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Zakres tematyczny Konferencji 

Tematem głównym Konferencji jest utworzenie i wdrożenie ZSiN. Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN 
wymaga szeroko rozumianych działań modernizacyjnych katastru, a także jego harmonizacji z pozostałymi 
bazami danych tworzonych z reguły w tych samych zamówieniach publicznych, a dotyczących informatyzacji 
PZGiK, utworzenia mapy zasadniczej, utworzenia GESUT i zapewnienia interoperacyjności wszystkim zbiorom.  
Możliwość wykorzystania przez geodezję stosunkowo dużych środków unijnych w perspektywie finansowej na 

lata 2016-2020 stwarza niepowtarzalne warunki poprawy, jakości i wiarygodności danych gromadzonych w 

rejestrach publicznych prowadzonych przez Służbę Geodezyjna i Kartograficzną, a tym samym poprawę 

wizerunku tych rejestrów. Wymaga to zaangażowania w ten proces wszystkich jego uczestników - współpracy 

organów prowadzących PZGiK, w tym kataster nieruchomości, wykonawców opracowań, wyłonionych w trybie 

zamówień publicznych oraz autorów środowisk programowych. Szczególnej uwagi wymaga przemyślana 

harmonizacja zbiorów danych i ich interoperacyjność. Zastanówmy się wspólnie nad tymi wszystkimi 

aspektami. 



Tematy przewodnie konferencji: 

 Modernizacje w oparciu o pomiary sytuacyjne terenowe, fotogrametryczne i kartometryczne. 

 Informatyzacja Zasobu, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych - realność 
ustawowych terminów. 

 Technologie z punktu widzenia wykonawcy, autora oprogramowania i organu prowadzącego PZGiK. 

 Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie branży geodezyjnej. 
 
Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość publikacji swoich referatów w: 

 Przeglądzie Geodezyjnym, www.przegladgeodezyjny.pl (5 pkt.). Wymagania redakcyjne i techniczne dla Autorów 
artykułów znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa Sigma-NOT pod adresem: 
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-50-budownictwo-i-geodezja-przeglad-geodezyjny.html   

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem referatów proszone są o podanie tytułów oraz skrótów 

referatów do 30.06.2016 r. na adres e-mail: kataster@sgp.geodezja.org.pl 

Komitet Naukowo-Programowy Konferencji dokona kwalifikacji referatów i powiadomi autorów do  

15.07.2016 r. 

Dostarczenie pełnych tekstów referatów do 30.08.2016 r. 

Możliwe jest zgłoszenie prezentacji bez nadsyłania pełnej treści referatu. 

Warunkiem przyjęcia referatu jest zgłoszenie autora oraz opłacenie uczestnictwa w konferencji. 

 

Skład Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji: 

Andrzej Hopfer    – Przewodniczący Rady Programowej 
Przewodniczący Sekcji Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

Stanisław Cegielski  – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
Elżbieta Bielecka   – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
Małgorzata Buśko  – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie 
Marcin Karabin               – Politechnika Warszawska 
Jadwiga Konieczna – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 
Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego 
Ludmiła Pietrzak        – Redaktor Naczelny Przeglądu Geodezyjnego 
Dariusz Pręgowski – Geodeta Powiatowy – Warszawski-Zachodni 
Anna Przewięźlikowska – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie 
Mirosław Puzia   – WINGiK Województwa Śląskiego 
Jarosław Wysocki  – Dyr. Departamentu Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd  
       Geodezji i Kartografii 
 

Zgłoszenie i opłaty za uczestnictwo: 

Opłata netto 731,71zł. Opłata brutto 900 zł.  (opłata brutto zawiera 23% podatku VAT) 

Opłata zawiera: pełne koszty pobytu, w Ostrowie Wielkopolskim w Hotelu Borowianka w dniach  

15 – 16 września 2016 r. oraz koszty organizacyjne i materiały konferencyjne. 

 Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy konferencji. 

http://www.przegladgeodezyjny.pl/
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-50-budownictwo-i-geodezja-przeglad-geodezyjny.html
mailto:kataster@sgp.geodezja.org.pl


Uwaga:  istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT dla jednostek budżetowych spełniających wszystkie 

warunki oświadczenia jednostki załączonego do niniejszego komunikatu – po podpisaniu i złożeniu 

wspomnianego oświadczenia jednocześnie ze zgłoszeniem. 

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na załączonym formularzu i wysłać do dnia 10-09-2016 r. 

na adres mail: kalisz@sgp.geodezja.org.pl 

O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszenia. 

 

Adresy związane z Konferencją: 

 www.sgp.geodezja.org.pl 

e-mail: kataster@sgp.geodezja.org.pl  –  dla referatów 

e-mail: kalisz@sgp.geodezja.org.pl  –  dla zgłoszenia uczestnictwa 

 

Adres pocztowy i sekretariat Konferencji: 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu 
ul. Rumińskiego 2A 

62-800 Kalisz 
Tel./fax:  +48 62 766-40-30; Tel. Kom.: +48 601-66-80-27 

 

Wszelkich wyjaśnień w sprawie Konferencji udzielają: 

 Jan Cegła – przewodniczący komitetu organizacyjnego.  

Kom. +48 601-668-027, tel./fax  +48 62 766-40-30;  e-mail: cegeo@o2.pl  

 

 Bartłomiej Niewiadomski – sekretarz komitetu organizacyjnego. 

Tel. kom. +48 609-125-995; e-mail: ibj@go2.pl        

 

 Wiesław Makiewicz – sprawy finansowe. 

Tel. kom. +48 505-107-924; e-mail: w.makiewicz@wp.pl 
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