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Najwa¿niejsze punkty:
§Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej

§Mapy, odwzorowania, Ÿród³a danych dla systemów GIS

§Wykorzystanie systemów GIS w elektroenergetyce

§Æwiczenia praktyczne z dostarczonym oprogramowaniem 

Kto powinien wzi¹æ udzia³:

§Prezesi, Wiceprezesi,

§Dyrektorzy, zw³aszcza ds. rozwoju 
i informatyki

§Kadra kierownicza i wiod¹cy eksperci od kwestii 
technicznych i informatycznych

§Informatycy

§Specjaliœci od baz danych i pomiarów



Opis
Zmieniaj¹cy siê model energetyki dystrybucyjnej wymusza koniecznoœæ wdra¿ania nowoczesnych procesów i procedur dzia³ania, 
wspomaganych przez systemy teleinformatyczne, wykorzystywane do zarz¹dzania infrastruktur¹ sieciow¹, wœród których wiod¹ce s¹ systemy 
klasy GIS (Systemy Informacji Geograficznej/Przestrzennej). Stanowi¹ one obecnie podstawê rozbudowy dla zaawansowanych systemów analiz 
technicznych, systemów zdalnych odczytów, systemów kontroli pracy sieci w obszarach generacji rozproszonej, kumulacji i zu¿ycia energii czy 
systemów oddzia³ywania na popyt.
W ramach szkolenia przedstawione zostan¹ podstawy teoretyczne systemów GIS wraz z zagadnieniami zwi¹zanymi z wykorzystywaniem 
systemów GIS w elektroenergetyce. W drugim dniu szkolenia przeprowadzone zostan¹ æwiczenia praktyczne dotycz¹ce mo¿liwoœci 
wykorzystania systemów GIS do analizy sieci elektroenergetycznych.

MS Consulting jest firm¹ consultingow¹ dostarczaj¹c¹ us³ugi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetyki i sektorów oko³oenergetycznych. 
Œwiadczymy us³ugi  dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION SA, Citygorup, PGE S.A, PSE Operator, PZU Asset Management, Vattenfall, 
RWE Stoen Operator i wielu innych, a wspó³pracuj¹ z nami m.in. ADD Polska, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens i wielu 
innych.
Prezesem firmy jest dr Marian Œlifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu cia³ach unijnych, wspó³pracownik OECD, IEA, 
ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów.

Wiêcej szczególów o naszej firmie, spis naszych najwiêkszych klientów, partnerów oraz ekspertów na: www.msconsulting.net.pl 

O firmie 

Prelegent
Dr in¿. Piotr Helt, Zak³ad Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska
Pracownik naukowo-dydaktyczny. Kierownik Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Metody Analiz w Elektroenergetyce” od 2009 r. Obszar zainteresowañ zawodowych: Systemy 
Informacji Geograficznej – w szczególnoœci zastosowania w elektroenergetyce, sieci i systemy elektroenergetyczne – przede wszystkim sieci rozdzielcze; metody sztucznej 
inteligencji i ich wykorzystanie w problemach optymalizacyjnych. Autor wielu artyku³ów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wykonawca wielu prac naukowo-
badawczych, grantów i ekspertyz, przede wszystkim w dziedzinie elektroenergetyki. Wektoryzacja sieci: elektroenergetycznych, wodnych, gazowych i kanalizacyjnych Udzia³ we 
wdro¿eniach systemów analiz technicznych w przedsiêbiorstwach dystrybucji energii elektrycznej. Wspó³praca przy opracowywaniu systemu analityczno-prognostycznego dla sieci 
elektroenergetycznych ElGrid - realizowanego przez firmê Globema Sp. z o. o. przy wspó³udziale Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej i wspó³finansowanego ze 
œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dzia³ania 1.4-4.1
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09:00-09.45 Wprowadzenie, podstawy teoretyczne Systemów Informacji Przestrzennej

§Definicje, okreœlenia, historia

§Podstawowe elementy 

§Architektura systemów GIS

§Charakterystyka obszarów zastosowañ

§Geograficzne uk³ady wspó³rzêdnych.

09:45-10:30 Informacja przestrzenna

§Okreœlenie, w³aœciwoœci

§Uk³ady wspó³rzêdnych

§Rodzaje danych w systemach GIS

§Bazy danych przestrzennych

§Zapytania przestrzenne

10:30-11:45 Mapa numeryczna

§Reprezentacja rastrowa 

§Reprezentacja wektorowa

§Pañstwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

§Mapa zasadnicza

§Ortofotomapy

§Pozyskiwanie danych przestrzennych

11:45-12:00 przerwa kawowa

12:00-12:45 Mapy w Internecie

§Dyrektywa INSPIRE

§Web serwisy mapowe. 

§Rodzaje serwisów internetowych. 

§ Geoportale z uwzglêdnieniem projektu GEOPORTAL.GOV.PL. 

12:45-13:15 Model sieci elektroenergetycznej w systemach GIS

§Odwzorowanie sieci elektroenergetycznych w GIS 

§Standaryzacja modelu danych

§Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu GESUT. 

