
 

 

 

 

 
 

zapraszają na X seminarium szkoleniowe z cyklu: 

„Problematyka stosowania przepisów prawa 

w dziedzinie geodezji i kartografii” 

 

 

Seminarium pod honorowym patronatem 

Głównego Geodety Kraju  

w dniach 25 - 27 kwietnia 2018 roku  

w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 4 Żywioły 
Falenty Al. Hrabska 4 

05-090 Raszyn 

Partnerzy medialni:   

KOMITET ORGANIZACYJNY:  
Przewodniczący:  Jan Łopaciuk 

Z-ca Przewodniczącego:  Dariusz Pręgowski  

Sprawy organizacyjne:  Urszula Ratyńska, Ewa Sawicka, Tomasz Lewartowski 
 

KOMUNIKAT NR 1 
Wykładowcami seminarium będą prelegenci zajmujący się na bieżąco stosowaniem aktualnych przepisów w geodezji 

i kartografii. 

Szczegółowy program seminarium szkoleniowego zostanie opublikowany w następnym Komunikacie. 

Zgłoszenia na seminarium zgodnie z załączonym formularzem wraz z wpłatą, przyjmuje do dnia 20 kwietnia 2018 r. 

Zarząd Oddziału SGP w Warszawie 

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, 

tel. 22 828 27 13, fax 22 826 87 51, 

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

 

Odpłatność do 27 marca 2018 r. wynosi 890 zł (osiemset dziewięćdziesiąt zł) 

Odpłatność po 27 marca 2018 r. wynosi 990 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt zł) 

Odpłatność za seminarium szkoleniowe obejmuje koszty: organizacyjne, materiałów szkoleniowych, noclegów 

i wyżywienia. Nie obejmuje kosztów dojazdu. Jeśli jesteś członkiem SGP zapytaj o rabat. 

Wpłaty należy dokonać na konto: Zarządu Oddziału SGP w Warszawie Nr 88 1240 6175 1111 0000 4569 1911 

z dopiskiem „SEMINARIUM SZKOLENIOWE FALENTY 2018” 

W przypadku przekroczenia limitu miejsc uczestników, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia seminarium szkoleniowego. 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
Główna Komisja Kształcenia Zawodowego 

oraz 
Zarząd Oddziału SGP w Warszawie 

mailto:warszawa@sgp.geodezja.org.pl


PREWIDYWANY HARMONOGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO 

25.04.2018 r. 

1200 – 1420 - Rejestracja i zakwaterowanie uczestników 

1430 – 1530 - Obiad 

1545 – 1600 - Otwarcie seminarium szkoleniowego 

1600 – 1900 - I sesja seminarium szkoleniowego 

2000  - Kolacja – (spotkanie integracyjne) 

 
26.04.2018 r. 

830   – 920 - Śniadanie 

930   – 1400 - II sesja seminarium szkoleniowego 
1415 – 1530 - Obiad 

1535 – 1930 - III sesja seminarium szkoleniowego 
2000  - Kolacja (grill) 

 
27.04.2018 r. 

 
830   – 920 - Śniadanie 

930   – 1300 - IV sesja seminarium szkoleniowego 
1300 – 1330 - Zakończenie seminarium – wręczenie zaświadczeń 
1330 – 1430 - Obiad 
 
W przerwach sesji szkoleniowych przewidziany jest serwis kawowy. 
 
Na zakończenie każdej sesji przewidziane są dyskusje z udziałem prelegentów. 
 

 
Przewidywane bloki tematyczne seminarium: 
▪ Prace prowadzone w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii  

▪ Panel dyskusyjny: miejsce geodezji w działach administracji publicznej, w jaki sposób dalej 

finansować geodezję (w tym opłaty),czy należy i w jakim zakresie ograniczyć prowadzone 

przez SGiK bazy danych, projektowane uregulowania prawne dotyczące geodezji 

i kartografii 

▪ Orzecznictwo sądowe i nadzorcze w sprawach dotyczących gik, zmiany dotyczące 

zasad ochrony danych osobowych 

▪ Udostępnianie danych PZGiK - zasady, formy, możliwości i ograniczenia 

▪ EGiB - m.in. związek pomiędzy „odrolnieniem” i „odlesianiem” a użytkami wykazywanymi 

w EGiB 

 

Szczegółowy program seminarium szkoleniowego zostanie podany w Komunikacie Nr 2 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 


