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KOMUNIKAT 2 
 

Konferencje Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej służą wymianie poglądów, 
doświadczeń i opinii środowisk i ośrodków zainteresowanych tworzeniem i stosowaniem informacji 
geoprzestrzennej w różnych dziedzinach wiedzy, gospodarki, administracji publicznej i edukacji  
z uwzględnieniem potrzeb zarówno o charakterze społecznym, jak też osobistym. Jednocześnie 
konferencje te popularyzują dorobek ich uczestników prezentowany podczas obrad oraz publikowany 
w wydawanym przez Towarzystwo czasopiśmie naukowym  Roczniki Geomatyki. Temat tegorocznej 
XXVII edycji zwraca uwagę na dynamiczne postępy technologii, które rewolucjonizują pozyskiwanie 
danych geoprzestrzennych oraz ich przetwarzanie, a także na nowe możliwości, potrzeby i efekty  
w zakresie praktycznego korzystania z informacji geoprzestrzennej.  

W Komunikacie 1 przedstawiono następującą listę sugerowanych tematów szczegółowych dla 
autorów referatów zgłaszanych na konferencję: 

 Wyniki 10 lat wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce, 

 Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne w dziedzinie informacji geoprzestrzennej, 

 Infrastruktury i systemy informacji geoprzestrzennej służące zarządzaniu przestrzenią w skali 
krajowej, regionalnej i lokalnej, 

 Kierunki postępu technologicznego w dziedzinie informacji geoprzestrzennej, 

 Problematyka kształcenia w dziedzinie informacji geoprzestrzennej (poziomy, zakresy, 
programy, metodyka, współpraca międzyuczelniana, relacja z rynkiem pracy), 

 Kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego (upowszechnianie wiedzy i umiejętności  
w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji, 

 Geoinformacja w rejestrach publicznych, 

 Technologie geoprzestrzenne w koncepcji inteligentnych miast (GIS, 3D, BIM), 

 Mobilna nawigacja lądowa i śródlądowa, 

 Rozwój młodej kadry. 

Przewiduje się, że konferencja zostanie objęta patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz 
Głównego Geodety Kraju. 

Pierwszego dnia obrad wygłoszone zostaną między innymi referaty dotyczące: 

 działalności Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie geoinformacji – Radosław Wiśniewski, 
Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji, 

 aktualnych problemów rozwoju, funkcjonowania i użytkowania regionalnych i lokalnych  
infrastruktur informacji przestrzennej – Krzysztof Mączewski, Dyrektor Departamentu 
Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, 
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 udziału międzynarodowych organizacji naukowych w tworzeniu i funkcjonowaniu 
europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej – Marek Baranowski, Wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, 

 aktualnych problemów rozwoju w zakresie informacji geoprzestrzennej w Polsce – Jerzy 
Gaździcki, Prezes Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. 

Jedna z sesji poświęcona zostanie rozwojowi i osiągnięciom Centrum Badawczo-Rozwojowego 
GIS CENTRE w Elblągu, rozpoczynając w ten sposób prezentację na kolejnych konferencjach PTIP  
wyróżniających się ośrodków badawczych, produkcyjnych i edukacyjnych zajmujących się w Polsce 
informacją geoprzestrzenną. 

Drugiego dnia odbędą się sesje referatowe oraz warsztaty w zakresie:  
1) metodyki tworzenia modeli UML dla schematów aplikacyjnych – Janusz Michalak, 

Laboratorium Geomatyki, 
2) modelowania informacji o budynkach – integracja BIM z GIS – Dariusz Gotlib, Michał 

Wyszomirski, Miłosz Gnat, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład 
Kartografii. 

 
Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele świata nauki, administracji publicznej, 

szkolnictwa, produkcji i usług, twórcy i użytkownicy informacji geoprzestrzennej. Mile widziani będą 
doktoranci oraz studenci odpowiednich kierunków studiów. 

