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Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 

w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia gdańskiego oddziału SGP  

ZAPRASZA NA SZKOLENIE nr 1 
 

dnia 4 marca 2016 roku (piątek) 
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, studentów geodezji przed absolutorium.  

 

Temat szkolenia:  

„Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem 

granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie 

linii brzegu”  
 

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak 
Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, Uprawnienia nr 8069 zakres 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 

geodeta, kartograf, fotogrametra, Rzeczoznawca Majątkowy, klasyfikator gruntów, planista Dyrektor 

Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

 

Przebieg szkolenia:  

 czas szkolenia: 9
00

 - 15
00

  

 rejestracja uczestników: 8
30

 - 9
00

  

 w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kawowa. 

Szczegółowy plan szkolenia załącznik do zaproszenia. 
 

Koszt uczestnictwa za 1 dzień szkolenia wraz z materiałami na nośniku elektronicznym:  

200 zł – członkowie SGP, którzy mają opłacone składki,  

250 zł - od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 
 

 Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIA wyłącznie 

pocztą elektroniczną na adres: szkolenie_geodezyjne@wp.pl  

 Faktury i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wystawione przez Zarząd Główny SGP 

Uczestnicy otrzymają po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.  

 Informacji dodatkowych udzielają:  

    Ryszard Rus - tel. 602318537, r.rus@wp.pl  

Barbara Kaczmarczyk tel. 505594841, bkaczmarczyk@autograf.pl  
 

UWAGA: 

Udział w szkoleniu jest jednocześnie promocją udziału w BKG’2016 – uczestnik za każdy 

dzień szkolenia nabywa 10% upust opłaty rejestracyjnej w Kongresie. 
 

 

Prezes ZO SGP w Gdańsku  

Ryszard Cieślukowski 
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ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA  

 

Ludmiła Pietrzak: „Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane  

z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie 

linii brzegu” 

 

Plan szkolenia: 
 

 Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązujące 

od 11.01.2016 r.,   

 Wznowienie znaków granicznych,  

 Wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w EGiB,  

 Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – ustalenia na gruncie i na 

zobrazowaniach lotniczych, granice wiarygodne i niewiarygodne, ustalenia w trybie 

modernizacji i bieżącej aktualizacji, ustalenia dla potrzeb sporządzenia mapy do celów 

projektowych  

 Przyjęcie granic nieruchomości dla podziałów z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, 

 Najczęściej popełniane błędy w tym zakresie przez wykonawców i weryfikatorów prac 

geodezyjnych, 

 Ustalanie linii brzegu – projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów 

przyległych, 

 Zmiany w ustawach: o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i Prawo wodne (mapy 

zagrożenia i ryzyka powodziowego ISOK), 

  Dyskusja i pytania. 
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Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Oddział w Gdańsku 

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 
www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl 

FORMULARZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU nr 1 

Temat szkolenia: Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem granic działek 

ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu. 

Termin: 

Miejsce: 
4 marzec 2016 r. (piątek) 
Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro   

Koszt: 200 zł - członkowie SGP, którzy mają opłacone składki 

250 zł - od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 

Konto: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 

nr konta: Citibank Handlowy NRB:  09 1030 0019 0109 8530 0010 5885 

koniecznie z dopiskiem: „Szkolenie 1” nazwisko i imię 
 

 

Dane uczestników: 

Nazwisko i imiona, PESEL* 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba osób: Kwota wpłaty: Data wpłaty: 

 

* Dane obowiązkowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

Dane do faktury: 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 

 

Adres  

 

ulica i nr lokalu 

 

miejscowość: kod pocztowy: 

 

NIP: 
 

tel. kontaktowy: 

 

e-mail: 

 
 

 

 

 Dodatkowych informacji udzielają: Ryszard Rus - tel. 602318537, r.rus@wp.pl  
                                                                 Barbara Kaczmarczyk - tel. 505594841, bkaczmarczyk@autograf.pl  

Zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktur należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną  

                                    na adres e-mail: szkolenie_geodezyjne@wp.pl  do dnia 19.02.2016 r. 

Warunki uczestnictwa: 

Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja ze szkolenia tylko w formie pisemnej (fax, poczta). 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 4 dni lub krócej przed jego terminem nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty. Brak wpłaty 

nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie rezygnacji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną 

obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT. Przerwanie uczestnictwa nie powoduje zwrotu opłaty 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SGP w związku z organizowanym szkoleniem (zgodnie  

z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody**  na otrzymywanie informacji o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez  SGP  

w rozumieniu  ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204) 

** niewłaściwe skreślić. 

 
 Podpis uczestnika: …………………………………………   Podpis osoby zgłaszającej: …………………………. 
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