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Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zaprasza w dniu  

26 września 2016 r. (poniedziałek) na szkolenie nt. „Przygotowanie do egzaminu na 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezja i kartografia”. 

Program szkolenia: 

- Otwarcie, organizacja, cel, wykładowcy, harmonogram. 

- Informacja na temat przygotowania wniosku o nadanie uprawnień zawodowych i prawidłowości sporządzenia dokumentów, które powinny 
być dołączone do wniosku. Zasady przygotowania do egzaminu. EGZAMIN. 

- Źródła prawa. Konstytucja. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego.                                                                                                                

- Organizacja służby geodezyjnej i kartograficznej. Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym deregulacja zawodu. 

- Przepisy dotyczące administracji publicznej (rządowej i samorządowej). 

- Zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Czynności geodezyjne w budownictwie. 

- Infrastruktura informacji przestrzennej (GIS, SIT, INSPIRE). 

- Ochrona znaków geodezyjnych. Odszkodowania za szkody wyrządzone przy pomiarach. 

- Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Istota harmonizacji i interoperacyjności w zbiorach państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. Uwierzytelnianie elektronicznych dokumentów geodezyjnych podpisem elektronicznym z uwzględnieniem ePUAP.  
- Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.  

- Legalizacja narzędzi pomiarowych, normalizacja w tym normy polskie w geodezji, ochrona praw autorskich. 

- Tereny zamknięte. Ochrona informacji niejawnych / Ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w tym Kodeks pracy 

- Klasyfikacja gruntów.  / Scalanie i wymiana  gruntów. / Ochrona gruntów rolnych i leśnych, obrót nieruchomościami rolnymi. 
- Gospodarka nieruchomościami - wiadomości ogólne. Obrót nieruchomościami zurbanizowanymi, opłaty adiacenckie oraz służebności.  

- Wywłaszczanie nieruchomości. / Ewidencja gruntów i budynków / Księgi wieczyste i hipoteka  

- Rozgraniczenie nieruchomości.  / Prawo wodne w tym ustalenie linii brzegu. / Wznawianie znaków granicznych. 

- Podział oraz scalenie i podział gruntów na terenach zurbanizowanych oraz podział gruntów rolnych i leśnych 

- Drogi publiczne i autostrady. Regulacja stanów prawnych dróg. / Szczególny tryb podziałów nieruchomości przy realizacji ustaw: o 

spółdzielniach mieszkaniowych, spec ustawy drogowej, kolejowej, o lotniskach i innych ustaw. 
- Państwowy system odniesień przestrzennych w tym system ASG – EUPOS. / Osnowy szczegółowe i pomiarowe ( poziome, wysokościowe).  

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 

GESUT (Dz. U. poz. 1938) / Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028) 

- Ogólne zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

PZGiK / Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).  

- Standardy techniczne, wytyczne techniczne / Rozporządzenie  MSWiA z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych / Rozporządzenie 
MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

- Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego./ Osnowy realizacyjne. / Pomiary realizacyjne.  

- Pomiar odkształceń i przemieszczeń. Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych. /  Przepisy prawne, techniczne, normy 
techniczne, specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz warunki techniczne związane z obsługą budowy inwestycji. 

- Praca kontrolna na zakończenie -podsumowanie i ocena - rozdanie zaświadczeń.  

 

Jednodniowe szkolenie przygotowane zostało, zarówno dla służby geodezyjnej i kartograficznej 

(administracji) stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jak i dla wykonawców prac 

geodezyjno-kartograficznych. Szkolenie zaplanowane zostało w czasie od godziny 8:30 do 16.30, które 

zakończy się „próbnym egzaminem”, co będzie zapewne namiastką postępowania kwalifikacyjnego … 

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – decyduje kolejność wpłaty. Uczestnicy szkolenia 

otrzymają okolicznościowy pendrive wraz z prezentacjami, które ukierunkują samokształcenie 

kandydata przygotowującego się do tzw. „egzaminu na uprawnienia”. 

http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/images/skoczybruzda/3.pdf  
 

Organizator ZO SGP w Gdańsku - email: szkolenie_geodezyjne@wp.pl 

Informacji dodatkowych udzielają:  

Elżbieta Hajdul - tel. 608160556;  ludjah@wp.pl      oraz  

Barbara Kaczmarczyk - tel. 505594841;  bkaczmarczyk@autograf.pl 
 

Z poważaniem  
 

Prezes ZO SGP w Gdańsku  

                          Ryszard Cieślukowski 
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