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Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Sekcja Szkoleń

zaprasza na szkolenie na temat:

Aktualizacja mapy zasadniczej w formacie GML
zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne z wykorzystaniem aplikacji C-GEO

Program szkolenia:
1. Podstawowe  informacje  związane  z  opracowaniem  map  obiektowych  w  kontekście

obowiązujących przepisów (rozporządzenia w sprawie standardów…, mapy zasadniczej, BDOT500,
EGiB oraz GESUT…).

2.  Przetwarzanie danych z PZGiK w aplikacji C-GEO:
 import i wygenerowanie mapy zasadniczej z plików GML,
 edycja i tworzenie nowych obiektów, 
 kontrola poprawności danych (walidacja),
 eksport różnicowego pliku GML,
 raporty, wykazy i inne operacje na danych z PZGiK w C-GEO.

3.  Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do danych przestrzennych:
 osnowa szczegółowa (WMS i WFS), 
 dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK, 
 dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości), 
 plany zagospodarowania przestrzennego,
 ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k, 
 punkty adresowe.

Szkolenie poprowadzi Jerzy Biegalski z Softline Plus

Szkolenie odbędzie się 9 czerwca 2022 r., w godzinach 900 – 1500, 
z zastosowaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting.

Przed szkoleniem, uczestnicy otrzymają, na podany adres e-mail, bezpłatne, 30-dniowe licencje
C-GEO 2022 z dodatkowymi modułami oraz materiały szkoleniowe.

http://www.sgp.geodezja.org.pl/
mailto:biuro@sgp.geodezja.org.pl


W trakcie  szkolenia można  zadawać  pytania  na udostępnionym czacie,  a  bezpośrednio przez
mikrofon komputera - po zakończeniu każdej przerwy. 

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
1) przekazanie organizatorowi szkolenia  w terminie do 7 czerwca 2022 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 warszawa@sgp.geodezja.org.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 -  Anna Orlińska, tel. 693 535 896
oraz przewodniczący Sekcji Szkoleń ZO SGP w Warszawie - Robert Łuczyński, tel. 600 730 320.

Odpłatność za szkolenie wynosi 280.00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych). Dla członków
SGP koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230.00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych).

Wpłaty należy dokonać na konto: Zarząd Oddziału w Warszawie  SGP,
nr  15  1140  1010  0000  3522  2900  1002  z  dopiskiem „SZKOLENIE  9.06.2022”  oraz  nazwisko i  imię
uczestnika.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Warszawie, zapraszamy:
  
- Przewodniczący Sekcji Szkoleń   - Prezes  
Robert Łuczyński                                                              Dariusz Pręgowski
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