgowej izby mierniczej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnej działalności
mierniczej.



3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych , po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Mierniczej
określi w drodze rozporządzenia, ogólne warunki ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2:

1) datę powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
2) podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
3) minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną kwotowo,
4) zakres praw i obowiązków ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń, wynikających z umowy

ubezpieczenia.

Art. 31. 1. Jednostki organizacyjne samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego posiadają
osobowość prawną.

2. Działalność samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego określa statut.

3. Jednostki organizacyjne samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego mogą prowadzić
działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności właściwej temu zawodowi, określonej w Art.

Art. 32. Do zadań samorządu samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego należy w
szczególności:

1) sprawowanie  pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków,
2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
3) uchwalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
4) nadawanie i pozbawianie uprawnień zawodowych, o których mowa w niniejszej ustawie w

Art...., ust.....,
5) przeprowadzanie egzaminów oraz potwierdzenie kwalifikacji osób, o których mowa w

Art.5,
6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu

terytorialnego oraz innymi organizacjami samorządowymi i zawodowymi, w
szczególności współpraca z organami administracji geodezyjnej oraz z ośrodkami
naukowymi i edukacyjnymi w sprawach miernictwa, wynikających ze wspólnoty celów i
partnerskiego współtworzenia systemu,

7) opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego w
dziedzinie geodezji oraz wnioskowanie w tych sprawach,

8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych mierniczych wykonujących
pracę w zakresie miernictwa geodezyjnego oraz organizowanie kursów ustawicznego
kształcenia,

9) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu samorządu
zawodowego miernictwa geodezyjnego,

10) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej
członków samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego,

11) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących geodezji,
12) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej

członkom samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego ,
13) prowadzenie listy członków samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego,

Art. 33. 1. Uchwały Krajowej Izby Mierniczej są przedstawiane właściwemu ministrowi ds. miernictwa
geodezyjnego w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.

2. Minister może zaskarżyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania, uchwały Krajowej Izby Mierniczej do
Sądu Najwyższego.

3. Minister właściwy ds. miernictwa może zwrócić się do Krajowego Zjazdu o podjęcie uchwały w
określonej sprawie, należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej Rady Mierniczej powinna
być podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu na najbliższym zjeździe.

Art. 34. Członek samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego ma czynne i bierne prawo
wyborcze.
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4.2. Krajowa Izba Mierniczych

Art. 35. Najwyższą jednostką organizacyjną samorządu zawodowego miernictwa osób wykonujących
zawód miernictwa geodezyjnego jest Krajowa Izba Miernicza.

Art. 36. 1. Organami Krajowej Izby Mierniczych są:

1) Krajowy Zjazd
2) Krajowa Rada,
3) Krajowa Komisja Rewizyjna,
4) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,
5) Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
6) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

2. Kadencja Krajowej Izby Mierniczej trwa 5 lat.

3. Tę samą funkcję w organach samorządu można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie
kadencje.

Art. 37. 1. Krajowy Zjazd jest najwyższym organem Krajowej Izby Mierniczych

2.Krajowa Rada określa zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd Izby.

3. Krajowa Rada zwołuje Krajowy Zjazd, co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a co 5 lat jako
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada z własnej inicjatywy lub na
wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku
o jego zwołanie.

Art. 38. 1. Uchwały Krajowego Zjazdu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy liczby delegatów na Krajowy Zjazd w pierwszym terminie, zaś zwykłą większością
głosów osób obecnych na Krajowym Zjeździe w drugim terminie,

2. Wybory do organów Krajowej Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Krajowy Zjazd może uchwalić tajność obrad na wniosek co najmniej 1/3 delegatów Krajowego
Zjazdu.

