
Zaproszenie na szkolenie on-line 

Ośrodek  Szkolenia  Geodetów i  Kartografów Stowarzyszenia  Geodetów Polskich  wraz  ze
Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu  zaprasza na szkolenie:
Wznowienie  znaków  granicznych,  wyznaczenie  punktów  granicznych,  ustalenie
przebiegu granic działek ewidencyjnych - co w dokumentach, co na gruncie.

Szkolenie  poprowadzi:  dr hab.   inż. Paweł   Hanus   prof. AGH –   specjalista   w zakresie
katastru   i gospodarki   nieruchomościami;   profesor   uczelni   w Katedrze   Geodezji
Zintegrowanej i Kartografii AGH; członek m.in.  Komitetu Geodezji PAN i Państwowej Rady
Geodezyjnej i Kartograficznej.

w dniu 24 czerwca 2022r. w godzinach 9:00 – 15:00, z zastosowaniem komunikatora
internetowego Zoom Meeting.

Program szkolenia:

1. Ustalenie przebiegu granic działek  w trybie „ewidencyjnym”:
a. przesłanki ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;
b. podmioty postępowania; 
c. czynności przygotowawcze;

 wywiad terenowy,
 analiza dokumentacji,
 zawiadomienie podmiotów,

d. czynności na gruncie;
 zasady ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 szkic graniczny,
 stabilizacja punktów granicznych,

e. dokumentacja ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;
 wykazy zmian danych ewidencyjnych,

f. wprowadzenie zmian do EGiB;
g. Ustalenie przebiegu granic działek w trybie „ewidencyjnym” a rozgraniczenie 

nieruchomości.
2. Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji:

a. warunki wznowienia znaków granicznych lub wyznaczania punktów granicznych 
ujawnionych w ewidencji;

b. różnice pomiędzy wznowieniem znaków granicznych  a wyznaczeniem punktów 
granicznych;

c. zawiadomienie stron, w tym zasady postępowania przy nieuregulowanym stanie prawnym
jednej z nieruchomości;

d. dokumentacja wznowienia znaków granicznych;
e. „wznowienie/wyznaczenie” a spór graniczny.
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Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli  dostęp do serwisu, za którego pomocą będą
mogli zadawać pytania wykładowcy (chat). Wykorzystany do szkolenia materiał w postaci
prezentacji  przygotowanej  przez  wykładowcę  zostanie  udostępniony  wszystkim
zainteresowanym uczestnikom szkolenia.

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
1)  przekazanie  organizatorowi  szkolenia  w  terminie  do  20  czerwca  2022  r.  zgłoszenia
uczestnictwa w szkoleniu zgodnego z treścią załączonego formularza;
2) dysponowanie urządzeniami teleinformatycznymi spełniającymi następujące wymagania
sprzętowe:
a) procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
b) 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej),
c) system operacyjny, taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13
(zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS,
d) połączenie internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 2048 kbps (2 Mbps).

Zgłoszenie  może  mieć  postać  dokumentu  papierowego  lub  dokumentu  elektronicznego
uwierzytelnionego  podpisem  elektronicznym:  kwalifikowanym,  zaufanym  lub  osobistym.
Dopuszcza  się  także  przekazanie  zgłoszenia  w  postaci  skanu  podpisanego  uprzednio
dokumentu papierowego. 
Zgłoszenie w postaci dokumentu elektronicznego, w tym w postaci skanu, należy przekazać
pocztą elektroniczną na adres e-mail : o.wroclaw.sgp@gmail.com 

Najpóźniej  w  dniu  szkolenia  osoby  deklarujące  w  nim  udział  otrzymają  na  wskazany  
w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej link, którego uaktywnienie za pomocą przeglądarki
internetowej umożliwi udział w tym szkoleniu.

W sprawach organizacyjnych dodatkowych informacji udzielają : 
Joanna Przybylska  - telefon kontaktowy  696 472 264 
Bożena Tabisz -  telefon kontaktowy 603 37 83 97

Odpłatność za szkolenie wynosi 300.00 zł (słownie: trzysta złotych).
Dla członków SGP, którzy mają opłacone składki, koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi
250.00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wpłaty należy dokonać na konto: 
SGP Oddział we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Numer konta: mBank 08114000260000352229001026
koniecznie z dopiskiem „ szkolenie: 24 czerwca 2022r. - opłata za : ……(nazwisko i
imię uczestnika szkolenia)”

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Prezes Oddziału SGP we Wrocławiu -  Bożena Tabisz


