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Zaproszenie na szkolenie 

Organizator Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów 

Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział  w Kaliszu 

Temat 

szkolenia 
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz główne 

zmiany standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych. 
Kiedy 31 sierpnia 2020r. Godzina 9.30 – 15.30  

Gdzie Platforma Zoom. 
Prowadzący 

szkolenie 
dr inż. Ludmiła Pietrzak 
Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych 

Uprawnienia  nr 8069 zakres 1,2,3,5,6,7 – geodeta, kartograf, fotogrametra 

Rzeczoznawca Majątkowy, klasyfikator gruntów, planista 

Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Program 

szkolenia  

1. Zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 13 luty 2020r. 

2. Główne zmiany standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych w świetle 

projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych 

wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia 

prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz 

protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Dz.U. 2020 poz. 1316 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień 

zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Dz.U. 2020 poz. 1321 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków 

o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji Dz.U. 

2020 poz. 1322. 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz.U. 2020 poz. 1357. 

7. Odpowiedzi na pytania uczestników. 

Koszt 200 zł od członka SGP, który ma opłacone składki, 250 zł od każdej innej 

osoby uczestniczącej w szkoleniu.  
Konto, na 

które należy 

dokonać opłaty 

Nazwa właściciela konta: SGP Oddział w Kaliszu, 

Numer Konta: mBanku Nr: 74 1140 2017 0000 4302 1287 9705 

Zgłoszenia 

uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa należy wypełnić i przesłać odpowiedzi. Formularz do zgłoszenia znajduję się w treści maila 

w formie linku, który należy otworzyć.  Zgłoszenie oraz wpłaty należy przesłać do 28.08.2020r. 

Dodatkowe 

informacje 

Faktura oraz świadectwo ukończeniu kursu będą wysyłane pocztą po zakończeniu szkolenia. 

Hasło dostępu do platformy zoom będzie wysłane na dwa dni przed szkoleniem do wszystkich zapisanych osób, w 

razie pytań lub braku hasła proszę o informację na maila: cegeo2@o2.pl  i numer telefonu: 601 668 027 

 