Art. 39. Krajowy Zjazd:

1) ustala liczbę członków organów Krajowej Izby Mierniczej,
2) wybiera i odwołuje Prezesa i członków Krajowej Rady,
3) wybiera i odwołuje członków pozostałych organów kolegialnych Krajowej Izby Mierniczej oraz

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
4) ustala zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Mierniczej oraz uchwala jej budżet,
5) uchwala statut i regulaminy określające organizację organów samorządu zawodowego

miernictwa geodezyjnego,
6) uchwala regulamin wyborów do organów samorządu zawodowego miernictwa

geodezyjnego,
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7) ustala wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich i innych opłat na rzecz
samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego oraz zasady ich podziału,

8) ustala zasady prowadzenia listy członków okręgowych izb mierniczych,
9) udziela absolutorium członkom Krajowej Rady,
10) ustala zasady etyki zawodowej,
11) ustala program działania samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego,
12) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Krajowej Rady, Krajowej Komisji

Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 40. 1. W skład Krajowej Rady wchodzą Prezes i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd.

2. Krajowa Rada spośród swoich członków wybiera: wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady składają przynajmniej dwaj jej członkowie w tym
Prezes lub wiceprezes.

Art. 41. Krajowa Rada kieruje działalnością samorządu zawodowego między Krajowymi Zjazdami, a
w szczególności:

1. wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu,
2. koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych izb mierniczych,

3) reprezentuje członków samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego
4) wspiera podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego

miernictwa geodezyjnego,
5) opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów samorządu zawodowego miernictwa

geodezyjnego,
6) uchwala regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień do

tytułów zawodowych mierniczego, określonych w niniejszej ustawie
7) uchwala regulamin określający sposób i tryb przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych i

sposób dokumentowania przygotowania zawodowego osób aspirujących do uzyskania
uprawnień zawodowych i członkostwa w okręgowej izbie mierniczej,

8) dokonuje kontroli uchwał organów okręgowych izb mierniczych w zakresie zgodności z
prawem, uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie właściwych przepisów prawny

9) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących miernictwa w dziedzinie geodezji,
10) składa sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi,
11) reprezentuje samorząd zawodowy miernictwa geodezyjnego wobec organów władzy

publicznej oraz organizacji społecznych, zawodowych, samorządowych i innych,
12) prowadzi bieżące sprawy Krajowej Izby Mierniczej,
13) uchyla uchwały okręgowych rad sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami

wydanymi na podstawie właściwych przepisów prawnych,
14) zobowiązuje okręgową radę do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu

działania tej rady, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Krajowej Rady; niepodjęcie
przez okręgową radę w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia
Krajową Radę,

15. przedstawia Ministrowi właściwemu do spraw miernictwa coroczne sprawozdanie z
działalności samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego ,

16. ustala wzory pieczęci organów samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego i jego
członków.

17. w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Krajowej Izby Mierniczej,
organem właściwym jest Krajowa Rada.

Art. 42.1. Krajowa Rada prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Operatów Mierniczych,
zwane dalej „Repozytorium”, w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne
pliki operatów technicznych oraz map, wykazów, dokumentów i materiałów mogące posłużyć do
wprowadzenia zmian w katastrze nieruchomości. Krajowa Rada w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach szczególnych zapewni mierniczym, sądom oraz innym organom



administracji publicznej uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz
bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium
przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu operatu technicznego lub jego części, map, wykazów zmian i innych
dokumentów zawierających w swej treści dane mogące stanowić podstawę wpisu do katastru
nieruchomości, mierniczy umieszcza elektroniczny identyfikator Repozytorium w postaci kodu
kreskowego. Mierniczy wszelkie wypisy z dokumentów z Repozytorium opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

3. Dokumenty inne niż określone w ust. 2 umieszcza się w Repozytorium, jeżeli wynika to wprost z
odrębnych przepisów oraz pozwalają na to warunki organizacyjno-techniczne systemu
teleinformatycznego.

4. Egzemplarze operatów lub ich części, map, wykazów zmian i innych dokumentów mogą być wydać
wyłącznie z Repozytorium.

5. Gromadzone w Repozytorium operaty techniczne, mapy, wykazy, zbiory danych, zbiory materiałów
są chronione odpowiednio na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386 z późniejszymi zmianami).

6. Z chwilą umieszczenia egzemplarza operatów lub ich części, map, wykazów zmian i innych
dokumentów w Repozytorium mierniczy otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
zawiadomienie, które zawiera kod kreskowy dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok
oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Mierniczy dołącza zawiadomienie do
egzemplarza operatu lub jego części, mapy, wykazu zmian i innych dokumentów przechowywanych w
prywatnym zbiorze kancelarii mierniczego oraz wydaje stronie drugi egzemplarz zawiadomienia w
dowolnej wybranej przez stronę formie.

