
Termin i miejsce Konferencji 

Iwonicz-Zdrój 06-08.09.2017 

Hotel Glorietta 

 

- zgłoszenie uczestnictwa   - 15.05.2017 
- przesłanie tytułu i streszczenia referatów  
  (pocztą elektroniczną)  - 15.05.2017 
- wniesienie opłaty do    - 31.05.2017 

• uczestnik konferencji  - 800zł 
• student    - 650zł 

 
- wniesienie opłaty po terminie  - 31.05.2017 

• uczestnik konferencji  - 850zł 
• student    - 700zł 

 
- przesłanie pełnych tekstów referatów 

- 31.08.2017  
Koszt obejmuje: wyżywienie, materiały  

i uczestnictwo w Konferencji oraz  udział w 
imprezach towarzyszących 

 
Konto bankowe: 

Politechnika Rzeszowska 
35-959 Rzeszów; al. Powstańców Warszawy 12 

Bank PEKAO S.A. – II O/Rzeszów 
29 1240 2614 1111 0000 3958 6445 

"Geodezja2017" 
Adres  Komitetu  Organizacyjnego: 

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska 
i Architektury Politechniki Rzeszowskiej 

Zakład Geodezji  i Geotechniki  
 im Kaspra Weigla 

ul. Poznańska 2   35-084 Rzeszów 
tel. (0-17) 865-10-11, 865-13-06 

e-mail: kg@prz.edu.pl  

 

 

 

 

 

KARTOGRAFIA   NUMERYCZNA 
I  INFORMATYKA  GEODEZYJNA 

 
zakres tematyczny 

 

���� systemy map numerycznych, 

���� układy odniesień i transformacje 

współrzędnych,  

���� nowe techniki i technologie pomiarowe, 

���� technologie GNSS, 

���� zastosowanie metod informatycznych  

w specjalnych zadaniach pomiarowych, 

���� systemy kontrolne i pomiarowe w 

budownictwie, inżynierii środowiska  

i geologii,  

���� systemy informacji przestrzennej  

i planowanie przestrzenne, 

���� systemy katastralne i BDOT,  

 

 

Komunikat nr 1   

  

VI  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA  
 

NAUKOWO - TECHNICZNA 



ORGANIZATORZY  KONFERENCJI 
 

POLITECHNIKA RZESZOWSKA, 
ZAKŁAD  GEODEZJI I GEOTECHNIKI 
im.  Kaspra  Weigla  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY   KOMITEU    ORGANIZACYJNEGO 
 

dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz 
 

 

PRZEWODNICZĄCY    KOMITEU     NAUKOWEGO 
 

prof. dr hab. inż. Roman Kadaj 
 
 

Skład komitetów zostanie  
podany w kolejnym komunikacie 

 
 
 
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie, pocztą elektroniczną 
na adres Komitetu Organizacyjnego lub poprzez Elektroniczny 
Formularz Zgłoszeniowy na stronie internetowej Konferencji 
 
 

www.prz.edu.pl/~kg/ 
 
 

PREZENTACJA   FIRM 
W trakcie Konferencji przewiduje się odpłatne prezentacje 
firm podczas sesji promocyjnych oraz reklamy w materiałach 
konferencyjnych i na stoiskach wystawienniczych.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Geodezji i Geotechniki im Kaspra Weigla Politechniki 
Rzeszowskiej wzorem lat ubiegłych organizuje 
w dniach od 6 do 8 września 2017r. w Iwoniczu-Zdroju 
VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Techniczną pt. 
„Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”. 
 
Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne i 
aplikacyjne w zakresie map numerycznych i Systemów 
Informacji Przestrzennej w nawiązaniu do problemów 
związanych z rozwojem systemów katastralnych, BDOT i 
planowania przestrzennego. Ważną częścią tematyczną 
konferencji będą problemy pozyskiwania danych, w tym 
zagadnienia związane z nowymi technikami i technologiami 
pomiarowymi, systemami kontrolnymi, zastosowaniem metod 
informatycznych w specjalnych zadaniach pomiarowych, 
technologią GNSS i skaningu laserowego. Przewiduje się 
zorganizowanie okazjonalnych warsztatów przez 
producentów sprzętu geodezyjnego, między innymi 
odbiorników satelitarnych i skanerów laserowych 3D.  

W tym roku tematykę konferencji poszerzono o zagadnienia 
łączące geodezję, budownictwo, inżynierię środowiska i 
geologię. 

Referaty konferencyjne po akceptacji Komitetu Naukowego 
i uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane 
nieodpłatnie  w: 

1. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska 
i Architektury (Journal of Civil Engineering, 
Environment and Architecture) – 9 pkt. zgodnie 
z punktacją MNiSW (publikacja w języku polskim 
lub angielskim), 

2. Civil and Environmental Engineering Reports – 
9 pkt. zgodnie z punktacją MNiSW (publikacja 
w języku angielskim), 

3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 
(seria Inżynieria Środowiska ) – 7 pkt. zgodnie 
z punktacją MNiSW (publikacja w języku polskim 
lub angielskim), 


