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tel. 602 280 810

Koszalin, dnia 20.06.2018r
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Prezes Sądu Okręgowego
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Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddziai Środkowopomorski Koszalin-Slupsk w porozumieniu 
z Klubem Geodetów Biegłych Sądowych przy SGP, zamierza zorganizować w dniach: 13, 14 i 15 
września 2018 roku, kolejne, już ósme, ogólnopolskie seminarium dla geodetów biegłych 
sądowych .
Miejscem seminarium będzie Ośrodek Wypoczynkowy „Horyzont” w Dąbkach koło Darłowa .

Ze względu na wagę podejmowanych problemów zwracamy się z prośbą o zainteresowanie 
sędziów, zajmujących się sprawami cywilnymi, szczególnie z zakresu poniżej sprecyzowanych 
tematów, do udziału w seminarium i ewentualnego przekazywania organizatorom swoich 
oczekiwań odnoszących się do proponowanych zagadnień. Przewidujemy szeroki panel 
dyskusyjny z udziałem sędziów i uczestniczących biegłych. Uczestników dyskusji prosimy
0 wcześniejsze zgłaszanie udziału i tematyki, którą zamierzają poruszyć.
Prosimy o rozważenie możliwości delegowania przedstawiciela sędziów z obszaru działania 
Sądu Okręgowego lub Sądów Rejonowych.

Jako główny temat tegorocznego seminarium, dla usprawnienia pracy biegłych i poprawy jakości 
opinii, jako informacji specjalistycznych, dla powołujących ich Sądów, przyjęliśmy następującą tezę. 
Konfrontacja oczekiwań sądów (sędziów) w stosunku do opinii biegłych z zakresu geodezji 
w sprawach dotyczących wniosków o znoszenie współwłasności, podziałów nieruchomości, 
ustalania granic nieruchomości, zasiedzenia itp. z jednej strony i oczekiwań biegłych geodetów 
co do zakresu współpracy z sądami w kontekście, odrębnego od innych specjalności, 
charakteru ich opinii, w związku z czynnościami koniecznymi do wprowadzenia zmian 
wynikłych z postanowień Sądów w KW oraz w rejestrze ewidencji gruntów.

Ten temat jest wynikiem zgłoszeń zaobserwowanych, przez biegłych, skutków braku wzajemnego 
zrozumienia między sędziami prowadzącymi sprawy a biegłymi sądowymi co do interpretacji zleceń
1 treści opinii z zakresu geodezji jak np.;
1) wydawanie postanowień na podstawie „Wstępnych projektów podziału” załączonych do opinii 
w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości.
2) trudności w wyegzekwowaniu koniecznego postanowienia sądu inicjującego ustalenie granic 
nieruchomości w drodze rozgraniczenia -  zgodnie z wymaganiami przepisów prawa geodezyjnego.
3) przyjmowanie przez Sądy od Wójtów do rozstrzygnięcia spraw o rozgraniczenie z powodu braku 
rozstrzygnięcia administracyjnego, a jednocześnie bez koniecznych czynności (Wójtów) 
i dokumentów wynikających z przepisów prawa geodezyjnego.
4) w przypadku nie zrozumiałych zleceń brak odpowiedzi sędziów na pytania stawiane przez biegłych.
5) nie przesyłanie biegłym postanowień w rozstrzyganych sprawach, niezbędnych do przekazania 
przez biegłego dokumentacji do zasobu geodezyjno- kartograficznego celem wprowadzenia zmian 
w rejestrze ewidencji gruntów.

Koszt uczestnictwa zostanie przekazany odrębnym pismem.
Uczestnikom zapewniamy dobre i atrakcyjne warunki pobytu, mamy nadzieję użyteczną tematykę oraz 
wysoki poziom wykładów.



