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Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line na temat:

Geodezyjna obsługa inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy Prawo Budowalne.
Szkolenie realizujemy tak samo jak nasze szkolenia stacjonarne, ale zamiast sali
szkoleniowej mamy platformę ZoomMeeting. Podczas transmisji uczestnicy widzą
prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą
zadawać pytania wykładowcy, jak również zadawać pytania głosowe.
Szkolenie poprowadzi mgr inż. Mirosław Puzia
– Geodeta, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Szczegółowy program szkolenia:
1. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wpływające na funkcjonowanie
PODGiK oraz na jakość, termin i koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej.
2. Nowe regulacje w ustawie Prawo budowlane istotne dla procesu geodezyjnej obsługi
inwestycji.
3. Likwidacja rozporządzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań
geodezyjno-kartograficznych
oraz
czynności
geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. /Dz.U. Nr 25, poz. 133/ a projekt rozporządzenia
w sprawie „standardów”.
4. Nowe definicje pojęć związanych z procesem geodezyjnej obsługi procesu
inwestycyjnego (np. „czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa”, „mapa do
celów projektowych”, „oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych”, itp.)
5. Zasady opracowania mapy do celów projektowych w świetle nowych regulacji
prawnych.
6. Aktualne przepisy regulujące wytyczenie obiektów budowlanych, bieżącą obsługę
budowy i montażu oraz pomiary przemieszczeń i odkształceń.
7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.
8. Zakres weryfikacji dokumentacji geodezyjne sporządzanej na potrzeby budownictwa.
9. Dyskusja.
Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia 2020 r. w godz. 10-14:00
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na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us. W dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na
podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy wpisać w adresie
przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze
szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową wraz
z oświadczeniem i odesłać na adres: rzeczoznawcysgp@wp.pl, fax +48 22 827 72 25.
Formularz jest dostępny również na stronie www.sgp.geodezja.org.pl /konferencje
i szkolenia/szkolenia.
Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Płatności należy
dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem na podany numer konta. W tytule przelewu
prosimy wpisać: symbol szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia. Konieczne jest
podanie dokładnego adresu email uczestnika oraz kontaktu telefonicznego do uczestnika. Po
dokonaniu płatności otrzymają Państwo link do szkolenia oraz szczegółową instrukcję
dalszych kroków dotyczących uczestnictwa w szkoleniu.
Koszt szkolenia znajduje się na karcie zgłoszeniowej.
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, oraz autorskie materiały
szkoleniowe (w formie pdf – przesłane po szkoleniu), imienne zaświadczenie ukończenia
szkolenia oraz fakturę (zostaną wysłane pocztą).
Czas trwania szkoleń: 10:00-14:00
Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać następujące wymagania sprzętowe:


Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);



2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);



System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13
(zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps).

