
Tekst ujednolicony 
 

U C H W A Ł A  Nr  15 
 

Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 28 października 2008 roku 
 
 

w sprawie:  zasad wydawania zaświadczeń niezbędnych, absolwentom Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, w procesach uzyskiwania uprawnień 
zawodowych 

 
obejmuje zmiany zawarte w: 
 

1. UCHWALE Nr 45 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 roku w 
sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania stacjonarnych studiów 
pierwszego stopnia 3,5-letnich na kierunku „gospodarka przestrzenna”, specjalność 
„doradztwo na rynku nieruchomości”. 

2. UCHWALE Nr 46 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 roku w 
sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania stacjonarnych studiów 
pierwszego stopnia 3,5-letnich na kierunku „gospodarka przestrzenna”, specjalność 
„planowanie i inżynieria przestrzenna”. 

3. UCHWALE Nr 47 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 roku w 
sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania niestacjonarnych studiów 
drugiego stopnia 1,5-rocznych na kierunku „geodezja i kartografia”, specjalność „geodezja 
inżynieryjna”. 

4. UCHWALE Nr 48 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 roku w 
sprawie zmiany Uchwały nr 15 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 października 2008 roku w 
sprawie zasad wydawania zaświadczeń niezbędnych, absolwentom Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej, w procesach uzyskiwania uprawnień zawodowych. 

5. UCHWALE Nr 116 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2010 roku w 
sprawie: zmiany Uchwały Nr 15 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 października 2008 roku w 
sprawie zasad wydawania zaświadczeń niezbędnych, absolwentom Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej, w procesach uzyskiwania uprawnień zawodowych. 
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U C H W A Ł A  Nr  15 
 

Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 28 października 2008 roku 
 
 

w sprawie:  zasad wydawania zaświadczeń niezbędnych, absolwentom Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, w procesach uzyskiwania uprawnień 
zawodowych 

 
 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Rada Wydziału postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Programy studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia, specjalności geodezja 

i szacowanie nieruchomości (przed rokiem 2000 gospodarka przestrzenna i szacowanie 
nieruchomości) były lub są realizowane na studiach: 

a) stacjonarnych pierwszego stopnia (przed rokiem 2005 dziennych-inżynierskich) 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (przed rokiem 2005 zaocznych- 
inżynierskich), 

b) stacjonarnych drugiego stopnia (przed rokiem 2005 dziennych-magisterskich) 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (przed rokiem 2005 zaocznych- 
magisterskich). 

2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) uwzględniają wymogi, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego, z zastrzeżeniem 
ust. 4, 

b) uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych 
w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

3. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 

podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 
182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.), 

b) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.), 

c) nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia 
urbanistyczne). 

4. Programy studiów, o którym mowa w ust. 1 litera b) nie uwzględniają wymogów, 
o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), w zakresie posiadania wyższego wykształcenia 
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geodezyjnego, jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż 
geodezja i kartografia. 

5. Programy studiów, o którym mowa w ust. 1 litera b) nie uwzględniają minimalnych 
wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny 
nieruchomości, jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia, których program nie 
uwzględniał minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych 
w zakresie wyceny nieruchomości. 

6. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2. 

 
 

§ 2 
 

1. Programy studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia były lub są realizowane 
na studiach: 

a) jednolitych magisterskich bez specjalizacji, 
b) jednolitych magisterskich na specjalizacjach: geodezja gospodarcza, kataster 

nieruchomości, geodezja i nawigacja satelitarna, 
c) stacjonarnych pierwszego stopnia (przed rokiem 2005 dziennych-inżynierskich) 

i niestacjonarnych pierwszego stopnia (przed rokiem 2005 zaocznych-
inżynierskich), specjalność: geodezja i geoinformatyka (przed rokiem 2005 
specjalność: geodezja i systemy informacji przestrzennej; przed rokiem 2000 
specjalność: geodezja gospodarcza), 

d) stacjonarnych drugiego stopnia (przed rokiem 2005 dziennych-magisterskich), 
specjalności: geodezja gospodarcza, kataster nieruchomości, geodezja i nawigacja 
satelitarna. 

e)  niestacjonarnych drugiego stopnia, specjalności: geodezja inżynieryjna. 
2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 

a) uwzględnia wymogi, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego. 

3. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 

podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 

b) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 
182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.), 

c) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.), 

d) nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia 
urbanistyczne). 

4. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2. 
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§ 3 

 
1. Programy studiów wyższych na kierunku gospodarka przestrzenna były lub są 

realizowane na studiach: 
a) jednolitych magisterskich bez specjalizacji, 
b) jednolitych magisterskich na specjalizacji zarządzanie przestrzenią i środowiskiem, 
c) stacjonarnych pierwszego stopnia i niestacjonarnych pierwszego stopnia, 

specjalność: gospodarka przestrzenna. 
2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 

a) spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1:  
a) spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 ustawy o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

3. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego. 

b) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 

c) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 
182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.), 

d) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.), 

4. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 3a 

 
1. Programy studiów wyższych na kierunku gospodarka przestrzenna były lub są 

realizowane na studiach jednolitych magisterskich na specjalizacji zarządzanie 
przestrzenią i środowiskiem. 

2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 ust 3 
pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 
ust 3 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

3. Programy studiów, o których mowa w ust. 1, dla absolwentów z roku akademickiego 
2008/2009, którzy zrealizują zajęcia dodatkowe w liczbie 35 godzin (uzupełnią różnice 
programowe), uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 
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4. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego. 

b) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 
182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.), 

c) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.), 

5. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 
3.” 

 
§ 3b 

 
1. Programy studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna 

realizowane są na specjalności doradztwo na rynku nieruchomości. 
2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 ust 3 

pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 
ust 3 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

3. Programy studiów, o których mowa w ust. 1, uwzględniają minimalne wymogi 
programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami - art. 182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), 

4. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego, 

b) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 

c) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.). 

5. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 i 
3. 

 
§ 3c 

 
1. Programy studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna 

realizowane są na specjalności planowanie i inżynieria przestrzenna. 
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2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1, spełniają wymogi, o których mowa w art. 
5 ust 3 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

3. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego, 

b) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), 

c) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.), 

d) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 
182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.). 

4. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 4 

 
1. Programy studiów wyższych na kierunku gospodarka przestrzenna były lub są 

realizowane na studiach: 
a) stacjonarnych drugiego stopnia, specjalność: gospodarowanie przestrzenią 

i nieruchomościami. 
2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 

a) spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne), 

b) uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w 
zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), z zastrzeżeniem 
ust. 4 i 5. 

3. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego. 

b) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 
182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.), 

c) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 
zm.), 

4. Programy studiów, o którym mowa w ust. 1 uwzględniają minimalne wymogi 
programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości tylko 
wtedy, jeżeli student ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka 
przestrzenna na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. 
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5. W przypadku, gdy student ukończył studia pierwszego stopnia na innym kierunku lub 
w innej szkole wyższej Dziekan odmawia wydania stosownego zaświadczenia, chyba że 
student przedstawi stosowny wykaz treści programowych pozwalających na uznanie, iż 
zrealizowany program studiów pierwszego stopnia był zgodny ze standardami 
kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna. 

6. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 5 

 
1. Programy studiów wyższych jednolitych magisterskich na kierunku gospodarka 

przestrzenna, specjalizacji gospodarka nieruchomościami i doradztwo majątkowe: 
a) spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

a) spełniają wymogi, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia urbanistyczne). 

b) uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych 
w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

c) uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych 
w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 182 ust 2a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), 

d) uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych 
w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 

2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego. 

3. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 6 

 
1. Programy studiów wyższych na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność: 

zarządzanie nieruchomościami, stacjonarnych drugiego stopnia (przed rokiem 2005 
dziennych-magisterskich) i niestacjonarnych drugiego stopnia (przed rokiem 2005 
zaocznych- magisterskich): 

a) uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych 
w zakresie zarządzania nieruchomościami - art. 187 ust 2a ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 

2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1: 
a) nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 4 ustawy 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) (uprawnienia 
urbanistyczne). 
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b) nie uwzględniają wymogów, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), 
w zakresie posiadania wyższego wykształcenia geodezyjnego. 

c) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości - art. 177 ust 2a ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). 

d) nie uwzględniają minimalnych wymogów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 
182 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603 z późn. zm.), 

3. Upoważnia się Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do wydania 
stosownych zaświadczeń, w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 7 

 
1. Uchwała dotyczy spełnienia stosownych wymogów stawianych programom studiów 

realizowanych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 
2. Zapisy uchwały dotyczą spełnienia stosownych wymogów stawianych programom 

studiów zrealizowanych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przed jej 
uchwaleniem, w takim zakresie, w jakim istnieje możliwość szczegółowego ustalenia 
spełnienia poszczególnych wymogów stawianych przez przepisy odrębne. 

3. Wzory zaświadczeń, o których mowa w uchwale regulują przepisy odrębne. 
 

§ 8 
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Dziekana Wydziału. 
2. W przypadku zmiany przepisów odrębnych regulujących minimalne wymogi stawiane 

programom studiów podyplomowych lub zmiany w programach studiów 
realizowanych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Dziekan jest 
zobowiązany do wniesienia do porządku obrad najbliższej Rady Wydziału punktu 
dotyczącego proponowanych zmian w treści niniejszej Uchwały. 

 
 

Dziekan 
 

dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM 
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