
 
 

Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów 
 

serdecznie zaprasza na: 
 
 

 

I.  SZKOLENIE  
 

„Nowe Rozporządzenie w sprawie EGiB oraz zmiany  
w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne” 

 

II. SPOTKANIE INTEGRACYJNE 
 

które odbędą się w dniu 10.11.2021 r. (środa)  

w Hotelu Ibis, ul. 1 Brygady 2A, 33-300 Nowy Sącz 
 

PROGRAM DNIA: 
 

CZĘŚĆ I - SZKOLENIE (845 – 1500) 
 
Program szkolenia:           Przebieg szkolenia: 
1. Nowe Rozporządzenie w sprawie EGiB:            845 –   900 - przywitanie (kawa, ciasto)                  

a) Nowe zasady ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych                                    900 – 1200    - sesja szkoleniowa     
b) Zawiadomienie stron w ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych   1200 – 1230    - przerwa na lunch (kawa, kanapki) 
c) Stabilizacja punktów granicznych w procedurze ustalenia przebiegu   1230 – 1400    - sesja szkoleniowa 

granic działek ewidencyjnych         1400 – 1500 - dyskusja we własnym gronie 
d) BPP i ZRD – przepisy dotychczasowe – przepisy nowe – przejścia do    1500     - zakończenie 

właściwych atrybutów BPP-ISD, ZRD-SPD 
2. Zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne             
3. Wykazywanie granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi 

dna i brzegi cieków naturalnych, a gruntami do nich przyległymi 
 
Szkolenie poprowadzi prof. nadzw. dr hab. inż. Paweł Hanus, profesor AGH 
Szkolenie adresowane jest w szczególności do geodetów wykonujących prace geodezyjne oraz pracowników administracji geodezyjnej  
i kartograficznej. 
 

CZĘŚĆ II - SPOTKANIE INTEGRACYJNE (od 1800) 
 
Przebieg spotkania: 
1. Rozpoczęcie o godzinie 1800 
2. Obiad (zupa, drugie danie, deser) 
3. Zabawa taneczna z DJ, stół wiejski z ciepłym daniem, zwyczajowe zakąski, napoje bez ograniczeń (kawa, herbata, soki, woda), napoje 

alkoholowe zapewnione 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, także z osobami towarzyszącymi. 
 

KOSZT UCZESTNICTWA: 
 

CZEŚĆ I:     90 zł (dla członków NSG, którzy nie zalegają ze składkami), 180 zł (dla pozostałych uczestników) 

CZĘŚĆ II:     90 zł (dla członków NSG, którzy nie zalegają ze składkami), 150 zł (dla pozostałych uczestników)  

CZĘŚĆ I+II:   180 zł (dla członków NSG, którzy nie zalegają ze składkami), 330 zł (dla pozostałych uczestników)

 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA: 
 
- Wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 03.11.2021 r. (termin nieprzekraczalny !!!) za pomocą formularza zgłoszenia,  

tj. www.stowarzyszenie-nsg.pl/formularz-zgloszenia/  
Uprzejmie prosimy o skrupulatne wypełnienie formularza, co pozwoli nam uniknąć pomyłek w certyfikatach oraz fakturach wystawianych 
dla uczestników. 

- Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie na konto NSG - 32880500090040086520000010, koniecznie  
z dopiskiem „NSG - część …”. Uwaga - ilość miejsc jest ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń). Wpłaty należy dokonać przed 
wypełnieniem  formularza (potwierdzenie wykonania płatności stanowi obowiązkowy załącznik do formularza zgłoszenia). 

 

OSOBY DO KONTAKTU: 
 
Członkowie zarządu NSG: Dariusz Habela (tel. +48 601536618), Maciej Węglowski-Król (tel. +48 502728458) 
 

www.stowarzyszenie-nsg.pl 


