
1. Które z niżej wymienionych organów są organami administracji geodezyjnej i 
kartograficznej?  

a. Główny Geodeta Kraju, 
b. wojewoda, 
c. marszałek województwa, 
d. starosta. 

 
2. Jaki organ jest właściwym w sprawie ustalania granic gmin? 

 
a. Rada Ministrów, 
b. minister właściwy do spraw administracji publicznej, 
c. rada gminy, 
d. starosta. 

 
3. Na czyj wniosek wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe? 

 
a. z urzędu, 
b. na wniosek geodety uprawnionego wykonującego pomiar obiektów budowlanych, 
c. na wniosek zainteresowanych, 
d. na wniosek starosty. 

 
4. Sądy przekazują właściwym starostom odpisy prawomocnych orzeczeń, celem 

aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w sprawach dotyczących: 
 

a. wydania nieruchomości, 
b. podziału majątku wspólnego, 
c. działu spadku, 
d. zniesienia współwłasności. 

 
5. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie 

odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach: 
 

a. 1:5 000, 
b. 1:10 000, 
c. 1:25 000, 
d. 1:100 000. 

 
 

6. Jakie warunki musi spełniać podpis elektroniczny, aby mógł być bezpiecznym 
podpisem elektronicznym? 
 

a. podpis musi zawierać numer PESEL osoby składającej podpis elektroniczny, 
b. podpis powinien być zaakceptowany przez organ administracji publicznej, właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej podpis elektroniczny, 
c. podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis, 
d. podpis musi być sporządzony za pomocą, podlegających wyłącznej kontroli osoby 

składającej podpis, bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego. 
 
 
 



7. Jakimi aktami prawnymi mo że być zakończone postępowanie rozgraniczeniowe?   
 

a. protokołem przyjęcia granic nieruchomości do podziału, 
b. decyzją o rozgraniczeniu,  
c. decyzją o scaleniu gruntów,   
d. orzeczeniem sądu o rozgraniczeniu. 

 
8. Z jakich środków pokrywane są koszty sporządzenia planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego? 
 

a. z budżetu gminy, 
b. z budżetu powiatu, w przypadku zamiaru realizacji inwestycji o znaczeniu 

powiatowym, 
c. z budżetu województwa, w przypadku zamiaru realizacji inwestycji o znaczeniu 

wojewódzkim, 
d. z budżetu państwa, w przypadku zamiaru realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym. 

 
9. Przedsiębiorcą jest: 

 
a. Skarb Państwa, 
b. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową, 
c. starosta, 
d. osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową. 
 

10. W jakich przypadkach sprawy w postępowaniu administracyjnym mogą być 
załatwiane ustnie?  
 

a. kiedy stroną jest pracownik organu, 
b. kiedy strony zawarły ugodę administracyjną,  
c. gdy taki tryb został zalecony przez organ nadzoru, 
d. gdy przemawia za tym interes  strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. 

   
 
 

11. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji     
i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki  techniczne: 
 

a. powinna uzgodnić ze starostą termin przejęcia zadań, 
b. powinna zatwierdzić,  przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający  zakup sprzętu  

i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia  
i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

c. powinna zapewnić wyposażenie Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej   
i Kartograficznej  w urządzenia służące do kopiowania i powielania dokumentów 
metodami klasycznymi i cyfrowymi,  

d. powinna zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych. 
 



12. Co stanowi podstawę krajowego systemu informacji o terenie? 
 

a. zbiory danych gromadzone w bazach danych państwowego rejestru nazw 
geograficznych, 

b. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, 
c. zbiory danych gromadzone w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 
d. zbiory danych gromadzone w bazach danych decyzji o pozwoleniach na budowę. 

 
13. W jakim zakresie organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje 

dokumentacje geodezyjne przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac? 
  

a. spójności topologicznej przekazanych baz danych z bazami danych zasobu, 
b. terminowości wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej, 
c. zgodności z przepisami prawnymi, dotyczącymi  opracowywania wyników pomiarów 

geodezyjnych, 
d. zgodności z przepisami prawnymi, dotyczącymi kompletności przekazanych wyników 

prac geodezyjnych. 
 

