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Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 

 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

 
dnia 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) 

Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro 

 
 Szkolenie jest adresowane do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego 

i wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych oraz osób przygotowujących się do egzaminów 

na uprawnienia zawodowe. 

 
 Temat szkolenia:  

„Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych 

i kartograficznych” 
 

Szkolenie prowadzi Mirosław Puzia  
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  

 

Przebieg szkolenia:  

Czas szkolenia: 900 - 1500  

Rejestracja uczestników: 830 - 900,  
W trakcie szkolenia przewidziana przerwa kawowa.  

Szczegółowy plan szkolenia załącznik do zaproszenia.  

 
Koszt uczestnictwa:  

110 zł – członkowie SGP Oddział w Gdańsku, którzy mają opłacone składki  

180 zł - od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu  

 

 Zgłoszenia uczestnictwa wg załączonego formularza zgłoszenia wyłącznie pocztą 

elektroniczną na adres: szkolenie_geodezyjne@wp.pl do dnia 15.04.2015 r.. 

 Faktury i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, wystawione przez Zarząd Główny SGP 
Uczestnicy szkolenia otrzymają po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.  

 Informacji dodatkowych udzielają: Ryszard Cieślukowski - tel. 501602448 

ryszardcnz@opgk.gda.pl, Barbara Kaczmarczyk tel.505594841, bkaczmarczyk@autograf.pl 

 
  

Prezes ZO SGP w Gdańsku  

Ryszard Cieślukowski 

 

mailto:sekretarz@sgp.geodezja.org.pl
mailto:ryszardcnz@opgk.gda.pl
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ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA  

M.. Puzia: ”Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na prowadzenie 

ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych” 
 

Plan szkolenia: 

 

   Odpowiedzialność zawodowa 

• Rzecznik dyscyplinarny 

• Wojewódzka komisja dyscyplinarna. 

 Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania 

• Definicja pracy geodezyjnej oraz wykonawcy i kierownika pracy, 

• Prace podlegające zgłoszeniu /wytyczenie budynku i sieci uzbrojenia terenu/, 

• Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/, 

• Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia. 

   EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji 

• Definicja EGiB oraz operatu opisowo-kartograficznego, 

• Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub decyzja/, 

• Wykonanie zastępcze. 

• Zmiana w EGiB a wykonywanie prac geodezyjnych. 

   GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci 

• Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT, 

• Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/, 

• Uzgodnienie usytuowania sieci na terenach zamkniętych, 

• Obowiązki podmiotów władających sieciami. 

   Udostępnianie materiałów PZGiK 

• Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK  /elementy EGiB/, 

• Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB, 

• Zgłoszenie pracy geodezyjnej, 

• Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów. 

   Ustalanie wysokości opłaty 

• Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK /wniosek a zgłoszenie/, 

• Opłata za wykonanie czynności … /wypis, uzgodnienie usytuowania sieci/, 

• Dokument Obliczenia Opłaty. 

   Dyskusja i pytania   


