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Symbol szkolenia: 38/2020_wybrane zagadnienia 

 

 

 Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich zaprasza na szkolenie on-line na temat:  

„Wybrane problematyczne zagadnienia w kontekście zmian Ustawy Prawo 

geodezyjne i  kartograficzne, Ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia ws. 

standardów technicznych.” 

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: 

dr inż. Ludmiła Pietrzak 

– Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, Przedsiębiorca, Planista, Rzeczoznawca 

majątkowy, Klasyfikator gruntów. Posiada uprawnienia zawodowe 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jest 

wiceprezesem Stowarzyszenia Geodetów Polskich i  kierownikiem Ośrodka Szkoleniowego 

Geodetów i Kartografów SGP. Jest inicjatorem i prelegentem licznych szkoleń dla administracji 

geodezyjnej i wykonawców prac geodezyjnych w zakresie obowiązujących przepisów prawa 

i zastosowania ich w pracach z zakresu ewidencji gruntów i budynków, Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego i wielu innych. 

 Szczegółowy program szkolenia:  

1. Kiedy stosujemy przepisy dotychczasowe a kiedy nowe. 

2. Klauzulowanie/oświadczenie – na mapach do celów projektowych, 

inwentaryzacyjnych i prawnych. 

3. Granice na MDCP - stosowanie paragrafu 31 Rozporządzenia ws. standardów 

technicznych. 

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – procedura. 

5. Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych po zmianie 

przepisów. 

6. Użytek Bp po zmianie przepisów Ustawy PGiK oraz Ustawy Prawo Budowlane. 

7. Uprawnienia zawodowe w zakresie 1 czy 2 do ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych w trybie paragrafu 31. 

8. Osnowy realizacyjne i pomiarowe, pomiary geodezyjne – dokładności, błędy, raporty 

z pomiarów i kontrola pomiarów. 

9. Mapy do celów prawnych w kontekście przepisów Rozporządzenia „standardy” 

i zapisy w tym zakresie w Ustawie o gospodarce nieruchomościami – zawartość 



mapy do celów prawnych, zwłaszcza mapy z projektem podziału nieruchomości 

w obu przepisach. 

10. Służebności na mapach do celów prawnych – czy na mapie z projektem podziału 

z Ustawy GN wykazywać służebności? 

11. Stosowanie „potrąceń” (33%) w aspekcie dokumentacji i obszaru zgłoszenia. 

12. Skład operatu technicznego i sprawozdania technicznego, podpisy w operacie 

technicznym,  plik PDF i GML, oryginały dokumentów. 

13. Aktualizacja egib po zmianie standardów – kiedy nowe dane w egib Zgłaszanie prac. 

Zgłaszanie a wyznaczanie i utrwalanie podziałów. Obszar zgłoszenia –jaki obszar 

zgłoszenia w poszczególnych pracach geodezyjnych? Kto decyduje o obszarze 

zgłoszenia. Obszar zgłoszenia a etapowanie prac. „Pajączki” w obszarze zgłoszenia. 

14. Stosowanie przepisów przejściowych. 

15. Zebrane interpretacje i stanowisko  GGK w poszczególnych zagadnieniach. 

 
Szkolenie odbędzie się 14 października 2020 r. w godz. 9 30 – 1500 

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 prezentacje 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 na który uczestnik otrzyma link do 

szkolenia 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).  

Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać optymalne 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). 
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