Kończąc, ponawiamy swoją prośbę o zachęcenie lub delegowanie sędziów do udziału 
w seminarium, w przekonaniu, że działamy we wspólnym interesie sądów, biegłych sądowych 
i stron, których sprawy rozstrzyga sąd.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na niżej podane adresy:
- adres do korespondencji ul. Stanisława Staszica 34A/4; 75-449 Koszalin
- tel.kom. do prezesa Oddziału SGP: 602 280 810.
- adres E- mail; prezesa Oddziału SGP- ryszardsoroko&yp.pl

Szczegóły organizacyjne na bieżąco będą ogłaszane również na stronie internetowej Biegli Sądowi 
Geodeci pod adresem
http://facebook.com/biecilisadowiaeodeci

Komitet organizacyjny:
inż. Ryszard Soroko -  biegły sądowy z zakresu geodezji SO Koszalin
mgr inż. Leszek Cieci u ra- biegły sądowy z zakresu geodezji SO Warszawa-Praga
mgr inż. Stefan B a je r- biegły sądowy z zakresu geodezji SO Słupsk
mgr inż. Olga Dudek -  V-ce prezes Zarządu Oddziału SGP w Koszalinie

Prezes Środkowopomorskiego Oddziału SGP
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ryszard Soroko

W załączeniu:
1. Karta zgłoszenia

http://facebook.com/biecilisadowiaeodeci


STOWARZYSZENIE GEODETÓW 
POLSKICH

ZARZĄD ODDZIAŁU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO
W KOSZALINIE

Adres do korespondencji: ul. Stanisława Staszica 34A/4, 75-449 Koszalin
tel. kom.: 602 280 810

PROGRAM SEMINARIUM W DNIACH 13-15.09.2018 r. 
DĄBKI K/KOSZALINA

13.09.2018 r. (czwartek) -1. dzień ( 7 godz. wykładów)

godz.8—  - 9—  śniadanie

godz.9—  -9—  Otwarcie Seminarium - Szkolenia

godz.9—  - 10—  wykład - temat A: „Nowe uregulowania prawne z dziedziny gospodarki 
nieruchomościami: zaistniałe i projektowane." (2 godz.)
Wykładowca: mgr inż. Henryk Jędrzejewski

godz.10—  - 11—  przerwa kawowa
godz. 11—  - 12—  c.d. wykładu A j.w (2 godz.)

godz.12—  - 15—  przejazd do Darłowa i rejs statkiem „Król Eryk" wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku(alternatywnie, zależnie od warunków pogodowych, zwiedzanie Darłowa autokarem) 
godz . 1550-1630 przerwa obiadowa

godz. 1630-18°° wykład - temat C: „Relacja biegłych sądowych w zakresie opracowania 
dokumentacji geodezyjnych sporządzanych do opracowania opinii na zlecenia sądów, z zachowaniem 
obowiązku przekazywania tych dokumentacji do pzgik". (2 godz.)
Wykładowca: mgr inż. Robert Cieszyński - Pomorsko-Kujawski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
godz. 1800-1845 wykład - temat F: „Praktyczne doświadczenia na styku biegli sadowi 
a administracja geodezyjna" (1 godz.)

Wykładowca: mgr inż. Paweł Jędrzejewski ze Starostwa Powiatowego w Bytowie
godz.18— -19—  dyskusja na temat: „Konfrontacja oczekiwań sądów(sędziów)w stosunku do

opinii biegłych z zakresu geodezji"

Prowadzący dyskusję: mgr inż. Stefan Bajer

godz.20—  - 24—  kolacja połączona ze spotkaniem dyskusyjnym-wymianą doświadczeń

14.09.2018 r. (piątek) - 2. dzień (8 godz. wykładów)
godz.7—  -8—  Zebranie Klubu Geodetów Biegłych Sądowych 

godz.8—  -9—  śniadanie



godz.9—  -16—  wykład - temat B : „Ustalenie linii brzegu i stosowania paragrafu 82 
egib,- ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych(paragrafy 37-39 egib, podział 
nieruchomości rolnych i leśnych, rozgraniczenia nieruchomości w postępowaniu sądowym 
oraz dopuszczalności wznowienia znaków i wyznaczania punktów granicznych w świetle 
art. 39 Pgik" (8 godz.)

