
 

 
Zaproszenie na szkolenie on-line na temat:  

„Analiza materiałów zasobu w aspekcie ich przydatności - 
przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków 

granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, 
ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy 

podziale nieruchomości – w świetle znowelizowanych 
standardów technicznych” 

 

Organizator 
Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział w Kielcach 

Kiedy 5 grudnia 2022 roku w godz. 9.00 – 15.00 

 
Prowadzący 

szkolenie 

dr inż. Robert Łuczyński - adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej, prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe, m. in. z przedmiotów: 
„geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, 
„kataster nieruchomości”, „gospodarka nieruchomościami”;  
- kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty 
gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”; 
- geodeta uprawniony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2; 
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii; 
- redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny; 
- autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej. 

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

W przeddzień szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy 

wpisać w adresie przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia  

oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się na platformie ZoomMeeting: https://zoom.us/ 

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). 

Koszt 280,00 zł od osoby 

230,00 zł od osoby będącej członkiem SGP (z aktualnie opłaconymi składkami) 

Konto, na które 

należy dokonać 

opłaty 

Nazwa właściciela konta:  Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kielcach 

Numer Konta: 46 1140 0026 0000 3522 2900 1021 (mBank) 

Z dopiskiem: opłata za szkolenie w dniu 05.12.2022 r., nazwisko i imię uczestnika 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
Oddział Świętokrzyski w Kielcach 

ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce 
www.sgpkielce.pl,   sgpkielce@wp.pl  

 

 
 
 
 
 

Ośrodek Szkolenia Geodetów 
i Kartografów Stowarzyszenia 

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

tel. 22 826 87 51, 22 827 72 25 

biuro@sgp.geodezja.org.pl 

http://www.zoom.us/
http://www.sgpkielce.pl/
mailto:sgpkielce@wp.pl
mailto:biuro@sgp.geodezja.org.pl


 

Zgłoszenia 

uczestnictwa 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić załączoną kartę uczestnictwa oraz wysłać ją na e-mail: 

sgpkielce@wp.pl z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanej osoby oraz danych do faktury  

do dnia 2  grudnia 2022 r. 

 

Dodatkowe 

informacje 

Faktury i świadectwa ukończenia szkolenia będą przesyłane na adres mailowy uczestników 

 

Dodatkowych informacji udziela: Danuta Bil tel. 698 674 726, email: sgpkielce@wp.pl 

 

Program 
szkolenia 

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: 

1. Kryteria dokładności, aktualności i kompletności podczas analizy materiałów zasobu.  
1.1. Nieruchomość gruntowa i jej granice oraz działka ewidencyjna i jej granice.  
1.2. Dokumentacja stanowiąca podstawę ustalania przebiegu granic.  
1.3. Kryteria spójności przestrzeni technologiczno – prawnej.  
1.4. Rodzaje i dokładności archiwalnych materiałów źródłowych.  
1.5. Obowiązujące atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych.  
1.6. Analiza materiałów zasobu i ocena ich przydatności do wykorzystania.  
1.7. Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych. 

2. Rozgraniczenie nieruchomości.  
2.1. Czynności przygotowawcze.  
2.2. Rozprawa graniczna i kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.  
2.3. Protokół graniczny oraz ugoda graniczna.  
2.4. Dokumentacja techniczna i dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.  
2.5. Warianty zakończenia postępowania administracyjnego.  
2.6. Postępowanie sądowe.  
2.7. Harmonogram prac geodezyjnych. 

3. Wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych.  
3.1. Czynności przygotowawcze.  
3.2. Zasady wykorzystania dokumentacji źródłowej.  
3.3. Protokół wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych.  
3.4. Operat techniczny.  
3.5. Harmonogram prac geodezyjnych. 

4. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.  
4.1. Czynności przygotowawcze.  
4.2. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.  
4.3. Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.  
4.4. Operat techniczny.  
4.5. Harmonogram prac geodezyjnych. 

5. Podział nieruchomości. 
5.1. Czynności przygotowawcze.  
5.2. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.  
5.3. Dokumentacja podziału nieruchomości.  
5.4. Harmonogram prac geodezyjnych 

6. Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.  
6.1. Czynności przygotowawcze.  
6.2. Operat techniczny.  
6.3. Harmonogram prac geodezyjnych. 

7.  Odpowiedzi na pytania, związane z realizowanymi tematami, przesłanymi w terminie do 
1 grudnia 2022 roku.  

 

mailto:sgpkielce@wp.pl

