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ZESPÓŁ D/S ZAWODU 

  

Krzysztof Szczepanik 



 ZAWÓD to zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale 
lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby (w tym pracodawców lub w ramach jednoosobowej działalności 
gospodarczej)i wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) zdobytych w 
toku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. 

 W praktyce funkcjonują dwa pojęcia zawodu: zawód wyuczony i zawód wykonywany. Zawód wyuczony obejmuje zbiór 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w toku uczenia się i formalnie potwierdzonych świadectwem 
lub dyplomem. Nazwa zawodu wyuczonego określana jest w świadectwach i dyplomach lub w innych dokumentach 
potwierdzających uzyskane kwalifikacje. Zawód wyuczony zdobywany w trakcie kształcenia zawodowego nazywany jest 
zawodem szkolnym. Dla szkolnictwa zawodowego wykaz takich zawodów ujęty jest w Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa 
Zawodowego. 

 Zawód wykonywany jest tzw. zawodem gospodarczym, czyli występującym na rynku pracy. W klasyfikacji zawodów i 
specjalności ujęte są oficjalne nazwy zawodów gospodarczych. Spotykane na rynku pracy nazwy zawodów nie zawsze 
odpowiadają tym z klasyfikacji, gdyż pracodawcy często sami tworzą nazewnictwo zawodów lub stosują nazwy 
funkcjonujące zwyczajowo albo posługują się nazwami stanowisk pracy. Stąd istnieje konieczność identyfikacji zawodu 
podawanego przez pracodawcę w ofercie pracy oraz zawodu posiadanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy i 
ustalenia jego oficjalnej nazwy. 

 Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest pojęciem węższym od zawodu. 
          Klasyfikacja zawodów i specjalności  w/g publikacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
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 RADCA PRAWNY,  

ADWOKAT NOTARIUSZ 

 LEKARZ 

PRZYKŁADY ZAWODÓW 
WYUCZONYCH I 

WYKONYWANYCH   
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Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. 
- Prawo o adwokaturze 

Dział I. Przepisy ogólne  

 Art. 1. Cele i organizacja adwokatury  

 1.Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy 

prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności 

obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu 

prawa. 

 2.Adwokatura zorganizowana jest na zasadach 

samorządu zawodowego. 

 3.Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków 

zawodowych podlega tylko ustawom. 

 4.Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie 

prawnej. 
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Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.  

 Prawo o notariacie 

Art. 1. Czynności notarialne i uprawnieni do ich wykonywania  

§ 1.Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną                                                                 

nadać formę notarialną (czynności notarialnych). 

§ 2 .W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca                                                          

notarialny lub aplikant notarialny. 

Art. 2. Charakter czynności notarialnych  

§ 1.Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1 czynności notarialne i uprawnieni do ich wykonywania,                                      

działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

§ 2.Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. 

§ 3.Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać                                                        

dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego                                                                                   

wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. 
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Art. 1. Zakres regulacji ustawy 

1.Ustawa określa zasady wykonywania zawodu 
radcy prawnego oraz zasady organizacji i 
działania samorządu radców prawnych. 

2.Tytuł zawodowy "radca prawny" podlega 
ochronie prawnej. 
 

 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. 
 o radcach prawnych 
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 Rozdział 1. Przepisy ogólne  

 Art. 1. Zakres regulacji ustawy  

 Ustawa reguluje sprawy: 

 1)krajowego systemu informacji o terenie; 

 2)organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i 

Kartograficznej; 

 3)wykonywania prac geodezyjnych i 

kartograficznych; 

 4)ewidencji gruntów i budynków; 

 5)zintegrowanego systemu informacji  

nieruchomościach; 

 6)gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 

 7)rozgraniczania nieruchomości; 

 8)geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia                     

terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci; 

 9)państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego; 

 10)uprawnień zawodowych w dziedzinie                      

geodezji i kartografii; 

 11)ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne  
i kartograficzne 
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Tak 

Czy byliśmy zawodem 

zaufania publicznego ? 

Tak 

Czy była USTAWA    

O ZAWODZIE? 
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Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r.      
o MIERNICZYCH PRZYSIĘGŁYCH 

Art. 1. Tytuł i złączone w nim prawo wykonywania 

zawodu mierniczego przysięgłego może uzyskać ten, kto 

odpowiada następującym warunkom: 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

2) posiada odpowiednie studia, 

3) odbył przepisaną praktykę, 

4) zdał egzamin o charakterze praktycznym, 

5) nie jest pozbawiony praw wyborczych w myśl art. 3 

ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 

590).  
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Ustawa o mierniczych przysięgłych 

zlikwidowana                 

DEKRETEM BIERUTA                  

w 1952 roku. 

