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Zaproszenie na szkolenie on-line na temat:  
Praktyczne zastosowanie technik lotniczych w geodezji 

Organizator 
Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział  w Krakowie 

Kiedy 28 czerwca 2022 roku (wtorek) godz. 9:00-15:00 

Prowadzący 

szkolenie 

Łukasz Nowak i Mateusz Siuda – specjaliści z długoletnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie teledetekcji i fotogrametrii z firmy SmallGIS z Krakowa 
Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom Meeting, www.zoom.us. 

W dniu szkolenia uczestnicy otrzymają na podany adres poczty elektronicznej link do szkolenia, który należy wpisać 

w adresie przeglądarki elektronicznej. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia. 

Szkolenie odbędzie się na platformie ZoomMeeting: https://zoom.us/ 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy spełniać następujące wymagania sprzętowe: 
− Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);  
− System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja) 

Linux, Chrome OS; Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). 

Tematy szczegółowe: 

I. Technologie lotnicze: podstawy. 

1. Integracja statków powietrznych. 

2. Wykonywanie ortofotomap lotniczych. Rozdzielczość, spektralna, radiometryczna, przestrzenna i 

czasowa. 

3. Wykonywanie skaningu laserowego oraz produktów: sklasyfikowanej chmury punktów i numerycznych 

modeli terenu. 

4. Dokładności otrzymanych produktów. 

5. Zdolności operacyjne, obliczeniowe. 

6. Możliwości zastosowania. 

 

II. Dane lotnicze w pomiarach geodezyjnych. 

1. Modernizacja EGiB przy wykorzystaniu danych lotniczych. 

2. Scalenia, podziały, rozgraniczenia i wyznaczenia punktów granicznych. 

3. Mapy do celów projektowych. 

4. Inwentaryzacje napowietrznych sieci GESUT. 

5. Aktualizacje map zasadniczych. 

6. Rozgraniczenie linii brzegowej. 

7. Technologie lotnicze, a inwestycje drogowe i kolejowe. 

8. Inwentaryzacja terenów po górniczych 

 

III. Geodezyjne wsparcie dla branż przy wykorzystaniu danych lotniczych. 

1. Ochrona środowiska. 

2. Górnictwo i geologia. 

3. Leśnictwo. 

4. Hydrologia. 

5. Turystyka i rekreacja. 
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Koszt 230 zł członkowie SGP (opłacone składki); 280 zł pozostali uczestnicy. 

Konto, na które 

należy dokonać 

opłaty 

Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich 

Numer Konta: 04 1140 1010 0000 3522 2900 1006 (mBank) 

Z dopiskiem (opłata za szkolenie „TECHNIKI LOTNICZE” w dniu 28 czerwca 2022r. nazwisko imię 

uczestnika) 

Zgłoszenia 

uczestnictwa 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić załączoną kartę uczestnictwa oraz wysłać ją na e-mail  

sgpkrakow@gmail.com oraz anna.suryjak@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanej osoby 

oraz danych do faktury do dnia 26 czerwca 2022 r. 

Dodatkowe 

informacje 

Faktury i świadectwa ukończenia szkolenia będą przesyłane na adres mailowy uczestnika. 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Elżbieta Biel tel. 604 298 129 

Mirosław Marciniak sgpkrakow@gmail.com 

Pytania lub prośby o dodatkowy zakres szkolenia prosimy przysłać nie później niż do 26 czerwca 2022 r. 
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