STOWARZYSZENIE GEODETÓW
POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO
Adres: ul. Racławicka 13, 75 950 Koszalin; kom.602 280 810
PROGRAM SEMINARIUM - SZKOLENIA W DNIACH 4-6.09.2014 r.
DĄBKI K/KOSZALINA
odbywającego się pod patronatem Głównego Geodety Kraju
dra inż. Kazimierza Bujakowskiego i Prezesa Stowarzyszenia
Geodetów Polskich mgra inż. Stanisława Cegielskiego
04.09.2014 r. (czwartek) -1. dzień ( 6 godz. wykładów)
godz.800
godz.900 – 915
godz.915 – 1045

godz.1045
godz.1050
godz.1220
godz.1235
godz.1405
godz.1430

–
–
–
–
–
–

1050
1220
1235
1405
1430
1900

godz.1900 – 2000
godz.2000 – 2400

śniadanie
Otwarcie Seminarium - Szkolenia
wykład – temat A : „ Przyjmowanie granic
nieruchomości przy wykonywaniu map do celów
prawnych” (2 godz.)
Wykładowca: mgr inż. Henryk Jędrzejewski
przerwa
c.d. Wykładu A- j.w. (2 godz.)
przerwa kawowa
c.d. Wykładu A- j.w. (2 godz.)
przerwa obiadowa
Zwiedzanie Muzeum w Zamku Królewskim w Darłowie +
tramwaj wodny +rejs morski z portu w Darłówku + czas
na spacer po plaży w Dąbkach
Zebranie Klubu Geodetów Biegłych Sądowych
uroczysta kolacja połączona ze spotkaniem
dyskusyjnym – wymianą doświadczeń

05.09.2014 r. (piątek) – 2. dzień (10 godz. wykładów)
godz. 730 – 830
Zebranie Klubu Geodetów Biegłych Sądowych c.d.
godz. 830 – 900
śniadanie
00
30
godz. 9 – 10
wykład -temat B : „ Przepisy peryferyjne w procesie
opracowania opinii i formowania wniosków,
szczególnie w zakresie podziałów, znoszenia
współwłasności nieruchomości”. (2 godz.)
Wykładowca: mgr inż. Maria Niedźwiecka
godz.1030
godz.1040
godz.1210
godz.1230

–
–
–
–

1040
1210
1230
1400

przerwa
c.d. wykładu B
przerwa kawowa
wykład - temat
Wykładowcy: dr
i dr

j.w. (2 godz.)
C : „Służebność przesyłu” (2 godz.)
inż. Dariusz Konieczny
inż. Cezary Kowalczyk

1

godz.1400
godz.1500
godz.1630
godz.1645

–
–
–

1500
1630
1645
1815

przerwa obiadowa
c.d. wykładu C - j.w. (2 godz.)
przerwa
wykład – temat D: „Biegły sądowy w zakresie geodezji
i kartografii”
(Szczególne aspekty współpracy Sądu z biegłymi w
zakresie geodezji wynikające ze specyfiki zawodowej
i w kontekście uprawnień zawodowych).
(2 godz.)
Wykładowca: mgr inż. Stefan Bajer – biegły sądowy

godz.1815 – 2300 kolacja - grill połączona ze spotkaniem dyskusyjnym
– wymianą doświadczeń
06.09.2014 r. (sobota) – 3. dzień ( 6 godz. wykładów)
godz. 730
godz. 800
godz. 930
godz. 940
godz.1110
godz.1125

– 800
– 930
– 940
– 1110
– 1125
– 1255

śniadanie
c.d. wykładu C - j.w. (2 godz.)
przerwa
c.d. wykładu C - j. w. (2 godz.)
przerwa kawowa
wykład – c.d. wykładu D –j.w. (2 godz.)
Wykładowca: mgr inż. Stefan Bajer

godz.1255 – 1320 wręczenie świadectw – zakończenie SeminariumSzkolenia
20
00
godz.13 – 14
obiad
00
godz.15
msza św. w kościele katolickim w Dąbkach(msza
specjalna dla uczestników Seminarium-Szkolenia)

Łącznie seminarium obejmuje 22 godziny zajęć(wykłady, warsztaty).
Adres do korespondencji: Ryszard Soroko
ul. Stanisława Staszica 34A/4
75-449 Koszalin
e-mail:ryszardsoroko@vp.pl

Prezes Zarządu Oddziału SGP
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
inż. Ryszard Soroko

2