14. Jakie dokumenty wykorzystuje się w celu ustalenia numeracji porządkowej w 
procesie zakładania  ewidencji miejscowości, ulic i adresów? 
 

a. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
b. miejscowe plany zagospodarowania terenu, 
c. BDOT500, 
d. ortofotomapę cyfrową. 

 
15. Strony nie będące osobami fizycznymi w postępowaniu przed organami 

administracji publicznej działaj ą poprzez: 
 

a. statutowych przedstawicieli, 
b. wyznaczonych przez siebie radców prawnych, 
c. ustawowych przedstawicieli, 
d. upoważnione osoby fizyczne. 

 
16. Jaki organ jest właściwy do powołania komisji kwalifikacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, dotyczącego uzyskania 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii? 
 

a. właściwy minister do spraw administracji publicznej, 
b. właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, 
d. Główny Geodeta Kraju. 

 
 
 
 
 
 



17. Organami administracji miar są: 
 

a. naczelnicy powiatowych urzędów miar, 
b. Obwodowy Urząd Miar, 
c. dyrektorzy okręgowych urzędów miar, 
d. Prezes Głównego Urzędu Miar. 

 
 

18. Udostępnienie oryginału materiału zasobu może nastąpić w przypadku gdy:   
 

a.  właściwy organ prowadzący zasób wyda decyzję zezwalającą na udostępnienie, 
b. udostępnienie nastąpi w obecności  pracownika wyznaczonego przez organ 

prowadzący zasób, 
c. gdy zainteresowany uzasadni,  że dostęp do materiałów jest niezbędny do 

zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, 
d. zainteresowany uzasadni, że  dostęp do oryginału jest niezbędny do spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 
 

19. Które z wymienionych terenów są terenami zamkniętymi, niezbędnymi dla 
obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace 
geodezyjne i kartograficzne? 
 

a. porty wojenne, 
b. tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod 

lotniska wojskowe, 
c. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych 

stanowiących tajemnicę państwową, 
d. magazyny żywności  przeznaczonej dla służb mundurowych. 

 
20. Kiedy można udostępnić materiały zasobu w postaci elektronicznej? 

  
a. obowiązujące przepisy prawne nie przewidują ograniczeń w zakresie udostępniania 

materiałów zasobu w postaci elektronicznej, 
b. gdy udostępnianie materiałów zasobu odbywa się za pomocą portalu internetowego 

organu prowadzącego zasób, 
c. gdy udostępnianie materiałów zasobu odbywa się z wykorzystaniem informatycznych 

nośników danych, 
d. gdy materiały zasobu udostępniane w postaci dokumentów elektronicznych zostaną 

uwierzytelnione podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
 

21. Organ orzekający w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, wobec osób 
wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, 
wymierzając karę dyscyplinarną bierze pod uwagę: 
 

a. doświadczenie zawodowe, 
b. sposób działania, 
c. opinię organu prowadzącego zasób, 
d.  okoliczności zaniechania. 



 
22. Kiedy organy prowadzące państwowy zasób nie pobierają opłat?  

 
a. za udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych o wartościach 

nieruchomości, 
b. za udostępnienie materiałów z zasobu, stanowiących zbiory danych zawartych w bazie 

danych obiektów ogólnogeograficznych, 
c. za udostępnienie zbiorów danych państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju, 
d. za udostępnienie zbiorów danych dotyczących numerycznego modelu terenu  

o interwale siatki co najmniej 100 m. 
 

