
 

Zaproszenie na szkolenie on-line  

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze 

Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu  zaprasza na szkolenie na temat:  

 

Operat techniczny w postaci elektronicznej 
 

które odbędzie się 4 marca 2021r. w godzinach 10:00 – 14:00, z zastosowaniem 

komunikatora internetowego Zoom Meeting. 

 

Szkolenie poprowadzi : Piotr Myszka - geodeta, przedsiębiorca, Prezes Zarządu GEOXY 

Spółka z o.o. , 

 

Program szkolenia: 

1. Podstawa prawna do sporządzania operatu technicznego. 

2. Skład operatu technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  

18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2020r., poz. 1429) oraz zestawienie różnic w stosunku do rozporządzenia  

w sprawie standardów z 2011r. 

3. Omówienie wybranych dokumentów wchodzących w skład operatu technicznego oraz  

sposobów ich tworzenia. 

4. Sporządzenie operatu technicznego w postaci elektronicznej zgodnie z 

obowiązującymi standardami. 

5. Zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o przekazaniu wyników 

zgłoszonych prac i przekazanie operatu technicznego w postaci elektronicznej. 

6. Zbiory „wynikowe” służące do aktualizacji baz danych w formacie GML. 

7. Zmiany dotyczące operatu technicznego, proponowane w projektach: 

 zmiany rozporządzenia w sprawie standardów z 2020r., 

 rozporządzenia w sprawie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 
Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
ul. Czackiego 3/5,    00-043 Warszawa 

 

 

SGP Oddział we Wrocławiu 

 

ul. Piłsudskiego 74 

50-020 Wrocław 

e-mail : o.wroclaw.sgp@gmail.com  

 
https://wroclaw.sgp.geodezja.org.pl/ 

 



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

mogli zadawać pytania wykładowcy (chat). Wykorzystany do szkolenia materiał w postaci 

prezentacji przygotowanej przez wykładowcę zostanie udostępniony wszystkim 

zainteresowanym uczestnikom szkolenia. 

 

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są: 

1) przekazanie organizatorowi szkolenia w terminie do 2 marca 2021 r. zgłoszenia 

uczestnictwa w szkoleniu zgodnego z treścią załączonego formularza; 

2) dysponowanie urządzeniami teleinformatycznymi spełniającymi następujące wymagania 

sprzętowe: 

a) procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 

b) 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej), 

c) system operacyjny, taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 

(zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, 

d) połączenie internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 2048 kbps (2 Mbps). 

 

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 e-mail : o.wroclaw.sgp@gmail.com  

 

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 udzielają :  

Joanna Przybylska  - telefon kontaktowy  696 472 264  

Bożena Tabisz -  telefon kontaktowy 603 37 83 97 

 

Odpłatność za szkolenie wynosi 250.00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). 

Dla członków SGP, którzy mają opłacone składki, koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 

200.00 zł (słownie: dwieście złotych). 

 

Wpłaty należy dokonać na konto:  

SGP Oddział we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław 

Numer konta: mBank 08114000260000352229001026 

koniecznie z dopiskiem „ szkolenie: 4 marca 2021r. - opłata za : ……(nazwisko i imię)” 
 

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu 

 

Prezes Oddziału SGP we Wrocławiu -  Bożena Tabisz 


