
KOMUNIKAT nr 2 
 
 

POLSKA AKADEMIA NAUK 
SEKCJA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ 

 

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH 
SEKCJA GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ 

 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII  

 
Uprzejmie przypominamy, że w dniach 24.03.2011 – 25.03.2011 odbędzie się  

w Warszawie i w Białobrzegach w ramach obchodów 90-lecia 
 Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 

 
Jubileuszowa X Konferencja Naukowo-Techniczna 

 
AKTUALNE PROBLEMY  

W GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ 
 

dedykowana pamięci prof. dr hab. inż. Stanisława Pachuty 
 

 
 

Komitet Naukowy Konferencji:  
prof. dr hab. Henryk Bryś, prof.dr hab. Kazimierz Ćmielewski 

prof. dr hab. Jozef Gil, prof. dr hab. Ryszard Grabowski, , 
prof. dr hab. Wojciech Janusz, dr inż. Mieczysław Jóźwik, 

prof. dr hab. Edward Kujawski, prof. dr hab. Bogdan Ney,  prof.dr hab. Marek Pałys, 
prof. dr hab. Wiesław Pawłowski, prof. dr hab. Witold Prószyński, 
prof. dr hab. Stefan Przewłocki, prof. dr hab. Alojzy Wasilewski, 

prof.dr hab. Bogdan Wolski 
 

Komitet Organizacyjny: 
Anna Jarmułowicz, mgr inż. Artur Adamek, mgr inż. Piotr Kościk, dr inż. Andrzej Pachuta, 

dr inż. Janusz Walo, dr inż. Marek Woźniak, dr inż. Janina Zaczek-Peplińska 
 

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu przegląd aktualnej sytuacji w 
zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-
badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także wytyczenie kierunków rozwoju geodezji 
inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych. 

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych mile widziani będą 
przedstawiciele dyscyplin technicznych takich jak: mechanika konstrukcji, geotechnika, budownictwo wodne, 
budownictwo podziemne, budowa maszyn, górnictwo etc. 

 Komitet Organizacyjny przewiduje dodatkowo sesję posterową. O zakwalifikowaniu referatu do sesji 
posterowej lub referatowej zdecyduje Komitet Naukowy Konferencji. Prosimy jednak w zgłoszeniu podać 
informację o preferowanej przez Państwa formie prezentacji. 
 



Przewidywane działy tematyczne 
 
I. Techniki satelitarne w geodezyjnych pomiarach inżynieryjnych 

II. Instrumentarium i techniki pomiarowe 

III. Monitorowanie konstrukcji znajdujących się pod obciążeniem statycznym i dynamicznym 

IV. Pomiary inżynieryjne w geotechnice, geodynamice, budownictwie podziemnym i górnictwie 

V. Teleinformatyka w geodezji inżynieryjnej 

VI. Skanowanie laserowe w geodezji inżynieryjnej 

VII. Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych 

VIII. Geodezja inżynieryjna w monitorowaniu zagrożeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych  

 
Poszczególne działy mogą ulec zmianie po analizie nadesłanych zgłoszeń. Przewidziane jest również forum 
dyskusyjne w zakresie standardów technicznych w geodezji inżynieryjnej oraz przepisów prawnych dotyczących 
geodezyjnych pomiarów inżynierskich 
 
Informacje Organizacyjne: 

• Miejsce konferencji:  Warszawa – Mała Aula Politechniki Warszawskiej Białobrzegi 

• Termin zgłaszania tytułów i streszczeń referatów: 15.12.2010.  

• Termin  zgłaszanie uczestnictwa: 31.01.2011 

• Przewidujemy wydanie okolicznościowego zeszytu zawierającego streszczenia wszystkich referatów (w 
języku polskim lub angielskim) 

• W wydawnictwie Reports on Geodety, które zamierzamy wydać po konferencji, zamieszczane będą 
referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji 

• Przewidywane koszty uczestnictwa: 850 zł (w ramach opłaty: nocleg, wyżywienie, materiały 
konferencyjne, przejazd Warszawa-Białobrzegi-Warszawa) 

• Opłatę konferencyjną (850 zł) należy wnieść do 1.02.2011 roku na konto ZG SGP w banku: Milenium Nr 
79116022020000000055156880  z dopiskiem „X Konferencja GIP ”  

• Po tym terminie opłata konferencyjna wynosić będzie 950 zł. 

• Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres elektroniczny: biuro@sgp.geodezja.org.pl lub adres 
ZG Stowarzyszenia Geodetów Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. W zgłoszeniu proszę 
podać imię, nazwisko, adres, reprezentowaną instytucję, NIP, e-mail oraz ksero dowodu wpłaty (koszty 
uczestnictwa) 

• Zgłoszenia referatów i zapytania proszę kierować na adres elektroniczny: pachuta@gik.pw.edu.pl  

• W ramach konferencji przewidywany jest pokaz nowoczesnych instrumentów i technologii stosowanych 
w pracach z zakresu geodezji inżynieryjnej 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 
 

dr inż. Andrzej Pachuta 
 

Przewodniczący Komitetu Naukowego 
 
 

Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński

 