23. Jakie materiały geodezyjne i kartograficzne, zawierające informacje o obiektach 
położonych na terenach zamkniętych, podlegają ochronie ze względu na 
informacje niejawne? 
 

a. materiały zawierające rezultaty pomiarów pozwalające na określenie współrzędnych  
z dokładnością właściwą dla map w skali 1:5000 lub większą, 

b. mapy zawierające w swej treści  informacje dotyczące urządzeń służących do 
nawigacji morskiej i lotniczej, 

c. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów 
zarejestrowanych ma wartość 6 punktów na metr kwadratowy lub mniejszą, 

d. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego , jeżeli gęstość punktów 
zarejestrowanych ma wartość 8 punktów na metr kwadratowy lub większą. 

 
 

24. Jakie materiały gromadzone są w centralnej części państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego?  
 

a. kopie baz danych pozyskane z GUS, niezbędne do realizacji zadań Głównego Geodety 
Kraju w dziedzinie geodezji i kartografii, 

b. kopie zabezpieczające bazy danych  zasobów powiatowych i wojewódzkich, 
c. mapy ogólnogeograficzne  w skali 1:100 000,  
d. mapy topograficzne w skali 1:100 000. 

 
25. Jakie dane  zawiera wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego?  
  

a. postulowany termin realizacji wniosku, 
b. datę złożenia wniosku, 
c. parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu,  
d. dane kontaktowe wnioskodawcy. 

 
 
 
 
 



26. Jakie warunki spełnia licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? 
 

a. może być przekazywana innym osobom fizycznym lub prawnym,  
b. upoważnia licencjobiorcę lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do 

wykorzystywania wyszczególnionych w licencji materiałów zasobu, 
c. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych, 
d. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów 

zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli  są one udostępniane na zgłoszenie prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych. 
 

27. Jaki organ jest właściwym w sprawie ochrony znaków grawimetrycznych? 
 

a. Główny Geodeta Kraju, 
b. wojewódzki inspektor  nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. marszałek województwa, 
d. starosta. 

 
28. Jakie sprawy obejmuje dział administracji rządowej budownictwo, planowanie i 

zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo? 
 

a. rodzinnych ogrodów działkowych, 
b. gospodarki nieruchomościami, 
c. architektury, 
d. geodezji i kartografii. 

 
 
 

29. Kto wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu krajowym i wojewódzkim? 
 

a. właściwy miejscowo wojewoda, 
b. marszałek województwa, 
c. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z marszałkiem województwa, 
d. wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewodą. 

 
30. W postępowaniach prowadzonych przez  organy administracji publicznej 

załatwiane są niezwłocznie: 
 

a. sprawy, których zakończeniem zainteresowany jest organ wyższego stopnia, 
b. sprawy, które były uprzednio przedmiotem badania przez organ nadzoru, 
c. sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę 

wraz z żądaniem wszczęcia postępowania, 
d. sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane 

lub znane organowi z urzędu. 
 



31. Jakie warunki należy zapewnić, w celu uniemożliwienia  osobom 
nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub  
wyższej? 
 

a. należy zorganizować strefy ochronne, 
b. określić uprawnienia do przebywania w strefach ochronnych, 
c. wprowadzić system kontroli wejść i wyjść ze stref ochronnych, 
d. stosować wyposażenie i urządzenia służące ochronie informacji niejawnych, którym 

przyznano certyfikaty. 
 

32. Kto może zostać geodetą województwa? 
  

a. osoba wyłoniona w konkursie, 
b. osoba, która korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, 
c. ukończyła studia wyższe, 
d. posiada 3 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub samorządowej, 

 
33. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastruktur ą 

informacji przestrzennej  obejmuje następujące  informacje: 
 

a. bazę metadanych  zbioru danych przestrzennych, 
b. nazwę zbioru danych przestrzennych, 
c. obszar, do którego  odnosi  się zbiór danych przestrzennych, 
d. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych. 

 
34. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o: 

 
a. projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, 
b. lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu, 
c. odległościach w usytuowaniu projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu, 
d. podmiotach władających sieciami. 

 
35. Ewidencja dotycząca miejscowości zawiera między innymi następujące dane: 

 
a. identyfikatory TERYT obrębów, 
b. nazwy przysiółków miejscowości, 
c. współrzędne X, Y miejscowości, 
d. dane określające przebieg granic miejscowości. 

