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Wysokość opłaty za udział w Kongresie jest zależna
od statusu uczestnika oraz liczby dni uczestnictwa
i obejmuje:
yyudział w konferencji Geomatyka 2016 oraz w obchodach 70-lecia SGP w Gdańsku wraz z przerwą
kawową i obiadem w czasie trwania sesji, materiały
Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego,
yypublikacje konferencji Geomatyka 2016 (oddzielnie
mogą być kalkulowane publikacje JCR).
Organizatorzy proszą osoby i instytucje dokonujące
wpłat zbiorowych o wyszczególnienie danych personalnych i wysokości wpłat za poszczególne osoby
oraz podanie dokładnego adresu wraz z numerem
NIP do wystawienia faktury VAT.
Przewiduje się trzy terminy wnoszenia opłat. Ich wysokość zostanie podana w listopadzie na stronie internetowej Kongresu.
KALENDARZ
do 30.11.2015 – Komunikat II wytyczne dla Autorów
i terminarz nadsyłania tekstów autorskich,
do 15.01.2016 – nadsyłanie streszczeń referatów
lub posterów ze wskazaniem sesji
tematycznej (wczesny termin),

Bałtycki Kongres
Geodezyjny
2 - 4 czerwca 2016, Politechnika Gdańska

70-lecie Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Gdańsku
Benefis Prof. Mirosława Żaka
Benefis Prof. Adama Żurowskiego
oraz
Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
Geomatyka 2016
Forum Geodezyjne
Innowacje w Geodezji

do 31.01.2016 – termin opłaty obniżonej,
do 31.03.2016 – termin opłaty standardowej,
do 15.04.2016 – nadsyłanie streszczeń referatów
lub posterów ze wskazaniem sesji
tematycznej (termin ostateczny),
do 01.05.2016 – rejestracja uczestników Kongresu,
do 04.05.2016 – termin opłaty nadzwyczajnej.
Nadesłane w terminach streszczenia zostaną
uwzględnione w zeszycie streszczeń dostępnym
na Bałtyckim Kongresie Geodezyjnym. Publikacje
zostaną ujęte oddzielnie w materiałach zgodnie
z informacją w sekcji PUBLIKACJI.

Komunikat I
www.bkg.geomatyka.eu

Zaproszenie

Bałtycki Kongres Geodezyjny

70-LECIE STOWARZYSZENIA GEODETÓW
POLSKICH ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku oraz Politechnika Gdańska mają zaszczyt zaprosić Państwa na Bałtycki Kongres Geodezyjny,
z udziałem gości i firm zagranicznych.

Początek działalności społeczno-zawodowej geodetów
w Polsce datuje się na 1919 rok. Prowadziły ją wówczas
liczne stowarzyszenia oraz związki: geometrów, mierniczych i mierniczych przysięgłych. W 1945 roku utworzono Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej, zaś
70 lat temu w 1946 roku został zalegalizowany Oddział
ZMRP w Gdańsku. W 1953 roku VII Zjazd Delegatów
ZMRP dokonał zmiany nazwy Związku na Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

W ramach Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego odbędzie się szereg wydarzeń uświetniających 70-lecie Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku
oraz benefis Prof. Mirosława Żaka i Prof. Adama
Żurowskiego, a także Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016, spotkania
i dyskusje w ramach Forum Geodezji, prezentacje
i wystawy o tematyce geodezyjnej. Założonym celem
Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego jest integracja
środowiska geodezyjnego oraz wymiana doświadczeń i osiągnięć w dziedzinach:
yyFotogrametria i teledetekcja, w tym skaning laserowy, metody badania morza, autonomiczne pojazdy,
jednostki pływające i statki powietrzne, pozyskiwanie danych biometrycznych,
yyGeodezja inżynieryjna i monitoring geodezyjny,
yyGeodezja wyższa,
yyGeoinformatyka,
yyKartografia,
yyPrzyszłość nauki i edukacji geodezyjnej,
yyTechnologie satelitarne i kosmiczne,
yySieci geodezyjne,
yySystemy Informacji Przestrzennej, w ochronie środowiska, transporcie i zarządzaniu kryzysowym,
yyZagospodarowanie przestrzenne i kataster.
OFERTA DLA FIRM
W ramach Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego
organizatorzy zapraszają firmy do promocji swojej
działalności. Zostaną udostępnione m.in. sesje promocyjne, stoiska informacyjne, plansze reklamowe,
udział w wystawie i organizacje workshopów oraz
pokazów. Na życzenie przedsiębiorstw jest możliwe
indywidualne określenie zakresu promocji. Organizatorzy zapraszają również do sponsorowania Kongresu jak i jego wydarzeń.

PUBLIKACJE
Materiały Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego
obejmować będą streszczenia referatów w języku polskimi i angielskim. Przewiduje się wydanie monografii
tematycznych punktowanych według listy MNiSW.

Prof. dr hab. inż. Mirosław ŻAK
urodził się 10.09.1936 roku w Katowicach. Absolwent
Technikum Geodezyjnego w Katowicach oraz Wydziału Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH w Krakowie.
Profesor nauk technicznych od 1994 roku. Kierownik
Zakładu Badań i Doświadczeń w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach.
Dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku. Kierownik Zakładu Geodezji Wyższej w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Autor licznych ekspertyz i opinii technicznych oraz referatów naukowych. Współautor wielu wynalazków i pomysłów racjonalizatorskich. Członek SGP
od 1958 roku. Od 1992 roku rzeczoznawca majątkowy.
Otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.
Prof. dr hab. inż. Adam ŻUROWSKI
urodził się 3.03.1929 roku we Lwowie. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze, budownictwa
Wodnego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Profesor nauk
technicznych od 1992 roku. Z-ca dyrektora Instytutu Hydrotechniki, Dziekan ds. Nauki Wydziału Hydrotechniki,
Dziekan Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej,
Kierownik Katedry Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej, działacz w organizacjach
międzynarodowych i krajowych oraz komitetach naukowych. Autor licznych ekspertyz, opinii, recenzji, książek,
podręczników oraz skryptów dla studentów. Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1970 roku. Otrzymał
liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.

Materiały konferencyjne Geomatyka 2016 obejmować będą recenzowane postery i referaty, które
zostaną złożone w formie publikacji elektronicznej
do indeksacji w bazach Web of Science i Scopus.
Przewiduje się również publikację najlepszych poszerzonych artykułów w czasopismach z listy JCR.
Wszystkie materiały będą dostępne w formie elektronicznej.
STRESZCZENIA, REFERATY, POSTERY
Streszczenie referatu lub posteru należy przygotować w języku angielskim i opcjonalnie polskim lub
narodowym autora. Referaty i postery konferencyjne
należy przygotować w całości w języku angielskim.
Niezależnie od materiałów z konferencji Geomatyka 2016 prezentacje i rozdziały do monografii tematycznych Kongresu można przygotować w języku polskim. Wytyczne dla Autorów zostaną podane
w Komunikacie II.

