
 

Zaproszenie na szkolenie 

 

 
   Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów  

          Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

           ul. Czackiego 3/5, 00 -043 Warszawa 

                   Tel./Fax + 48 22827 72 25 

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

 

 
       ul. Kopernika 1 (budynek NOT) 

                 35-069 Rzeszów 

17 850-78 -10, e-mail: sgp.rzeszow@onet.pl 

Organizator 
Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie 

Temat 

szkolenia 

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - najważniejsze zmiany 

po 31 lipca 2020 r. oraz najważniejsze zapisy w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z dnia 18.08 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania prac 

geodezyjnych. 

Kiedy 9 września 2020 roku (środa), w godzinach  9 
30

 – 15 
30

 

Gdzie Platforma  Zoom Meeting, www.zoom.us 

Prowadzący 

szkolenie 

dr inż. Ludmiła Pietrzak, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych 

 w dziedzinie Geodezji i Kartografii, Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego, Dyrektor 

Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Wykonawca prac geodezyjnych  

i kartograficznych. 

Program 

szkolenia 

Na 1. Najważniejsze zmiany po 31 lipca 2020 r. w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne ze 

szczególnym naciskiem na ryczałt, obszar zgłoszenia, udostępnianie materiałów PZGiK, zawartość 

baz danych, opłaty, zmiany w innych ustawach- ważniejsze interpretacje przepisów przez GGK. 

2.  2. Zmiany w ustawie Prawo Budowlane po 19 września 2020 r. mające wpływ  na prace geodezyjne 

oraz na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 

3.  3. Najważniejsze zapisy w nowym   Rozporządzeniu w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

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

4.  4. Dyskusja. 

Koszt 

200 zł od członka SGP, który ma opłacone składki. 

250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu. 

Opłata za szkolenie obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz koszty organizacyjne. 

Konto na 

które należy 

dokonać 

wpłaty 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, 35-069 Rzeszów. 

mBank CompanyNet nr konta:62 1140 0026 0000 3522 2900 1024  

z dopiskiem: opłata za szkolenie  w dniu 09.09.2020r. , nazwisko i imię. 

Zgłoszenie 

uczestnictwa 

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres: sgp.rzeszow@onet.pl z podaniem imienia i nazwiska 

zgłaszanej osoby oraz danych do faktury lub przy pomocy formularza zamieszczonego w zakładce niniejszego 

szkolenia w terminie do dnia 8 września 2020 roku.  

Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną. 

mailto:sgp.rzeszow@onet.pl