 
36. Jakie dane opisują punkt adresowy? 

 
a. numer porządkowy, 
b. ilość kondygnacji budynku, 
c. współrzędne X, Y określające położenie punktu adresowego, 
d. status budynku, z którym jest związany punkt adresowy (np. budynek istniejący). 

 
 
 



37. W jaki sposób ustala się wysokość wynagrodzenia przy zawieraniu umów  
o dzieło? 
 

a. wynagrodzenie zostało ustalone przez strony i uznane jako zwykłe wynagrodzenie za 
dzieło tego rodzaju, 

b. wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie 
podstaw do jego ustalenia, 

c. wynagrodzenie zostało ustalone jako odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy 
oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie, 

d. wysokość wynagrodzenia ustala się w drodze przetargu ograniczonego. 
 

38. Kiedy można odstąpić od uzasadnienia decyzji, wydanej  
w postępowaniu administracyjnym? 
 

a. gdy uzasadnienie  nie będzie zawierać innych treści niż decyzja, 
b. kiedy decyzja została wydana na skutek odwołania, 
c. kiedy decyzja uwzględnia w całości żądania strony, 
d. gdy z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub 

ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub 
porządek publiczny. 
 

39. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące: 
 

a. gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
b. planów zagospodarowania terenu, 
c. terenów powodziowych, 
d. państwowego rejestru nazw geograficznych. 

 
 

40. Z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego wynikają między 
innymi następujące prawa? 
 

a. prawo do rozpowszechniania programu komputerowego, 
b.  prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego  

w całości lub w części, 
c. zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,  

z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 
d. prawo  najmu programu komputerowego lub jego kopii. 

 
41. Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju zawiera mi ędzy innymi następujące informacje: 
 

a. dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
b. dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych, 
c. dotyczące granic działania izb skarbowych, 
d. dotyczące granic archiwów państwowych. 

 
 



42. BDOT500 prowadzi się w systemie teleinformatycznym, który spełnia 
następujące warunki? 
 

a. umożliwia tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych, 
b. zapewnia wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych, 
c. umożliwia zasilenie bazy danych obiektów topograficznych, zbiorami danych 

gromadzonymi w BDOT500, 
d. umożliwia udostępnianie i przyjmowanie danych w formacie GML.  

 
43. Które z niżej wymienionych terenów są terenami zamkniętymi? 

 
a. tereny, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności 

informacji dotyczących obiektów położonych na tych terenach, 
b. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na bezpieczeństwo państwa, określone 

przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, 
c. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność państwa, określone przez 

właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, 
d. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy 

zasadniczej. 
 

44. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi 
następujące informacje: 
 

a. nazwę siedziby organów samorządowych, 
b. nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona, 
c. nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona, 
d. identyfikator miejscowości z rejestru TERYT. 

 
 

45. Treść mapy zasadniczej w kroju arkuszowym lub wybranego obszaru zawiera 
informacje dodatkowe, w tym między innymi: 
 

a. skalę mapy, 
b. lokalizację obszaru uwzględniającą podział administracyjny, 
c. godło mapy, 
d. współrzędne prostokątne płaskie co najmniej czterech skrajnych punktów przecięcia 

siatki kwadratów. 
 

46. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewodów jest: 
 

a. Prezes Rady Ministrów, 
b. centralny organ administracji państwowej, 
c. właściwy w sprawie minister, 
d. samorządowe kolegium odwoławcze. 

 
 
 
 
 



47. Nadzorowi, na terenach zamkniętych, podlegają między innymi następujące 
prace geodezyjne i kartograficzne: 
 

a. zakładanie ewidencji gruntów i budynków, 
b. tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie, 
c. wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skalach 1:50000 i większych. 
d. ochrona znaków geodezyjnych, 

 
48. Bieg przedawnienia przerywa się:   

 
a. przez wszczęcie mediacji, 
b. w wypadku śmierci  osoby, przeciwko której roszczenie przysługuje, 
c. przez każdą czynność przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu 

dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,                                                   
d. w wypadku śmierci osoby, względem której biegnie przedawnienie. 

