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Zaproszenie na szkolenie 
Organizator Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział  w Lublinie 
Temat szkolenia 1. Wybrane zagadnienia związane z pracami geodezyjnymi 

mającymi znaczenie dla prawidłowości prowadzenia rejestru EGiB.  
2.    RODO w geodezji i kartografii 

Kiedy 22 maja 2018 r.,  godz. 9.00-15.00 
Gdzie Sala konferencyjna w Centrum Konferencyjnym „Fiesta” w Lublinie, ul. B. Prusa 8 
Prowadzący 
szkolenie dr inż. Ludmiła Pietrzak – uprawnienia zawodowe 1,2,3,5,6,7.  

Przedsiębiorca, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego SGP, Redaktor Naczelny Przeglądu 
Geodezyjnego 

Program szkolenia  Problemy związane z różnicami w definicjach budynku.  
 Powiązanie funkcji budynków z użytkiem gruntowym.  
 Użytki w procesie modernizacji egib oraz w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

(grunty zabudowane rolne i grunty zabudowane zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, 
rowy, drogi,...). 

 Wody płynące po 1.01.2018 r. 
 Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione, siedliska na użytkach leśnych.  

Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Użytek Bp a tyczenie geodezyjne. 
 Najczęstsze błędy popełniane w procesie modernizacji po stronie wykonawcy i zamawiającego.  

 RODO - najistotniejsze zmiany obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie zasad ochrony 
danych osobowych w kontekście geodezji i kartografii. 

Koszt 150 zł od członka SGP, który ma opłacone składki,  

190 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.  
Konto, na które 
należy dokonać 
opłaty 

Nazwa właściciela konta i jego adres : SGP Oddział Lublin, ul. M.C.Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin 

Numer Konta:  Pekao S.A III O/Lublin 04 1240 2382 1111 0000 3902 0734  
z dopiskiem („opłata za szkolenie  22.05.2018 nazwisko imię uczestnika”) 

Zgłoszenia 
uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa należy sporządzić z wykorzystaniem formularza ze strony 
www.sgp.geodezja.org.pl/lublin , www.facebook.com/sgp.lublin.  
 Ze względu na oświadczenia zawarte w formularzu, należy wypełnić formularze indywidualnie dla każdego 
uczestnika szkolenia. Wypełnione zgłoszenia należy wysłać na e-mail sgp.lublin@gmail.com ( temat: szkolenie). 

Dodatkowe 
informacje 

Faktury i świadectwa ukończenia kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu Szkolenia. 
Dodatkowych informacji udziela Piotr Strojny, tel. 502 024 949. 

  

 