 

 

Powstanie Państwowej Służby 

Geodezyjnej istniejącej do dnia 

dzisiejszego. 
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1. Do wykonania technicznych czynności 

geodezyjnych i kartograficznych uprawnione są 

osoby zatrudnione w urzędach, instytucjach i 

przedsiębiorstwach, jeżeli są wpisane do 

rejestru geodetów i kartografów. 

2. Rejestry geodetów i kartografów prowadzą 

delegatury Centralnego Urzędu. 

3. Prezes Rady Ministrów określi zasady 

prowadzenia rejestrów oraz kwalifikacje osób 

podlegających wpisowi. 

 

 

DEKRET z dnia 24 KWIETNIA 
1952 r. o państwowej służbie 
geodezyjnej i kartograficznej. 

 

Art.11 
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DEKRET z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej 
służbie geodezyjnej i kartograficznej. 

 Art.  9. 1. Wykonawca robót geodezyjnych i kartograficznych obowiązany                               
jest zgłosić je przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu                                                    
robót przekazać sporządzone materiały właściwym organom państwowej                                                   
służby geodezyjnej i kartograficznej. 

 

ZAPIS W ZAKRESIE NAZWY- ISTNIEJĄCY DO DNIA DZISIEJSZEGO. 
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Prawo geodezyjne i kartograficzne 

z 17 kwietnia 1989 roku. 

Art 11- Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a 

także inne jednostki organizacyjna utworzone 

zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich 

działania obejmuje prowadzenie tych prac. 
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Art. 12  

 

 

Wykonawca prac geodezyjnych                                   

i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do 

organów o których mowa w art. 40 ust. 3 prace 

przed przystąpieniem do ich wykonania, a po 

wykonaniu prac przekazać powstałe materiały 

lub informacje o tych materiałach do 

państwowego zasobu geodezyjnego                          

i kartograficznego. 

 

 

Państwowa Rada Geodezji i Kartografii  

3 grudnia 2020 



PRAWO  OBOWIĄZUJĄCE OBECNIE 

Art. 11.  

1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być 

przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się 

uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku 

wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego. 

2. Wykonawcą prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia 

organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się 

odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych. 

3. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca 

funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, uznaje się ją za pełniącą 

funkcję kierownika prac geodezyjnych. 
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PKD 7112 Z 

projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn,materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i 

systemów) i doradztwo związane z:maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, 

inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie 

nadzoru budowlanego, projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, 

opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,projektowanie obiektów produkcyjnych 

i przemysłowych,wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, 

wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji: 

wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,  
wykonywanie pomiarów hydrologicznych, 

opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap. 

 

Podklasa ta nie obejmuje: 

wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z, 

działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z,62.01.Z, 

doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z,62.09.Z, 

wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B, 

badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych,sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1, 

projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z, 

fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, 

sklasyfikowanych w 84.13.Z. 
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69.10 Działalność prawnicza 

 Reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie                          

przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone                                             

przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem: 

 doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych, 

 doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych, 

 doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych, 

 doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów                       

prawnych w zakresie: 

 statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych                                          

z prowadzeniem firm, 

 dokumentacji patentowej i praw autorskich, 

 przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw, 

 działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników 

patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych. 

 Podklasa ta nie obejmuje: 

 działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z. 
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 39 razy wpisano „Główny Geodeta Kraju” 

 4 razy wpisano „geodeta związany z rozgraniczeniem 
nieruchomości”. 

 Brak definicji „geodeta” brak wpisów „geodeta 
uprawniony”. 

 

 

Słowo „geodeta” w Prawie 
Geodezyjnym i Kartograficznym: 
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      Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 7 maja 2002 r. 

(w sprawie SK 20/00) orzekł. 

                    Zawód zaufania publicznego”  

      to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb 

ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji 

dotyczących życia osobistego i zorganizowany w 

sposób uzasadniający przekonanie społeczne o 

właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu 

tych informacji przez świadczących usługi. 

Wykonywanie zawodu zaufania publicznego określane 

jest dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną 

treścią ślubowania, tradycją korporacji zawodowej czy 

szczególnym charakterem wykształcenia wyższego i 

uzyskanej specjalizacji (aplikacji) 
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 Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 Art. 17.  

 Tworzenie samorządów 

 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, 
reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego 
i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje 
samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności 
wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania 
działalności gospodarczej. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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