Art. 43. W posiedzeniach Krajowej Rady Izby mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przewodniczący: Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego, okręgowych rad izb, a także Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i inne
zaproszone osoby.

Art. 44. 1. Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje statutową, finansową i gospodarczą działalność Krajowej Izby
2) przedstawia sprawozdanie z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Izby,
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych pod kątem zgodności z

prawem ich działalności,
4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Krajowej Rady Izby.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem
lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy lub statutu.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza.

Art. 45. 1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna:

1) powołuje okręgowe komisje kwalifikacyjne,
2) opracowuje zestawy pytań egzaminacyjnych,
3) ustala terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób

ubiegających się o ich uzyskanie dwa razy w roku kalendarzowym ,
4) prowadzi Centralny Rejestr osób, które uzyskały uprawnienia miernicze,
5) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań

kwalifikacyjnych
6) składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdanie ze swojej działalności,



2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzeczne z
prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy lub statutu.

3. Rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne wydając
decyzje jako II instancja od których przysługuje skarga do Sądu Najwyższego w terminie 30 dni od
daty ich otrzymania.

4. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego i Sekretarza.

Art. 46. 1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny:

1) rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz od wydanych w
pierwszej instancji orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

2) rozpatruje jako sąd pierwszej instancji sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych
izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej
ich członków,

3) dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności
4) zawodowej i dyscyplinarnej członków izb,

a) składa Krajowemu Zjazdowi Izby coroczne sprawozdanie ze swojej działalności,
b) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych,

5) uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub uchwałami
6) i regulaminami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy lub statutu.

2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym jako sąd pierwszej instancji w
pięcioosobowym jako sąd odwoławczy.

3. Krajowy Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona Prezesa i dwóch Zastępców Prezesa.

Art. 47. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

1) prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z
zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków organów Krajowej Izby oraz
członków organów izb okręgowych,

2) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których
mowa w pkt 1, do Sądu Najwyższego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i
odpowiedzialności zawodowej członków organów Krajowej Izby oraz członków organów izb

okręgowych,
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
4) składa Krajowemu Zjazdowi Izby roczne sprawozdanie ze swojej działalności

4.3. Okręgowe izby miernicze

Art. 48. 1. Organami Okręgowych Izb są:

1) okręgowy zjazd,
2) okręgowa rada,
3) okręgowa komisja rewizyjna,
4) okręgowa komisja kwalifikacyjna
5) okręgowy sąd dyscyplinarny,
6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

2. Kadencja organów okręgowych izb trwa pięć lat.

Art. 49. 1. Okręgowy zjazd jest najwyższym organem okręgowej izby mierniczej.



2. Okręgowy zjazd stanowią członkowie okręgowej izby mierniczej.

3. Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 500 osób, okręgowy zjazd stanowią delegaci
wybrani w obwodach wyborczych.

4. Mandat delegata na okręgowy zjazd trwa przez okres kadencji organów okręgowej izby mierniczej.

Art. 50. 1. Okręgowy zjazd zwoływany przez okręgową radę odbywa się jako sprawozdawczy raz w
roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 5 lat.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej
Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby
mierniczej.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku
o zwołanie zjazdu.

Art. 51. 1. Uchwały okręgowego zjazdu są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej 30 % liczby członków lub delegatów na okręgowy zjazd w pierwszym
terminie lub zwykłą większością głosów osób obecnych w drugim terminie.
2. Wybory do organów okręgowych izb mierniczych odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 52. Okręgowy zjazd:
1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby mierniczej oraz uchwala jej budżet
2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji

rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej

3) udziela absolutorium członkom okręgowej rady,
4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów

okręgowej izby mierniczej i tryb ich działania,
5) wybiera członków organów okręgowej izby mierniczej, oraz okręgowego rzecznika

odpowiedzialności zawodowej,
6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby,
7) odwołuje członków organów przed upływem kadencji,

