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Zaproszenie na szkolenie on-line na temat:  
„Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – studium problemów”. 

 
 

Organizator Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku 

Termin 26 października 2021 r. [wtorek] w godz. 9:00 – 14:00 

Prowadzący 

szkolenie 
Andrzej Żylis - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego 

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us.  

Dzień przed szkoleniem uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, 

który należy wpisać w adresie przeglądarki elektronicznej.  

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia.  

Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać następujące wymagania sprzętowe:  

 Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub 

więcej);  

 System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza 

wersja)  

 Linux, Chrome OS; Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). 

Zagadnienia  szczegółowe: 

1. Podstawy pojęciowe weryfikacji, 

a) czy weryfikacja to kontrola, 

b) przepisy obowiązujące w geodezji i kartografii – jak to rozumieć, 

c) na czym polega weryfikacja przekazywanych zbiorów danych pod względem spójności, 

d) jakie środki procesowe przysługują wykonawcy w sytuacji uchybienia przez organ administracji 

geodezyjnej i kartograficznej terminu na weryfikację, 

2. Protokół weryfikacji jako podstawowy dowód jej poprawnego przeprowadzenia – w jaki sposób wykazywać 

nieprawidłowości, przykłady wykazywanych nieprawidłowości i ich omówienie. 

3. Klauzula urzędowa oraz oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, 

a) jak te przepisy stosować w stosunku do prac geodezyjnych zakończonych przed wejściem w życie 

nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

b) odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia. 

4. Skutki negatywnej weryfikacji, 

a) jak się ma zachować organ w sytuacji uchybienia przez wykonawcę terminu na pisemne ustosunkowanie 

się do negatywnego protokołu weryfikacji, 

b) kiedy i czy łatwo jest przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac 

geodezyjnych – studium przypadków, 

5. Decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, 

a) zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach hybrydowych, 

b) konstrukcja decyzji - jak napisać decyzję, aby przekonać wykonawcę o słuszności jej rozstrzygnięcia. 

6. Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego i postępowanie przed WINGiK. 

7. Studium przypadków, 

mailto:szkolenia@sgp.geodezja.org.pl
http://www.gdansk.sgp.geodezja.org.pl/


a) protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych i protokół przyjęcia granic 

nieruchomości do podziału – dwa dokumenty, czy może jeden, 

b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych powstałych w wyniku opracowania 

mapy z projektem podziału nieruchomości, a wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 

gruntów i budynków – to samo, czy coś innego, 

c) kogo należy rozumieć jako stronę zainteresowaną wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem 

punktów granicznych, 

d) prace geodezyjne zgłoszone przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

– czy można skompletować operat „po nowemu”, 

e) zakres zgłoszenia pracy geodezyjnej a negatywna weryfikacja – „pajączki”, 

f) wpływ nowych definicji użytków B, Ba, Bi na wynik weryfikacji, 

g) prace zaniechane a ponowne zgłoszenie prac geodezyjnych, 

h) czy tzw. „poboczne znaki graniczne” stanowią odrębne punkty graniczne – studium przypadku, 

i) protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – kłopoty z właściwym dokumentowaniem 

czynności, 

j) treść mapy z projektem podziału nieruchomości, 

k) użytek Tp – na etapie projektowania, czy dopiero po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział, 

l) wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian danych ewidencyjnych – to samo, czy coś innego, 

m) trwała stabilizacja punktów granicznych ustalonych w „postępowaniu ewidencyjnym” – należy zgłosić 

nową pracę geodezyjną czy można to wykonać w ramach jednego zgłoszenia, 

n) modyfikacja współrzędnych punktów granicznych - § 40 nowych standardów. 

8. Dyskusja. 

Koszt 200 zł od członka SGP, który ma opłacone składki, 

250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 

Konto, na które 

należy dokonać 

opłaty 

Oddział w Gdańsku Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

nr  konta mBank: 58 1140 1010 0000 3522 2900 1004  

z dopiskiem: Szkolenie 37/2021, nazwisko i imię uczestnika 

Zgłoszenia 

uczestnictwa 
W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić załączoną kartę uczestnictwa oraz 

wysłać ją na e-mail gdansk@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia i nazwiska 

zgłaszanej osoby oraz danych do faktury do dnia 22 października 2021 r.. 

Dodatkowe 

informacje 
Faktury i świadectwa ukończeniu szkolenia będą przesyłane na wskazane przez 

uczestników adresy mailowe.  

Dodatkowych informacji udzielają: 

Ryszard Rus –tel. 602 318 537; Barbara Kaczmarczyk - tel. 505 594 841,  

e-mail: gdansk@sgp.geodezja.org.pl 

Pytania do zakresu szkolenia prosimy przysłać nie później niż do 20.10.2021r. . 
 

mailto:gdansk@sgp.geodezja.org.pl
mailto:gdansk@sgp.geodezja.org.pl

