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Zarządu Oddziału SGP w 

Warszawie 

 

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie 

Sekcja Szkoleń  
zaprasza na szkolenie zdalne  

na temat: 
 

Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów)                     
oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych  

 
Program szkolenia obejmuje kompendium wiedzy z zakresu 2 uprawnień zawodowych: 

 ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste, 

 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 

 prace związane z postępowaniem rozgraniczeniowym wykonywanym w trybie 

administracyjnym oraz sądowym, 

 wznawianie znaków granicznych / wyznaczanie punktów granicznych / ustalanie 

przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

 opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości w trybie ustawy o 

gospodarce nieruchomości oraz w innych trybach, 

 sporządzanie innych map i dokumentów geodezyjnych do celów prawnych, łącznie z 

badaniem stanu prawnego nieruchomości, 

 gospodarka nieruchomościami. 

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku,  
w godzinach 9:00 – 15:00,  

z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting. 
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Szkolenie poprowadzi dr inż. Robert Łuczyński 

 adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i 

ćwiczenia projektowe  m. in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do 

celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”; kierownik 

studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i 

nieruchomościami”, 

 geodeta uprawniony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2, 

 biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii, 

 redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny, 

 autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej. 

 

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są: 
1) przekazanie organizatorowi szkolenia w terminie do 26 kwietnia 2023 roku 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: 
- w postaci dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, 
zaufanym lub osobistym, lub w postaci skanu podpisanego uprzednio dokumentu papierowego, 
- na adres warszawa@sgp.geodezja.org.pl  
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: 
- Anna Orlińska,  tel. 693 535 896, 
- Robert Łuczyński, tel. 600 730 320. 
 
Odpłatność za szkolenie wynosi: 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).  
Dla członków SGP – Oddział Warszawa koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230 zł  
(słownie: dwieście trzydzieści złotych). 
 
Wpłaty należy dokonać na konto:  
Zarząd Oddziału w Warszawie  SGP, nr:  
15 1140 1010 0000 3522 2900 1002  
z dopiskiem „SZKOLENIE 27.04.2023” oraz nazwisko i imię uczestnika. 
 
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 
 
W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Warszawie zapraszamy: 
 
- Przewodniczący Sekcji Szkoleń      - Prezes   
Robert Łuczyński                                                                Dariusz Pręgowski 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu EUROPEJSKIEGO I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego „RODO”, Stowarzyszenie Geodetów 
Polskich informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych, które zawarte będą w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, zwanym dalej 
„Administratorem” jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5; 
2) kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@sgp.geodezja.org.pl 
3) dane osobowe zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, zwane dalej „danymi osobowymi” są niezbędne do 
udziału w szkoleniu a przekazanie tych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie; 
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A oraz b RODO wyłącznie w celu organizacji 
szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu; 
5) każdej osobie wymienionej w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, zwanym dalej „zgłoszeniem”, w każdej chwili 
przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgodnie wpłynie na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem; 
6) każdej osobie wymienionej w zgłoszeniu, zgodnie z RODO, przysługuje także prawo: 
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
b) do żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, 
c) do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, niż to konieczne, 
tj. przez okres realizacji, 
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są 
przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO; 
7) dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających 
z organizacji szkolenia, z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów; 
8) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

 
 
 


