SEMINARIUM
Zmiany przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii.

Zarząd Oddziału SGP w Łodzi
zaprasza do wzięcia udziału w seminarium nt.:

„Geodezja współczesna w produkcji i administracji.”
Termin: 03.11 – 05.11.2011 r.
Program seminarium:
03.11.2011 r. (czwartek)
14.00 – 16.00 – Polska geodezja w XXI wieku- refleksje niekiedy ortogonalne do opinii
dominujących (co można zobaczyć po 60 latach obserwacji).

prof. Zdzisław Adamczewski
16.30 – 18.30 – Dane geodezyjne podstawą rejestrów państwowych.

Aleksander Bielicki – Geodeta Województwa Łódzkiego
W przerwach zajęć Firma Trimble - Geotronics Polska zaprasza na prezentacje sprzętu
geodezyjnego.

04.11.2011 r. (piątek)
9.00 – 11.00 – Analiza skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru.

Mirosław Szelerski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kart.
11.30 – 13.30 – Obszary wykorzystania geodezyjnych i nieruchomościowych baz danych.

Jan Schnerch – dyr. Miejskiego Ośrodka Dokumentacji. Geod. i Kart. w Łodzi
15.00 – 18.30 – Zastosowanie technik satelitarnych GNSS w geodezji – metody pomiarów,
opracowanie obserwacji i interpretacja wyników.

Janusz Walo, Dominik Próchniewicz - Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
W czasie wolnym od zajęć Firma Leica Geosystems zaprasza na prezentacje sprzętu
pomiarowego.

05.11.2011 r. (sobota)
9.00 – 10.30 – Kartografia tematyczna w gminie i starostwie. Nowe obszary pracy geodety.

Tadeusz Kośka – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
11.00– 13.30 - Zmiany w przepisach dotyczących geodezji i kartografii.

Witold Radzio – Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Miejsce seminarium: Borki k/Tomaszowa Maz. ( http://www.borki.pl/pensjonat.html )

Koszt uczestnictwa: 600 zł / osoba – dla członków Stowarzyszenia
700 zł / osoba – osoby niestowarzyszone.
(koszt uczestnictwa obejmuje: uczestnictwo w seminarium, noclegi, posiłki)
Zgłoszenie udziału w formie wypełnionego „Formularza Zgłoszenia” prosimy przesłać drogą
pocztową na adres - Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
pl. Komuny Paryskiej 5a ( Budynek NOT ) 90-007 ŁÓDŹ lub e-mail: lodz@sgp.geodezja.org.pl

do dnia

25 września 2011 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń
wpłaty za uczestnictwo w seminarium prosimy dokonać na konto Stowarzyszenia
PKO BP Oddział Łódź 17 1020 3352 0000 1102 0010 5072

UWAGA!

Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem

Szczegółowe i ogólne plany dojazdu poniżej

