Wnioski z narady Koordynatorów SIP
Orzechowo, 24-28 maj 2004 r.

1. Wnioski, spostrzeżenia i zobowiązania wynikłe na naradzie Margoninie dniu
5.12.2003 r. w Margoninie zostały zrealizowane.
2. Ważniejsze informacje wynikające z korespondencji prowadzonej pomiędzy DGLP a
koordynatorami SIP, dotyczące funkcjonowania SIP, będą przesyłane również pocztą
tradycyjną – drogą służbową.
3. Postuluje się o uzupełnienie SIWZ do zlecanej umowy na modernizację aplikacji
TRAKO o uzupełnienie aplikacji o możliwość transformacji z/do układu UTM.
4. Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP rozpozna możliwość zakupu przez DGLP i
rozprowadzenia po jednostkach posiadających LMN, aplikacji do tworzenia kopii
SILP – „Ściągacz” – będącej własnością RDLP Wrocław.
5. Potrzebę zakupu / budowy aplikacji do tworzenia NMT oraz jej możliwości
funkcjonalnych koordynatorzy będą rozważać dopiero po wdrożeniu Nowego
Standardu (rok 2005).
6. Stronę SIP należy uaktualnić (J. Starzycka). Mapę nadleśnictw posiadających LMN
należy przebudować, wzbogacając ją o hiperłącza do poszczególnych nadleśnictw z
danymi o istniejących warstwach i danymi adresowymi. Strona winna posiadać link na
stronie głównej Dyrekcji Generalnej LP.
7. Do DGLP (J. Starzycka) po odbiorze mapy w Nowym Standardzie należy przekazać
warstwy geometryczne granic obrębów leśnych wraz z tabelą atrybutów.
8. Wydział Informatyki DGLP przygotuje metodykę, procedury dostosowania oraz
niezbędne oprogramowanie służące dostosowaniu map do Nowego Standardu (prace
Zespołu zadaniowego).
9. Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP przekazując przeglądarkę e-LAS do
poszczególnych nadleśnictw będzie to robił w uzgodnieniu z koordynatorami SIP.
10. Koordynatorzy przekażą pocztą elektroniczną na adres K. Okły imienną listę osób (w
ramach RDLP), które są proponowane na Konferencję SIP w Rogowie (30.08.2004 –
1.09.2004). Koordynatorzy i Instruktorzy centralni oraz regionalni winni być obecni
obligatoryjnie. Wcześniej Krzysztof Okła roześle pocztą elektroniczną propozycję
tematyki konferencji.

11. J. Starzycka przekaże wszystkim koordynatorom SIP aktualne warstwy podziału
administracyjnego LP w układzie 1992. Warstwy te będą służyć jako warstwy
porównawcze do celów kontroli LMN.
12. Koordynatorzy spotkają się ponownie w listopadzie 2004 r.

