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Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla
osób zainteresowanych uzyskaniem

uprawnień zawodowych z zakresu geodezji
i kartografii

Data zatwierdzenia:
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Przedmiot sprawy Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych 
w dziedzinie geodezji i kartografii

Kogo dotyczy? Osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Co przygotować?

- wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej (oddzielnie dla każdego zakresu uprawnień 
zawodowych);
- potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej;
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie 
szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo 
w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
- podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej: dowód tożsamości oraz odpowiednio 
oryginał dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub oryginał dokumentu potwierdzającego 
zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a 
ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- odbiór dziennika należy potwierdzić w prowadzonym przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego rejestrze wydanych dzienników praktyki 
zawodowej;
- osoba, która odbiera dziennik praktyki zawodowej w imieniu wnioskodawcy, powinna posiadać 
stosowne upoważnienie

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej 

Jak wypełnić 
dokumenty?

Złożone dokumenty powinny być czytelne i kompletne

Ile muszę zapłacić?
45 zł za wydanie każdego dziennika praktyki zawodowej płatne na rachunek bankowy Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, nr rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001. 
Na dowodzie przekazanej opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty (wraz 
z zakresem uprawnień, na który wydawany jest dziennik) oraz imię i nazwisko osoby zainteresowanej

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Wniosek można złożyć w momencie spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania dziennika praktyki 
zawodowej

Gdzie załatwię 
sprawę?

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
pok. 332 lub 329, bud. C, w godz. 7.30 – 15.30

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Nie

Co zrobi urząd? Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyda osobie 
zainteresowanej dziennik praktyki zawodowej

Jaki jest czas 
realizacji?

Bez zbędnej zwłoki

Jak się odwołać? Nie dotyczy

Informacje 
dodatkowe

Brak 

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2014, poz. 176).
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