
 

 

 

 

 
 

zapraszają na X seminarium szkoleniowe z cyklu: 

„Problematyka stosowania przepisów prawa 

w dziedzinie geodezji i kartografii” 

 

 

Seminarium pod honorowym patronatem 

Głównego Geodety Kraju  

w dniach 25 - 27 kwietnia 2018 roku  

w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 4 Żywioły 

Falenty Al. Hrabska 4 

05-090 Raszyn 

Partnerzy medialni:   

KOMITET ORGANIZACYJNY:  
Przewodniczący:  Jan Łopaciuk 

Z-ca Przewodniczącego:  Dariusz Pręgowski  

Sprawy organizacyjne:  Urszula Ratyńska, Ewa Sawicka, Tomasz Lewartowski 
 

KOMUNIKAT NR 2 
Wykładowcami seminarium będą prelegenci zajmujący się na bieżąco stosowaniem aktualnych przepisów w geodezji 

i kartografii. Poniżej  szczegółowy program seminarium szkoleniowego. 

Zgłoszenia na seminarium zgodnie z załączonym formularzem wraz z wpłatą, przyjmuje do dnia 20 kwietnia 2018 r. 

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, 

tel. 22 828 27 13, fax 22 826 87 51, 

e-mail: warszawa@sgp.geodezja.org.pl 

 

Odpłatność do 27 marca 2018 r. wynosi 890 zł (osiemset dziewięćdziesiąt zł) 

Odpłatność po 27 marca 2018 r. wynosi 990 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt zł) 

Odpłatność za seminarium szkoleniowe obejmuje koszty: organizacyjne, materiałów szkoleniowych, noclegów 

i wyżywienia. Nie obejmuje kosztów dojazdu. Jeśli jesteś członkiem SGP zapytaj o rabat. 

Wpłaty należy dokonać na konto: Zarządu Oddziału SGP w Warszawie Nr 88 1240 6175 1111 0000 4569 1911 

z dopiskiem „SEMINARIUM SZKOLENIOWE FALENTY 2018” 

W przypadku przekroczenia limitu miejsc uczestników, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia seminarium szkoleniowego. 

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
Główna Komisja Kształcenia Zawodowego 

oraz 
Zarząd Oddziału SGP w Warszawie 

mailto:warszawa@sgp.geodezja.org.pl


HARMONOGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO 

25.04.2018 r. 

1200 – 1420 - Rejestracja i zakwaterowanie uczestników 

1425 – 1535 - Obiad 

1545 – 1600 - Otwarcie seminarium szkoleniowego 

1600 – 1900 - I sesja seminarium szkoleniowego 

 Wystąpienie przedstawiciela Głównego Geodety Kraju. 

 Panel dyskusyjny: „Branżowe rozterki” (miejsce geodezji w działach administracji publicznej, 
finansowanie zadań geodezji, czy i w jakim zakresie ograniczyć zawartość baz danych PZGiK, 
pilne potrzeby zmian regulacji prawnych w geodezji i kartografii) 
z udziałem: przedstawiciela GUGiK, dr hab. inż. Janusza Walo prof. PW – Prezesa SGP, 
dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego, dr inż. Ludmiły Pietrzak, Sebastiana Bały, Mirosława Puzia, 
Dariusza Pręgowskiego 
panel prowadzi Ewa Janczar 

2000  - Kolacja – (spotkanie integracyjne) 

26.04.2018 r. 

830   – 920 - Śniadanie 

930   – 1410 - II sesja seminarium szkoleniowego 
 E-usługi w geodezji dr hab.inż. Waldemar Izdebski, Prezes Geo-System Sp. z o.o. 

 Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych przedstawiciel GIODO 

 Nowe zasady kontroli wykonawcy prac geodezyjnych Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartografii 

 Aktualizacja informacji zawartych w EGiB Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartografii 

 GIS w Geodezji Karolina Karpisz, ESRI Polska Sp. z o.o. 

1420 – 1525 - Obiad 

1530 – 1930 - III sesja seminarium szkoleniowego 
 Podział nieruchomości w orzecznictwie sądowo-administracyjnym dr Magdalena Durzyńska, 

sędzia WSA w Warszawie 

 Zasady udostępniania danych i dokumentów z PZGiK Marek Kłopotek, Lubelski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartografii 

 Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych Krzysztof Mączewski, geodeta 
Województwa Mazowieckiego 

2000  - Kolacja (grill) 

27.04.2018 r. 
830   – 920 - Śniadanie 

930   – 1300 - IV sesja seminarium szkoleniowego 
 Problematyką wyłączania gruntów z produkcji leśnej Sebastian Bała, Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartografii 

 Tyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz modernizacja egib (grunty 
zurbanizowane) w kontekście wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 
dr  inż. Ludmiła Pietrzak, przedsiębiorca, Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego 

 Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości i jej związek z zezwoleniem na 
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej Hanna Mierzwiak, geodeta powiatowy w Środzie 
Wielkopolskiej 

1300 – 1320 - Zakończenie seminarium – wręczenie zaświadczeń 
1330 – 1430 - Obiad 
 
W przerwach sesji szkoleniowych przewidziany jest serwis kawowy. 
Na zakończenie każdej sesji przewidziane są dyskusje z udziałem prelegentów. 
 
Ośrodek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Przyrody Stawy Raszyńskie. 
Po seminarium w dn. 27.04 w godz. 15-17 dla osób chętnych organizujemy spacer ścieżką przyrodniczą po Rezerwacie 
z przewodnikiem. W przypadku zamiaru wzięcia udziału w spacerze prosimy o dopisanie w zgłoszeniu + „ spacer”. 

Istnieje możliwość bezpłatnego transportu uczestników z Dworca Centralnego do Ośrodka przed rozpoczęciem Seminarium oraz 
powrót do tego Dworca, po jego zakończeniu. W przypadku takiej potrzeby prosimy o dopisanie w zgłoszeniu + „transport” oraz 
telefonu kontaktowego uczestnika. 

KOMITET ORGANIZACYJNY 


