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Sponsor główny 

Ramowy program  
XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich 

Dni Geodezji 
 

Celem XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji jest integracja zawodowa oraz 
kulturalna geodetów z sąsiadujących krajów pod hasłem: 

Aktualne wyzwania w Unii Europejskiej dla geodezji i geoinformacji – Europa rozwija 

wspólne międzynarodowe spotkania 

Nowością jubileuszowego spotkania będzie udział uczestników Dni Geodezji w międzynarodowych 
targach geodezyjnych „INTERGEO” współorganizowanych corocznie przez naszego niemieckiego 
partnera: Gesellschaft fuer Geodaesie, Geoinformation und Landmanagment (DVW). Z tego też 
względu rozszerzone o udział naszych partnerów spotkanie geodetów z 4 krajów odbędzie się jesienią 
a nie jak dotychczas wiosną. Idea spotkań polega na wzajemnym poznaniu problemów zawodowych, 
nawiązaniu kontaktów osobistych oraz prezentacji i dyskusji wybranych zagadnień geodezyjnych. Dni 
Geodezji odbywają się co roku w innym kraju. Pierwsze Dni Geodezji miały miejsce w Żylinie na 
Słowacji w dniach 16-19.05.1995. Dwudzieste pierwsze będą organizowane przez Kolegów z Republiki 
Czeskiej w roku 2015 w tradycyjnym terminie, czyli na wiosnę. Referaty i dyskusje odbywają się 
w ojczystych językach uczestników.  
W programie XX Międzynarodowych Dni Geodezji przewidziano sześć bloków tematycznych 
poświęconych następującym zagadnieniom: 

1) Wdrażanie Dyrektywy „Inspire” w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech,  
2) Integracja danych geodezyjnych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

w Europie, 
3) Standaryzacja Układów Odniesienia w Europie, 
4) Rozwój wzajemnych kontaktów i kooperacja w dziedzinie geodezji, 
5) Uprawnienia Geodezyjne na tle innych państw w Europie, 
6) Szkolnictwo geodezyjne, dokształcanie zawodowe. 

Referaty studenckie przewidziane są w blokach tematycznych. 
 
W każdej grupie tematycznej zostaną zaprezentowane referaty przygotowane przez wszystkie 
Stowarzyszenia. Każde Stowarzyszenie może zaproponować jeden referat w grupie tematycznej 
(po około 10 minut). Studenci z każdego kraju mogą przygotować po 2 krótkie referaty. Koledzy 
z Niemiec wydelegują referentów, którzy wygłoszą referaty w języku polskim, czeskim lub słowackim. 
 

Miejsce obrad XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji: 
 

Hotel „Christophorus”, Evangelische Jochannesstift in Berlin Spandau, 
Schoenwalder Allee 26, 13587 Berlin 

 

Liczba miejsc ograniczona - ok. 150 (po ok. 50 dla każdego kraju) 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Koszty uczestnictwa ( 230 EUR – ok. 1100 zł) obejmują: 
zakwaterowanie (2 noclegi) z wyżywieniem, spotkanie integracyjne, wieczorne spotkanie geodetów na 

Intergeo,  wstęp na targi INTERGEO, materiały konferencyjne  
(zakwaterowanie od 6.10.2014 r. od godz. 14.00 do 8.10.2014 r. do godz. 11.00) 

Dodatkowe noclegi 5/6 i/lub 8/9.10.2014 r. można zamówić podczas zgłoszenia uczestnictwa 
w imprezie. Koszt ok. 45 EUR za nocleg ze śniadaniem od osoby. Płatność za dodatkową usługę na 
miejscu w hotelu. 
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Ramowy  program 

XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji 

Data Czas  

5.10.2014 
niedziela 

od 14.00 Fakultatywnie: przyjazd uczestników, zakwaterowanie 

6.10.2014 do 13.30 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja, lunch 

6.10.2014 
poniedziałek 

14.30 
 
 

15.00 
 
 

16.30 
17.00 
17:30 

Otwarcie XX Międzynarodowych 
Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji, powitanie 

gości i wystąpienia prezesów Stowarzyszeń 
Sesja 1/2 

 wystąpienia Głównych Geodetów, referaty 
z zakresu 1 

 przerwa na kawę 

 wystąpienia sponsorów 

 referaty z zakresu 2  

   

 20.00 Spotkanie integracyjne w Sali Balowej Johannesstifts 

7.10.2014 
wtorek 

 8.00 Śniadanie 

 
 9.00 
10:30 
11.00 

Sesja 3/4 

 referaty z zakresu 3 

 przerwa na kawę 

 referaty z zakresu 4 
 

12.30 Obiad 

13.30 
 

Zwiedzanie targów INTERGEO – hale targowe 
w Berlinie  

20.00 
Udział w ogólnym spotkaniu geodetów  
”Come-together” w ramach targów Intergeo  

8.10.2014 
środa 

 8.00 Śniadanie 

 
 9.00 
10.30 
11.00 
12.30 
13.00 

Sesja 5/6 

 referaty z zakresu 5 

 przerwa na kawę 

 referaty z zakresu 6 

 oficjalne zamknięcie Dni Geodezji 

 obiad, wyjazd 

14.00 
18.00 

Zwiedzanie targów INTERGEO 
Udział w party organizowanym przez wystawców 

9.10.2014 
czwartek 

 

 8.00 
 9.30 

Śniadanie 
Fakultatywnie: zwiedzanie Targów, wycieczka autobusem 
po Berlinie, Wyjazd 

 

 Pobyt w ramach opłaty konferencyjnej 

 Pobyt fakultatywny - opłacany dodatkowo 

 
 
 



 
Sponsor główny 

Zgłoszenie wysyłane na adresy Stowarzyszeń w Polsce, Czechach i Słowacji 
pocztą lub pocztą elektroniczną 

 
Zgłaszam udział w: 

XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich 
Dniach Geodezji w Berlinie: 

 
Imię i Nazwisko  

 
Adres oraz e-mail i telefon: 

 
 

 
 
Dane do faktury: (adres z kodem pocztowym, NIP)  
(w przypadku finansowania wyjazdu przez Oddział - nazwa Oddziału) 

 
 

 
 

 
 
Dodatkowy nocleg 5/6.10.2014                    (proszę o wpisanie TAK lub NIE stosownie do wymagań) 

 
Dodatkowy nocleg 8/9.10.2014                     (proszę o wpisanie TAK lub NIE stosownie do wymagań) 

 
 
Podpis 

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 15.08.2014 r. na adresy Stowarzyszeń w poszczególnych 
krajach. 

Wpłaty należy dokonać również do 15 08.2014 r. na konta podane przez właściwe Stowarzyszenia: 

w Polsce: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. i fax +48 22 826 87 51 

www.sgp.geodezja.org.pl 
lub e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl 

 
w Słowacji: Slovenská Spoločnosť Geodetov a Kartografov  

815 94 Bratislava, Koceľova 15 
tel: + 421 903 406 504, e-mail: ssgk@ssgk.sk  

 
w Czechach: Český svaz geodetů a kartografů 

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Česká republika 
tel.: +0420 - 221 082 374    fax: +0420 - 221 082 374 

E-mail: geodeti@csvts.cz 

mailto:biuro@sgp.geodezja.org.pl
mailto:ssgk@ssgk.sk
mailto:geodeti@csvts.cz