 
49. Kto może pełnić funkcj ę rzecznika dyscyplinarnego? 

 
a. osoba posiadająca kompetencje kierownicze, 
b. osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2 i 4, 
c. członek prezydium komisji kwalifikacyjnej, 
d. osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim. 

 
50. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi: 

 
a. data zgłoszenia pracy, w wyniku której powstał materiał zasobu,  
b. skala mapy, 
c. data wyłączenia materiału z zasobu, 

d. dane zleceniodawcy pracy, w wyniku której powstały materiały zasobu, 

 
51. W jakich przypadkach ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej  
w ustawie? 
 

a. jeżeli dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 
b. jeżeli dotyczy praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 
c. jeżeli taka konieczność została podjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w drodze 

uchwały, 
d. jeżeli umowa dotyczy pokoju.  

 
52. Państwowy rejestr granic (PRG) tworzy się na podstawie: 

 
a. ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 
b. kopii zabezpieczających bazy danych zasobu, 
c. informacji i zbiorów danych udostępnionych przez właściwe organy administracji 

publicznej, 
d. informacji uzyskanych z baz danych prowadzonych dla terenów zamkniętych. 



 
53. Kiedy organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, 

stwierdza jej wygaśnięcie? 
 

a. została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku,  
a strona nie dopełniła tego warunku, 

b. gdy decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia nakazuje przepis 
prawa, 

c. gdy stwierdzenie wygaśnięcia leży w interesie społecznym, 
d. gdy stwierdzenie wygaśnięcia leży w interesie strony. 

 
54. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie między innymi w 
przypadku: 
 

a. kiedy o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji wystąpił wnioskodawca, 
b. gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, 
c. kiedy dla tego terenu uchwalono studium zagospodarowania terenu, 
d. kiedy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż  

w wydanej decyzji. 
 
 

55. W jakich przypadkach następuje wykreślenie z centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia zawodowe? 
 

a. złożenia wniosku o wykreślenie przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, 
b. z powodu śmierci, 
c. w wypadku odebrania uprawnień zawodowych, 
d. w przypadku sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety. 

 
56. Zgłoszenie prac geodezyjnych  zawiera między innymi: 

 
a. adres poczty elektronicznej wykonawcy, 
b. adres miejsca zamieszkania wykonawcy prac geodezyjnych, 
c. listę materiałów zasobu, potrzebnych do wykonania zgłoszonej pracy, 
d. przewidywany termin wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej. 

 
57. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące 

między innymi : 
   

a. państwowego systemu odniesień przestrzennych, 
b. obiektów topograficznych, 
c. rejestru granic podziału terytorialnego państwa, 
d. osnów geodezyjnych. 

 
 
 



58. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie została dopuszczona do części 
sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii lub postępowanie kwalifikacyjne 
zakończyło się wynikiem negatywnym, osoba zainteresowana ma prawo: 
 

a. zwrotu opłaty za część sprawdzającą, w przypadku niedopuszczenia do tej części 
egzaminu, 

b. odwołania od decyzji odmawiającej nadania uprawnień,   
c. otrzymania zwrotu części złożonych dokumentów, 
d. zwrócenia się do przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego o wznowienie 

postępowania. 
 
 

59. Pełnomocnik  może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, o ile: 
 

a. umocowanie takie wynika z ustawy, 
b. ustanowienie jest konieczne ze względu na wyjątkowo skomplikowane postępowanie, 
c. umocowanie to wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, 
d. umocowanie to  wynika z treści pełnomocnictwa. 

 
 

60. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału   
w postępowaniu w sprawie: 
 

a. w której był świadkiem, 
b. w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, 
c. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
d. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności 

służbowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 


