
w dniu 01.04.2016r. spotkanie szkoleniowe 

Pani dr inż. Ludmiła Pietrzak, 

szkoliła przybyłych z różnych 

miejscowości całego woj. 

kujawsko – pomorskiego 

geodetów oraz grupę 

rzeczoznawców  majątkowych.  

Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich O/Toruń zorganizował 

Prowadzącą  szkolenie była: 
dr inż.  Ludmiła Pietrzak 

Kierownik szkolenia: Bolesław Cieszyński, Prezes SGP O/Toruń 



 

Dr Ludmiła Pietrzak omówiła ostatnie zmiany w przepisach dotyczących ewidencji 

gruntów, wsparła je ujednoliconymi tekstami tych przepisów oraz wieloma  

przykładami z praktyki zawodowej.  

Użytki gruntowe i zmiany w ewidencji gruntów jako źródło danych dla wymiaru podatków 

lokalnych, odpowiedzialność geodetów jako wykonawców pomiarów geodezyjnych, 

problematyka planów miejscowych, gruntów leśnych, dróg 

 i wód publicznych, to tematy które wywołały żywe zainteresowanie słuchaczy.  

  

Tematy  

szkolenia: 

          1.  Zmiany w ewidencji gruntów i budynków po 11.01.2016r. 

          2.  Podziały nieruchomości w trybie Ustawy o Gospodarce  Nieruchomościami 

          3.  Nowe zasady podziału nieruchomości rolnych i ich obrót w świetle Ustawy 

            o Kształtowaniu Ustroju Rolnego 

01.04.2016r. 



01.04.2016r. 

Uczestnicy szkolenia docenili jasność 

przekazu wykładowcy, co jest ogromnie 

trudne w sytuacji galopujących zmian 

prawnych oraz (niestety) niespójności  

różnych ustaw obejmujących te same 

zagadnienia. Dr Ludmiła Pietrzak nie 

unikała odpowiedzi na dziesiątki 

trudnych pytań (zazwyczaj wykładowcy 

unikają), wprost też mówiła: tu nie mam 

jeszcze dobrej gotowej odpowiedzi.  

Wiele pytań zadanych zostało w 

czasie szkolenia, a Wykładowca nie 

pozostawiła bez wyjaśnienia 

pytających, którzy pozostali dłużej, po 

zakończeniu, i tak bardzo   

wydłużonego w czasie szkolenia.  



01.04.2016r. 

Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni przez Dr Ludmiłę Pietrzak w dostęp do autorskiego opracowania omawianych 

zagadnień w wersji elektronicznej. Z uwagi na kompleksowe i bardzo kompetentne ujęcie zagadnień – zebranie przepisów z wielu 

ustaw oraz zobrazowanie przykładami z praktyki zawodowej danego problemu, materiały te stanowić mogą cenną pomoc  

w codziennej pracy geodetów. Bardzo za to dziękujemy! 

Geodeci zgłosili również potrzebę 

takiego szkolenia z zakresu 

ustalania granic nieruchomości  

w kontekście ich podziałów.    

Dr Ludmiła Pietrzak podczas całego szkolenia podkreślała ogromne znaczenie 

nieustającej potrzeby śledzenia zmian w przepisach prawnych, poszerzania wiedzy 

oraz wymiany doświadczeń zawodowych, do  korzystania z publikacji  

w czasopismach zawodowych jak również do śledzenia zawodowych  forów  

internetowych. Dobrą zachętą było losowe wręczenie uczestnikom spotkania 

egzemplarzy „Przeglądu Geodezyjnego” 

Bolesław Cieszyński,  

Prezes SGP O/Toruń w 

imieniu wszystkich 

uczestników podziękował  za 

wykład prowadzony z tak 

wielkim zaangażowaniem.  

W kuluarowych komentarzach najczęściej geodeci mówili: szkoda, że nie ma tutaj geodetów z administracji …..,  

a geodeci administracji (których jednak było wielu) mówili: szkoda, że nie ma tutaj geodetów ……. 

Może wtedy dla wszystkich realizacja naszych powinności zawodowych i współpraca byłaby łatwiejsza i sensowniejsza. 

Czego w sytuacji galopujących zmian w ustawodawstwie wszyscy sobie życzymy.  


