
Orzeczenia Sądów Administracyjnych – geodeta jako zawód zaufania publicznego 

 

II GSK 1924/12 - Wyrok NSA z dnia 2014-02-25  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3FA3184255 

 

„Postępowanie dyscyplinarne jest postępowaniem o charakterze represyjnym, którego 

celem jest ustalenie winy osoby wykonującej dany zawód i orzeczenie kary. Skutki tych 

kar mogą być szczególnie dotkliwe i uciążliwe, ponieważ mogą powodować nie tylko 

pozbawienie możliwości wykonywania wyuczonego zawodu, ale i możliwości 

zarobkowania. Jest to tym bardziej istotny obszar w życiu jednostki, że strony 

postępowania dyscyplinarnego objęte są swoistą infamią środowiskową. Ważne jest 

zatem, aby obywatel wykonujący zawód zaufania publicznego lub zawód regulowany 

miał świadomość konsekwencji prowadzonego wobec niego postępowania 

dyscyplinarnego oraz aby znał przysługujące mu uprawnienia i korzystał z nich w trakcie 

trwania tego postępowania. Nie bez znaczenia jest także konieczność zapewnienia stronie 

postępowania dyscyplinarnego, że poniesie ona odpowiedzialność za ewentualne 

uchybienia w swojej działalności w terminie oddalonym w rozsądnych granicach 

czasowych od terminu popełnienia uchybienia i wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej. Kara dyscyplinarna pełni także 

niewątpliwie funkcję prewencyjną, a więc przeciwdziałającą takim zachowaniom, które 

mogłyby pozbawiać daną grupę zawodową wiarygodności w oczach opinii 

publicznej.” 

 

II GSK 883/12 - Wyrok NSA z dnia 2013-10-22 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CF806BAF2 

„W ocenie NSA to, że praca wykonana przez geodetę stanowiła "element" szerszego 

postępowania i została w jego ramach oceniona przez uprawniony do tego organ nie 

oznacza automatycznie, że ewentualne wadliwości, nawet ostatecznie zaakceptowane 

przez właściwy organ, nie będą mogły stanowić podstawy ukarania w sprawie dotyczącej 

odpowiedzialności dyscyplinarnej geodety. Inaczej mówiąc, geodeta uprawniony, 

wykonując w istocie zawód zaufania publicznego, nie uwolni się od odpowiedzialności 

dyscyplinarnej z tego tylko powodu, że jego praca została pozytywnie oceniona przez 

organ administracyjny lub sąd powszechny, bądź że została ostatecznie przyjęta do 

właściwego zasobu. Nie o to chodzi w postępowaniu dyscyplinarnym. W jego ramach 

badana jest należyta staranność działania geodety oraz wykonanie powierzonych mu 

prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

prawa. Należy przez to rozumieć szczególną dbałość jaką geodeta ma prezentować przy 

wykonywaniu prac, podejmowaniu czynności i pełnieniu funkcji, co winno także 

przebiegać w zgodzie z obowiązującą go etyką zawodową.” 



 

I SA/Wa 1485/11 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2012-02-22 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9D556DEBDB 

I SA/Wa 1486/11 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2012-02-22 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2C76CB196C 

 „Sąd rozpoznający sprawę nie ma żadnych prawnych możliwości kwestionowania 

dowodów (map), przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 

adnotacją, iż jest to stan na dzień 31 grudnia 1998 r. Jest to dokument sporządzony 

przez uprawnionego geodetę, posiadającego wiadomości specjalne, wykonującego 

zawód zaufania publicznego, opierającego się na materiałach, wyszczególnionych w 

przedmiotowej mapie.” 

 

I SA/Wa 1903/11 - Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2012-03-06 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DAFA7A2D5D 

„Z mapy - projektu podziału nieruchomości przyjętego do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę [...] wynika, że w dniu 

[...] października 2009 r. działka nr [...] podzieliła się na działki nr [...], nr [...]i nr [...], 

zaś działka nr [...] podzieliła się na działki nr [...] i nr [...]. Z mapy tej wynika także, że 

w dniu 31 grudnia 1998 r. działki nr [...] i [...] były zajęte pod pas drogowy drogi 

gminnej publicznej nr [...] relacji [...] (dawny nr [...]). Jest to dokument sporządzony 

przez uprawnionego geodetę, posiadającego wiadomości specjalne, wykonującego 

zawód zaufania publicznego, opierającego się na materiałach, wyszczególnionych w 

przedmiotowej mapie, stąd tez Sąd uznał go za wiarygodny dowód w sprawie.” 
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