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Rok 2013
Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej – 10 grudnia 2013r., Wrocław
W dniu 10 grudnia 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się narada szkoleniowa
Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób.
Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące zgłaszania prac geodezyjnych i kartograﬁcznych, poszczególnych
elementów operatu technicznego oraz kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograﬁcznego.
Spotkanie poprowadził Zbigniew Domagała – kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli.
Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej przygotowali i omówili następujące tematy:
Aleksander Mucharski, starszy inspektor wojewódzki: "Zgłoszenie pracy geodezyjnej";
Joanna Romańska, starszy specjalista: "Zasady przekazywania dokumentacji do pzgik", załącznik nr 1 - formaty
danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, załącznik nr 2 - formaty danych obsługiwane przez
podmiot realizujacy zadanie publiczne w trybie odczytu;
Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki: "Szkice polowe i dzienniki pomiarowe";
Ryszard Sobański, inspektor wojewódzki: "Sprawozdanie techniczne";
Wojciech Kumiega, ekspert: "Protokoły z czynności geodezyjnych", załącznik nr 2 - wezwanie do stawienia się w celu
ustalenia granic, załącznik nr 3 - protokół czynności przyjęcia granic, załącznik nr 4 - protokół czynnościa przyjęcia
granic;
Justyna Wilkosz, starszy specjalista: "Robocza baza danych".
Naradę zakończono dyskusją, podczas której poruszono problematykę związaną z podziałami nieruchomości.

Narada robocza geodetów powiatowych województwa dolnośląskiego – 3 grudnia 2013r., Wrocław
W dniu 03 grudnia 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się narada robocza
geodetów powiatowych województwa dolnośląskiego. Tematyka narady obejmowała zagadnienia dotyczące zmian
wynikających ze zmieniających się przepisów prawnych, ponadto omówiono plan kontroli na 2014 r., sprawy bieżące oraz
sprawy ﬁnansowe.
Spotkanie poprowadziła Alicja Meusz - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego.
Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej przygotowali i omówili następujące tematy:
Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego: "Narada Służby
Geodezyjnej i Kartograﬁcznej";
Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki: "Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego w
świetle rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego (Dz. U. z 2013r. poz. 1183)";
Joanna Romańska, starszy specjalista: "Tworzenie metadanych państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograﬁcznego", załącznik - pismo Głównego Geodety Kraju;
Zbigniew Domagała, kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli: "Informatyzacja PZGiK";
Bartłomiej Szymecki, starszy inspektor wojewódzki: "Sprawy ﬁnansowe";
Ewa Szafran, kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości: "Terminy wynikające z rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków".
Naradę zakończono dyskusją, podczas której poruszono bieżące problemy związane z realizacją obowiązków Starosty,
wynikających z przepisów dotyczących geodezji i kartograﬁi.

Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej - 22 października 2013r., Wrocław
W dniu 22 października 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyło się szkolenie
pracowników Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło około
90 osób. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z gleboznawczą klasyﬁkacją gruntów oraz procesem
scalania i wymiany gruntów w świetle obowiązujących przepisów prawa. Szkolenie poprowadził Jerzy Kozłowski – Zastępca
Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW.
Spotkanie zakończono dyskusją, podczas której prowadzący udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na pytania związane z
poruszaną tematyką.
Prezentacje:
Jerzy Kozłowski, zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
"Procedura gleboznawczej klasyﬁkacji oraz urzędowa tabela klas gruntów wprowadzone rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyﬁkacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz.1246)";
Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, związane z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o
zmianie ustawy scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2013 r. poz.1157);
Stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej - 16 października 2013r., Wrocław
W dniu 16 października 2013r., w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się narada
szkoleniowa Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyło około
130 osób. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz
prowadzenia postępowań administracyjnych.

Spotkanie poprowadził Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego Alicja Meusz.
Pracownicy Oddziału Katastru Nieruchomości przygotowali i omówili następujące tematy:
Aleksandra Mucharska, inspektor wojewódzki: "Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji
gruntów i budynków";
Paulina Rydzewska, starszy specjalista: "Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
stwierdzone podczas kontroli w latach 2012- 2013";
Ewa Szafran, kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości: "Bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i
budynków" oraz "Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych";
Agnieszka Frydzińska, starszy specjalista: "Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczące danych
rejestru TERYT".
Naradę zakończono dyskusją, podczas której poruszono bieżące problemy związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i
budynków.

Narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej - 1 października 2013r., Wrocław
W dniu 1 października 2013 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada szkoleniowa Powiatowej
Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej województwa dolnośląskiego. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące:
państwowego rejestru granic, zadań z zakresu geodezji i kartograﬁi wraz z terminami ich realizacji, przeprowadzonych przez
WINGIK kontroli w latach 2010 – 2013, zasad przekazywania kopii zabezpieczających bazy danych krajowego systemu
informacji o terenie, zasad stosowania osnów pomiarowych oraz spraw bieżących.
Spotkanie poprowadził Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego Alicja Meusz. Pracownicy
Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli przygotowali i omówili następujące tematy:
Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki: „Wnioski z kontroli prowadzonych przez WINGiK w latach 2010 – 2013”;
Aleksander Mucharski, starszy inspektor wojewódzki: „Tematyka państwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju”;
Joanna Romańska, starszy specjalista: „Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartograﬁi – ważne terminy” ;
Zbigniew Domagała, kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli: „Standardy techniczne zakładania osnów
pomiarowych”.
Zbigniew Domagała, kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli: „Procedura i standardy przekazywania
kopii zabezpieczającej baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie”.
Naradę zakończono dyskusją, gdzie poruszono problemy służby wynikające ze zmieniających się przepisów prawnych w
dziedzinie geodezji i kartograﬁi.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 pracowników Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograﬁcznej a także pracownicy
Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej we Wrocławiu.
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