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ZAPRASZA na 
  Temat: Warsztaty z zakresu opracowania elektronicznego operatu  

przy wykorzystaniu oprogramowania   

GeoOrganizer/e-Operat.  

 
                Warsztaty szkoleniowe poprowadzi : mgr  inż. Jerzy Biegalski -  Softline Plus 

 

   Koszt:       210.00 zł / za jeden termin 

180.00 zł / za jeden termin (członek SGP opłacający składki) 

   Wybierz termin:     11 grudnia 2020 r. w godzinach 9oo-12 00     TAK/NIE 

                 7 stycznia 2021 r. w godzinach 900-12 00     TAK/NIE 
 

 Miejsce: On-line, Platforma ZOOM MEETING. 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA/Zgłoszenia do 9 grudnia 2020 r. na 

adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 

− Wstęp - podstawy prawne i wymagania dotyczące operatu technicznego. 

− Prowadzenie bazy danych prac geodezyjnych ułatwiającej opracowanie  

e-operatu. 

− Gromadzenie dokumentów niezbędnych do opracowania operatu (raporty, 

formularze, dokumenty, skany, mapy, zwrotki, protokoły, wykazy, itd.), 

− Opracowanie własnych szablonów dokumentów. 

− Organizacja pracy geodety przy wykorzystaniu kalendarzy Google. 

− Wykorzystanie aplikacji mobilnych do wprowadzania dokumentów e-operatu 

(skany, mapy porównania z terenem). 

− Korespondencja masowa, a e-operat. 

− Raporty, wykazy, kosztorysy uzyskiwane z danych zgromadzonych w aplikacji. 

− Przygotowanie dokumentu operatu w jednym PDF, dobre praktyki. 

− Podpis elektroniczny/kwalifikowany/zaufany. 

-mail:  

 

Podczas szkolenia jego uczestnicy będą mieli dostęp do serwisu, za którego pomocą 

będą mogli zadawać pytania wykładowcy (chat). 

 

Wykłady poprowadzi JERZY BIEGALSKI 

 

− wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej we Wrocławiu, 

− członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, 

− autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej. 
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Uczestników szkolenia uprzejmie prosimy o zgłaszanie pytań i problemów, które 

należałoby omówić dodatkowo w ramach szkolenia. 

 

Pytania i uwagi prosimy kierować do dnia 8.12.2020 r. na adres Oddziału SGP  

w Katowicach: sgp.katowice.szkolenia@onet.pl 

 

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach 11 grudnia 2020 r. oraz 7 stycznia 2021 r.  

w godzinach 9.00 – 12.00, z zastosowaniem komunikatora internetowego ZOOM MEETING. 

 

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są: 

1. przekazanie organizatorowi szkolenia w terminie do 9 grudnia 2020 r. zgłoszenia 

uczestnictwa w szkoleniu zgodnego z treścią załączonego formularza oraz 

wskazaniem terminu szkolenia; 

2. dysponowanie urządzeniami teleinformatycznymi spełniającymi następujące 

wymagania sprzętowe: Windows 7 lub nowszy, procesor co najmniej 1.5GHZ, pamięć 

RAM od 4GB 

Zgłoszenie może mieć postać dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego 

uwierzytelnionego podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. 

Dopuszcza się także przekazanie zgłoszenia w postaci skanu podpisanego uprzednio 

dokumentu papierowego. 

 Zgłoszenie w postaci dokumentu elektronicznego, w tym w postaci skanu, należy 

przekazać pocztą elektroniczną na adres sgp.katowice.szkolenia@onet.pl 

 

Najpóźniej w dniu szkolenia osoby deklarujące w nim udział otrzymają na wskazany  

w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej link, którego uaktywnienie za pomocą 

przeglądarki internetowej umożliwi udział w tym szkoleniu. 

 

W sprawach organizacyjnych dodatkowych informacji udziela Jolanta Szostak-Wolak, 

 tel. kom. 728 385 825. 

 

Odpłatność za szkolenie wynosi 210.00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych). Dla 

członków SGP opłacających składki koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180.00 zł 

(słownie: sto osiemdziesiąt złotych). 

 

Wpłaty należy dokonać na konto mBank: Stowarzyszenie Geodetów Polskich,  

Oddział w Katowicach, 

nr  konta 19 1140 0026 0000 3522 2900 1022 z dopiskiem „SZKOLENIE 11.12.2020” oraz 

nazwisko i imię uczestnika. 

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sgp.katowice.szkolenia@onet.pl
mailto:sgp.katowice.szkolenia@onet.pl


    

 
Organizator: 

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

oraz 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział  w Katowicach 
 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Odział w Warszawie 

informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych, które zawarte będą w zgłoszeniu uczestnictwa w 

szkoleniu, zwanym dalej „Administratorem”, jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Oddział w Warszawie 00-043, ul. T. Czackiego 3/5 lok 416; 

2) kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej 

warszwa@sgp.geodezja.org.pl; 

3) dane osobowe zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, zwane dalej „danymi 

osobowymi” są niezbędne do udziału w szkoleniu; przekazanie tych danych jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie; 

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO wyłącz-

nie w celu organizacji szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia o udziale w szkoleniu; 

5) każdej osobie wymienionej w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, zwanym dalej 

„zgłoszeniem”, w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem; 

6) każdej osobie wymienionej w zgłoszeniu, zgodnie z przepisami RODO, przysługuje także 

prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

b) do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku rezygnacji z udziału w 

szkoleniu; 

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że 

jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO; 

7) dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

realizacji zadań wynikających z organizacji szkolenia, z uwzględnieniem okresu 

archiwizacyjnego, wynikającego z odrębnych przepisów; 

8) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

 

 