§Odwzorowanie sieci elektroenergetycznych w komercyjnych systemach GIS

13:15-14:00 Lunch

14:00-15:15 Funkcje systemów GIS/SIP w przedsiêbiorstwach elektroenergetycznych

§Rola systemu GIS w przedsiêbiorstwie elektroenergetycznym

§System GIS jako hurtownia danych 

§Wspó³praca z innymi systemami informatycznymi

§Analizy i obliczenia sieci elektroenergetycznych na podstawie GIS

§Prognozowanie przestrzenne

15:15-15:55 Wdra¿anie systemów GIS/SIP w elektroenergetyce

§Procesy biznesowe

§�ród³a danych

§Wykorzystanie systemów AMI (inteligentnego opomiarowania).

§�ród³a ryzyka

15:55-16:10 Podsumowanie i zakoñczenie
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09:00-09.45 Charakterystyka darmowego oprogramowania GIS: 
§GRASS
§Quantum GIS
§PostgreSQL/PostGIS
§Wspó³praca programów, wymiana danych

09:45-11:15 Quantum GIS, PostgreSQL/PostGIS
§Instalacja 
§Konfiguracja
§Uruchamianie programu
§Wczytywanie danych wektorowych
§Wczytywanie danych rastrowych

11:15-11:45 Wizualizacja danych 
§Wizualizacja danych wektorowych
§Wizualizacja danych rastrowych
§W³aœciwoœci warstw

11:45-12:00 przerwa kawowa

12:00-13:15 Edycja danych
§Tabele atrybutów
§Zapytania atrybutowe, kreator zapytañ
§Tworzenie nowych obiektów

13:15-14:00 Lunch

14:00-14:45 Wspó³praca QuantumGIS – PostgreSQL/PostGIS
§£adowanie danych PostGIS
§Import danych do PostgreSQL
§Wyœwietlanie danych PostGIS
§Zapytania przestrzenne w PostGIS

14:45-15:45 Funkcje systemu GRASS 
§Tworzenie zbioru danych GRASS
§Podstawowe funkcje rastrowe systemu GRASS
§Podstawowe funkcje wektorowe systemu GRASS
§Sieciowe funkcje wektorowe systemu GRASS

15:45-16:00 Podsumowanie i zakoñczenie
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FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Upowa¿niam firmê MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oœwiadczam, ¿e nale¿na kwota zostanie przelana na konto 
MS Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z 
warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, ¿e jest administratorem danych 
osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez MS Consunting, 
œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyra¿amy równie¿ zgodê na otrzymywanie 
drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyra¿aj¹cemu zgodê na przetwarzanie 
danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania.

Wype³niony formularz 
wyœlij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pe³na nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oœwiadcza, ¿e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imiê:1.

Imiê: Nazwisko:2.

PROSIMY WYPE£NIAÆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku wiêkszej iloœci osób prosimy wysy³aæ zg³oszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korenspodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefos³aw
Tel: 22 250 15 92
       22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby 
w szkoleniu jest podany w formularzu 
po lewej stronie.

2.   Cena obejmuje prelekcje, pomocnicze 
materia³y drukowane dotycz¹ce 
szkolenia, wersje elektroniczne 
prezentacji, przerwy kawowe oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy
Pañstwu potwierdzenie udzia³u i fakturê
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie
7 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie
póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
Warsztatu

5.   Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przes³aæ 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.  W przypadku rezygnacji do 7.12.2011 r. 
- rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od   8.12.2011 
r. do 11.12.2011 r. obci¹¿my Pañstwa 
op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 200 
PLN + 23% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po 11.10.2011 
r. obci¹¿ymy Pañstwa op³at¹ 
administracyjn¹ w wysokoœci 990 PLN 
+ 23% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym dzia³aniem si³y 
wy¿szej – bez op³at

11. Zamiast zg³oszonej osoby 
w Warsztacie mo¿e wzi¹æ udzia³ inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przes³ania danych osoby zastêpczej 
drog¹ mailow¹ w terminie do 7 dni 
przed rozpoczêciem Warsztatu

12. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
si³a wy¿sz¹ zmian w programie

13.Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do odwo³ania szkolenia  w wypadku 
dzia³ania si³y wy¿szej, zobowi¹zuj¹c siê 
wówczas do zwrotu wp³aconych op³at 
w pe³nej wysokoœci

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefos³aw
NIP: 522-105-3902, Tel: (22) 250 15 92, (22) 250 15 93, Mobile: +48 508 154 626, Fax: (22) 378 36 44,

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIE, 

 

nie wezmê udzia³u w prezentowanym szkoleniu, jednak proszê o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcê wzi¹æ udzia³ w:
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Mo¿liwoœæ uczestniczenia w jednym wybranym dniu szkolenia w cenie:
990 z³ przy zg³oszeniu do 7 listopada 2011 r. 
1190 przy zg³oszeniu od 7 listopada 2011 r. 

1990 PLN + 23% VAT przy z

1790 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2011.

głoszeniu od 7 grudnia 2011.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dwudniowym:

z

z

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dwudniowym:

4% rabatu od 2 osób oraz 6%  od 3 osób z tej samej firmy
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