Tradycyjnie już konferencja odbędzie się w siedzibie Biblioteki Narodowej, korzystając  
z gościnności, infrastruktury, dogodnego położenia i szczególnej atmosfery tej ważnej instytucji 
kultury w Polsce. Podczas konferencji w Bibliotece Narodowej odbędzie się Walne Zebranie PTIP. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

        Konferencja organizowana jest na zasadach samofinansowania, co oznacza, że udział  
w konferencji jest odpłatny, a pozyskane środki przeznaczone są w części na publikację związanych  
z konferencją zeszytów czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki (10 punktów wg punktacji 
MNiSW). 

OPŁATY KONFERENCYJNE 

        Opłata za uczestnictwo jednej osoby w dwudniowej XXVII konferencji PTIP wynosi 770 zł przy 
wniesieniu jej do dnia 30 września 2017 roku oraz 920 zł po tym terminie. Obniżka opłaty do 
wysokości  420 zł przed tym terminem i 520 zł po nim przysługuje wyłącznie przedstawicielom szkół 
średnich oraz zgłaszanym indywidualnie studentom i doktorantom. Uczestnik, który jest opiekunem 
naukowym ww. studentów lub doktorantów może wnioskować o zwolnienie jednej osoby z opłaty 
konferencyjnej. Opłata obejmuje udział w sesjach i warsztatach, materiały, obiady i poczęstunki.   
W ramach jednej opłaty konferencyjnej mogą zostać zgłoszone 2 osoby, z których każda będzie 
uczestniczyć tylko w jednym dniu konferencji. 
Szczegółowe informacje podane są w formularzu zgłoszeniowym.  

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA 

        Jak zwykle, konferencja będzie stanowiła forum wymiany myśli przedstawicieli polskich 
ośrodków zajmujących się geoinformacją. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłaszanie 
uczestnictwa przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu odpowiedniej 
opłaty konferencyjnej.  

       W konferencji mogą wziąć udział nieodpłatnie: 

 imiennie zaproszeni goście, 
 grupy studentów lub doktorantów zgodnie z listami ich uczestnictwa uzgodnionymi z PTIP  

w październiku 2017 roku. 



ZGŁASZANIE REFERATÓW 

        Każdy zgłoszony uczestnik uprawniony jest do przedstawienia propozycji wygłoszenia  referatu, 
który po zakwalifikowaniu włączony zostanie do programu konferencji. 

Przyjęto następujące wydłużone terminy:  

10.07.2017 r. – zgłoszenie referatu, 

24.07.2017 r. – kwalifikacja referatu do wygłoszenia podczas konferencji. 

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW 

        Autorzy zainteresowani opublikowaniem zakwalifikowanych referatów jako artykułów w  
czasopiśmie Roczniki Geomatyki  powinni przygotować ich teksty zgodnie z Instrukcją  dla autorów  
umieszczoną pod adresem http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/about/submissions#authorGuidelines. 
Publikacja następuje w postaci cyfrowej (rg.ptip.org.pl) i papierowej po pozytywnym zrecenzowaniu 
przez dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review). Każdy uczestnik, który wniósł 
opłatę konferencyjną uprawniony jest do publikacji jednego artykułu. Poza tym publikacja może być 
realizowana odpłatnie. 

INNE INFORMACJE 

        Organizatorzy zarezerwowali dla uczestników konferencji noclegi w Domu Pielgrzyma AMICUS, 
jednak tylko dla osób zgłaszających się do dnia 30 września 2017 roku. O możliwości skorzystania  
z tych noclegów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

        Załącznikami do niniejszego komunikatu są:  

 formularz zgłoszeniowy uczestnictwa, 
 formularz zgłoszeniowy referatu, 
 informacje o warsztatach 1 i 2. 

        Przed konferencją zostaną jeszcze rozesłane pocztą elektroniczną: 

 we wrześniu 2017 r. – ramowy program konferencji, 
 w październiku 2017 r. – szczegółowy program konferencji oraz druk zgłaszania grup 

studentów i doktorantów przez ich opiekunów naukowych.  

Ewentualne pytania należy kierować do Sekretarza Towarzystwa mgr inż. Ewy Musiał: 
telefonicznie – 606 875 445 lub mailowo pisząc jednocześnie na dwa adresy konferencje@ptip.org.pl 
oraz e.musial59@upcpoczta.pl. 
 

        Prof. dr hab. Jerzy Gaździcki 
Prezes Polskiego Towarzystwa     
Informacji Przestrzennej  
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