Wykładowca: dr inż. Ludmiła Pietrzak 
godz.14—  - 15— przerwa obiadowa

godz. 16—  -18—  czas na relaks: -Dąbki, plaża , las ... z możliwością uczestniczenia 

we mszy świętej o godz. 17—  w miejscowym kościele katolickim.

godz.18—  - 23—  kolacja - grill połączona ze spotkaniem dyskusyjnym - wymianą doświadczeń.

15.09.2018r. (sobota) - 3 dzień ( 6 godz. wykładów)

godz . 8 00 - 8 30 śniadanie

godz.8—  -10—  wykład- temat E:„RODO - Ochrona danych osobowych dla geodetów" (2 godz.) 

Wykładowca: r.pr. Piotr Piątak
godz.10—  - 10—  przerwa

godz. 10—  - 10—  c.d. wykładu j. w. (1 godz.)

godz.10— - 11—  przerwa
godz. 11—  - 12—  wykład - temat D: „Aktualne uregulowania prawne w KPA" (2 godz.)

Wykładowca: mgr prawa, inż. geodeta Dagmara Aleksandrowicz

godz.12— - 12—  przerwa
godz.12—  - 13—  c.d. wykładu j. w. (1 godz.)

godz.13—  - 14—  wręczenie świadectw - zakończenie
godz . 1410-1500 obiad

Łącznie seminarium obejmuje 21 godzin wykładów.

Komitet organizacyjny:

inż. Ryszard Soroko- biegły sądowy z zakresu geodezji SO Koszalin

mgr inż. Leszek Cieciura-biegły sądowy z zakresu geodezji SO Warszawa-Praga

mgr inż. Stefan Bajer- biegły sądowy z zakresu geodezji SO Słupsk

mgr inż. Olga Dudek-V-ce prezes Zarządu Oddziału Środkowopomorskiego SGP
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Stowarzyszenie Geodetów Polskich 
Oddział Środkowopomorski 

ul. Racławicka 13
........................................................  75 950 KOSZALIN
(imię i nazwisko )

Adres do korespondencji: Ryszard Soroko,

ul. Stanisława Staszica 34A/4, 75-449 Koszalin 
teł. kom. 602 280 810

(adres, telefon, e-mail)

(w ojew ództw o)
KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam udział w

VIII OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM BIEGŁYCH SĄDOWYCH 
Z ZAKRESU GEODEZJI,

które odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 r. w Dąbkach k/Koszalina.

Jednocześnie zobowiązuję się należną kwotę tytułem kosztów udziału w seminarium -szkoleniu przekazać 
na konto organizatora:

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH 
ODDZIAŁ ŚRODKOWOPOMORSKI W KOSZALINIE 

ul. Racławicka 13; 75 950 Koszalin 
PKO BP S.A. I O/ Koszalin 23 1020 2791 0000 7702 0077 3317

Proszę o wystawienie faktury VAT na:

Nazwa odbiorcy faktury..............................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................

Nr NIP

Proszę o rezerwację noclegu w „Horyzoncie” w dacie: 12/13, 13/14, 14/15, 15/16 września 
2018r. (niepotrzebne skreślić) dla ....osób.

Data zgłoszenia:.........................  (podpis

Opłata za udział w seminarium -  1200zł-w tym 4 noclegi, 1160zł-w tym 3 noclegi, 1120zł- w tym 
2 noclegi lub 1040zł -  bez noclegów*

•Upoważniam Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Środkowopomorski w Koszalinie 
do wystawienia faktury VAT za uczestnictwo w seminarium w dniach 13-15.09.2018r. bez podpisu 
odbiorcy.

CPodpis
W przypadku rezerwacji dodatkowych terminów przed lub po dacie seminarium oraz dodatkowych 
miejsc noclegowych dla osób towarzyszących prosimy o podanie ilości osób i terminów.
Opłata za pobyt osoby towarzyszącej wynosi 260zł(kwota nie obejmuje kosztu noclegów).
*-niepotrzebne noclegi skreślić




