
 
 

             
                          Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału Suwałki 

 =============================================================

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Suwałki zaprasza na: 

 

Seminarium oraz Warsztaty Szkoleniowe 
towarzyszące XXXVIII MISTRZOSTWOM POLSKI GEODETÓW W TENISIE 

ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU POD HONOROWYM PATRONATEM 

GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 
ORAZ  

ZARZĄDU GŁÓWNEGO SGP 

 

OLECKO, 1-3 września 2022 
 

Seminarium z udziałem p.o. Głównego Geodety Kraju 

odbędzie się 02 września 2022 w godzinach 10.00-15.00  

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Olecku przy Pl. Wolności 3 

 
Zakres tematyczny seminarium szkoleniowego: 

 

1. Alicja Kulka – Główny Geodeta Kraju – Stan obecny geodezji i kartografii i plany na 

przyszłość 

2. Mirosława Wojciuk – Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego – Procedura przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków – studium przypadków 

3. Andrzej Żylis – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  

- Udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 

wybrane zagadnienia 

4. Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes SGP, Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego – Linia 

brzegu w pracach geodezyjnych i Kartograficznych – realizacja zagadnienia z punktu 

widzenia wykonawcy i administracji.  Dokumentacja geodezyjna w zakresie ustalenia linii 

brzegu i pomiaru sytuacyjnego linii brzegu 

5. Dyskusja  



 
 

Warsztaty szkoleniowe na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych, sprzętowych i programowych w geodezji 

i kartografii, w tym w procesie modernizacji egib  

Warsztaty odbędą się w dniach 1 i 3 września 2022 w godzinach 10-14 

w plenerze w Olecku (dokładna lokalizacja zostanie wskazana wkrótce) 
  
Udział w warsztatach szkoleniowych w dniach 1 i 3 września 2022 na temat możliwości wykorzystania 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych, sprzętowych i programowych w geodezji i kartografii, 

w tym w procesie modernizacji egib - dla uczestników turnieju w ramach wniesionej wcześniej opłaty 

turniejowej, dla pozostałych uczestników 200 zł za jeden dzień warsztatów 

 

Udział w Seminarium szkoleniowym w dniu 2 września 2022 dla uczestników turnieju w ramach 

wniesionej opłaty turniejowej, dla pozostałych uczestników 250 zł 

 

Udział w wybrany wydarzeniu należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 

suwalki@sgp.geodezja.org.pl do dnia 28.08.2022 podając jednocześnie imię i nazwisko zgłaszanej osoby 

oraz dane do faktury.  

 

W ramach wniesionej opłaty zostają zapewnione uczestnikom przerwy kawowe oraz obiad.  

Po szkoleniu wydawane będzie zaświadczenie uczestnictwa.  

 

Wniesienie opłaty możliwe zarówno przed szkoleniem jak i po szkoleniu.  

Konto:  Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach 

mBank Company Net 

84 1140 0026 0000 3522 2900 1016 
z podstawą wpłaty: Seminarium Szkoleniowe lub Warsztaty szkoleniowe w dniu …. Wpłata za (imię 

i nazwisko uczestnika) 

 
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem we wszystkich dniach warsztatów i seminarium mogą 

zarezerwować pobyt w wybranym obiekcie noclegowym w Olecku. Przykładowe obiekty (każdy 

z obiektów ma możliwość zakwaterowania z wyżywieniem) znajdują się poniżej: 

1. Restauracja „Horyzont” (Dawniej „Wenus i Mars”) 

ul. Letnia 15, Olecko, telefon: 516 442 550, e-mail: sjedrzejczak@wp.eu  

 

2. Ośrodek Wypoczynkowy „Skarpa” 

ul. Sembrzyckiego 20, Olecko, tel. 664 732 771,  

e-mail: kontakt@slonecznemazury.olecko.pl  

 

3. Hotel Colosseum 

ul. Gołdapska 12, Olecko, tel. 87 520 26 43, 87 520 42 46 662 008 649, 

e-mail: rezerwacja@hotelcolosseum.pl  

 

 
1 Horyzont 

 
2 Skarpa 

 
3 Colosseum 

UWAGA!  
Każdy z uczestników dokonuje samodzielnie rezerwacji miejsc noclegowych. 
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