
 
 
 
 
 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE 
 

dnia 29 października 2014 r. (ŚRODA)  
 

w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie  
al. Jana Pawła II 39 

 

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, służby geodezyjnej 
i kartograficznej stopnia wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz wykonawców prac 
geodezyjnych. 

TEMAT SZKOLENIA 

„„WWppłłyyww  zznnoowweelliizzoowwaanneejj  uussttaawwyy  PPrraawwoo  ggeeooddeezzyyjjnnee  ii  kkaarrttooggrraaffiicczznnee    

nnaa  wwyykkoonnyywwaanniiee  pprraacc  ggeeooddeezzyyjjnnyycchh  ii  kkaarrttooggrraaffiicczznnyycchh””  
 

Szkolenie prowadzi Mirosław Puzia  Śląski Wojewódzki  Inspektor 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 
Program szkolenia: 

900   – 1000 – rejestracja uczestników (kawa) 

1000 – 1130 – sesja szkoleniowa  

1130 – 1200 – przerwa na kawę 

1200 - 1330   -  sesja szkoleniowa 

1330 – 1400 – lunch 

1400 - 1500  - dyskusja 

 

Koszt uczestnictwa: 
- dla członków SGP o/Krakowskiego (nie zalegających ze składkami) –100,00  
- dla pozostałych uczestników - 150,00  
 
Szkolenie zwolnione z podatku VAT 
 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 
 

� Zgłoszenia uczestnictwa wyłącznie pocztą elektroniczną na adres asuryjak@op.pl do dnia 
24.10.2014r. 
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko, Imię PESEL, datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania, imię ojca, 
(format: Kowalska Anna 55052203322 22.05.1955 Pcim ul.Krótka 5, 31-115 Kraków c. Józefa, dane do faktury 
(nazwę, adres z kodem i NIP) oraz kwotę i datę wpłaty   
� Informacji udziela kol. Anna Suryjak – asuryjak@op.pl, tel. 693-44-19-70, 12-421-25-79,  
� Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu  prosimy dokonywać (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia) 
wyłącznie na konto SGP – Zarząd Oddziału w Krakowie, nr  83-1020-2892-0000-5002-0161-4205 do dnia 
24.10.2014r.(koniecznie z dopiskiem szkolenie 29.10.2014 ) 
 

Uwaga !! 
Dane osobowe są konieczne w związku ze zwolnieniem szkolenia z podatku VAT. 
 



 
Plan szkolenia: 

 
 
 

− Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania. 
− Definicja pracy geodezyjnej oraz wykonawcy i kierownika pracy, 
− Prace podlegające zgłoszeniu /wytyczenie budynku i sieci uzbrojenia 

terenu/, 
− Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK /procedura/, 
− Protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia. 

 
 

− EGiB oraz nowe zasady jej aktualizacji. 
− Definicja EGiB oraz operatu opisowo-kartograficznego, 
− Zmiana na wniosek i z urzędu /czynność materialno-techniczna lub 

decyzja/ 
− Wykonanie zastępcze. 

 
 

− GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci. 
− Sieć projektowana i w budowie, jako element GESUT, 
− Narada koordynacyjna /plan sytuacyjny, protokół z narady/. 

 
 

− Udostępnianie materiałów PZGiK. 
− Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK  /elementy EGiB/, 
− Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB. 
− Licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów. 

 
 

− Ustalanie wysokości opłaty. 
− Opłata za udostępnienie materiałów PZGiK /wniosek a zgłoszenie/, 
− Opłata za wykonanie czynności … /wypis, uzgodnienie usytuowania 

sieci/ 
− Dokument Obliczenia Opłaty. 

 
 

− Panel dyskusyjny w tym odpowiedzi na zadane pytania. 
 
 

Mirosław Puzia 