Art. 53. 1. Okręgowa rada w okresie między zjazdami wykonuje zadania samorządu zawodowego
miernictwa geodezyjnego na obszarze działania izby mierniczej:

1) kieruje działalnością okręgowej izby mierniczej,
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
3) dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby mierniczej na obwody wyborcze i ustala

liczbę delegatów na okręgowy zjazd,
4) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
5) składa okręgowemu zjazdowi oraz Krajowej Radzie sprawozdania ze swojej działalności,
6) reprezentuje samorząd zawodowy miernictwa geodezyjnego przed organami administracji

rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami zawodowymi,
7) prowadzi listę członków okręgowej izby mierniczej
8) prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej

izby mierniczej.
9) w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów okręgowej izby mierniczej,

organem właściwym jest okręgowa rada,

2. Okręgowa rada podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby mierniczej
oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka okręgowej izby mierniczej.



3.Uchwała okręgowej rady w sprawie wpisu na listę członków powinna być podjęta w ciągu 1
miesiąca od dnia złożenia wniosku o wpis.

4. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Krajowej Rady w terminie 30 dni od daty
doręczenia uchwały.

5. Od uchwały, o której mowa w ust. 4, oraz w wypadku niepodjęcia uchwały przez radę okręgową w
ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę w
ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do Sądu
Najwyższego.

Art. 54. 1. W skład okręgowej rady izby wchodzą: Przewodniczący oraz wybrani przez okręgowy
zjazd izby członkowie.
2. Okręgowa rada spośród swoich członków wybiera wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

3.Oświadczenia woli w imieniu okręgowej rady izby składają co najmniej dwaj członkowie, w tym
przewodniczący lub zastępca.

Art. 55. W posiedzeniach okręgowej rady izby mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przewodniczący:
a) okręgowej komisji rewizyjnej
b) okręgowej komisji kwalifikacyjnej
c) okręgowego sądu dyscyplinarnego,

2) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej,

3) inne zaproszone osoby, a w szczególności przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych.

Art. 56. Okręgowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby pod
względem zgodności z przepisami prawa, racjonalności gospodarowania środkami i
majątkiem okręgowej izby oraz zgodności z przepisami uchwalonymi przez organy
samorządu mierniczych,

2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby i Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby,
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom okręgowej rady izby.

Art. 57. 1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

1) prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień do wykonywania
zawodu mierniczego,

2) uzyskane kwalifikacje zawodowe lub brak ich uzyskania potwierdza w formie decyzji,
3) przesyła decyzje o nadaniu uprawnień mierniczych do centralnego rejestru, prowadzonego

przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną ,
4) prowadzi listę patronów i aplikantów mierniczych,

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



Art. 58. 1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej
określonej w art. ….. niniejszej ustawy oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione
przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby.

2. Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym.

3. Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka o zatarciu kary, o której mowa w art. 62 a pkt. 1 do 3 niniejszej
ustawy.

4. Okręgowy sąd dyscyplinarny dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych
postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby oraz składa
okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu roczne i kadencyjne sprawozdania
ze swojej działalności.

Art. 59. Okręgowy sąd dyscyplinarny w sprawach dyscyplinarnych może orzekać
następujące kary:

1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach członka izby,
4) skreślenie z listy członków izby.

Art. 60. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

1) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z
zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków okręgowej izby,

2) składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej
roczne sprawozdania ze swojej działalności.

4.4. Członkostwo w okręgowych izbach

Art. 63a. Członkostwo w samorządzie zawodowym miernictwa geodezyjnego jest obowiązkowe.

Art. 61. 1. Członek izby ma prawo:
1) korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia

właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji w miernictwie geodezyjnym,

2) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby,
3) korzystać z działalności samopomocowej,

2. Członek samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego może zaskarżyć uchwałę okręgowej
izby do właściwych organów Krajowej Izby, a uchwałę Krajowej Izby do Sądu Najwyższego.

Art. 62. Członek izby jest obowiązany:

1) przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów prawa
oraz zasad wiedzy technicznej,

2) przestrzegać zasad etyki zawodowej,
3) stosować się do uchwał organów izby,



4) regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 63. 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:

1) wniosku członka,
2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień zawodowych,
3) orzeczenia kary,
4) śmierci członka.

2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku
nieuiszczania składek przez okres pół roku.

3. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:

1) orzeczenia kary, o której mowa w Art. ..... niniejszej ustawy,
2) orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izb
3) wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji

mierniczego.

Art. 64. 1. Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności zawodowej, do czasu zatarcia kary
zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Członek izby, o którym mowa w ust. 1, nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w
tych organach wygasa

Art. 65. Członek organów izby pełni swoje funkcje społecznie, chyba że Zjazd Krajowej Izby, w
drodze uchwały, postanowi inaczej.

4.5. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 66. 1. Członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie
obowiązków, o których mowa w Art.65.

2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny podlegające odpowiedzialności
zawodowej, określone w Art. ............ ustawy o miernictwie geodezyjnym .

Art. 67. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:

1) postępowanie wyjaśniające,
2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym,
3) postępowanie wykonawcze.

Art. 68. 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek okręgowej rady izby, okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

2. Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym przed okręgowym sądem dyscyplinarnym jest
okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym w
sprawach członków organów Krajowej Izby - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.



Art. 69. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:

1) oskarżyciel,
2) obwiniony,
3) pokrzywdzony.

Art. 70. 1. Członek izby, którego dotyczy postępowanie, może ustanowić obrońców spośród członków
samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego, adwokatów lub radców prawnych w każdym
stadium postępowania.

2. Obrońcą nie może być członek sądu dyscyplinarnego i rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

3. W wypadku gdy członek izby nie ma obrońcy z wyboru, sąd dyscyplinarny wyznaczy mu obrońcę
z urzędu.

4. Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowie w związku z
wykonywaniem czynności obrońcy.

Art. 71. 1. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania
karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy
szczególne przewidują takie postępowanie. Postępowanie dyscyplinarne może być jednak
zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

2. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność,
która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie.

Art. 72. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego:

1) po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wiadomości o
popełnieniu przewinienia,

2) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata.

2. W wypadku gdy czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne następuje
dopiero z upływem karalności przestępstwa.

3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 73. Członkowie sądów dyscyplinarnych są niezawiśli w zakresie orzekania w sprawach
dyscyplinarnych, podlegają tylko przepisom prawa i orzekają na podstawie swego przekonania
opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów zebranych w toku postępowania, uwzględniając
okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego członka samorządu
zawodowego miernictwa geodezyjnego .

Art. 74. 1.Okręgowy sąd dyscyplinarny może wzywać i przesłuchiwać świadków oraz biegłych z
zachowaniem przepisów postępowania karnego.

2. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego obwinionemu oraz okręgowemu
rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z
uzasadnieniem.



3. Od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej
przysługuje obwinionemu, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej
lub Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej prawo wniesienia odwołania do
SąduNajwyższego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia na piśmie rozstrzygnięcia wraz z
uzasadnieniem.

Art. 75. 1. Właściwy sąd dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie okręgowej radzie odpis prawomocnego
orzeczenia o nałożeniu kary z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej w celu dokonania wpisu o ukaraniu 
w rejestrze, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje z urzędu po upływie
trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany oraz po upływie pięciu lat
od upływu okresu zawieszenia w prawach członka.

3. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 2, członek izby został ukarany inną karą dyscyplinarną,
zatarcie wpisu o ukaraniu następuje łącznie z zatarciem późniejszego wpisu.

4.6. Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 76. 1. Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą wszystkich
stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami izb oraz między członkami
izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnych funkcji mierniczych.

2. W wypadku sporów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego o sądach polubownych.

4.7. Mienie i gospodarka finansowa izby

Art. 77. 1. Działalność samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego jest finansowana z jego
majątku.

2. Majątek samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego stanowią środki finansowe oraz
nieruchomości i mienie ruchome.

3. Majątek samorządu zawodowego miernictwa geodezyjnego powstaje:

1) ze składek członkowskich,
2) z zapisów, darowizn i dotacji,
3) z wpływów z działalności gospodarczej,

4. Majątkiem izby zarządza właściwa rada izby.

5. Izby prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ 5

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH
do opracowania
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