
Wstępny  program VIII Ogólnopolskiego Sympozjum 

Geoinformacyjnego 

17 września 2015 r. - Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, s. 315 

10:00 – 11:00  Rejestracja uczestników 

11:00 – 12:00    Sesja inauguracyjna prowadzona przez władze GiK PW i KG PAN   

• powitanie gości 

• uroczystości z okazji 85 - lecia PTFIT  

• Bujakiewicz A. - Odczyt jubileuszowy poświecony 85-leciu PTFiT i pamięci  
prof. M.B. Piaseckiego  

• Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej prof. M.B. Piaseckiemu 

 

12:00 – 12:15  przerwa kawowa 

12:15 – 13:45  Sesja plenarna nr 1 (4 referaty + referat sponsora głównego) 

Fotogrametria i teledetekcja źródłem danych dla systemów informacji przestrzennej 

• Pyka K., Myszka P (AGH, GEOXY) - Status fotogrametrii w przepisach powiązanych z 
ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne  

• Kurczyński Z., Bakuła K. (PW) - Ocena możliwości współczesnej fotogrametrii w pracach 
z zakresu ewidencji gruntów i budynków 

• Foks-Ryznar A., Głazek A., Milczarek M, Niedzielko M., Ryzenko J. (CBK PAN) - 
Zintegrowane środowisko geoinformacyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego 

• Kamiński M. (PIG) - Modelowanie podatności osuwiskowej zboczy z wykorzystaniem 
metody indeksowej i danych wysokościowych z lotniczego skaningu laserowego ALS – 
przykład z Pogórza Dynowskiego  

• Jędryka M., Kaczmarek P., Koza P., Weintrit B. (Astri Polska) - Praktyczne aspekty tworzenia 
systemów trójwymiarowej informacji przestrzennej 

 

13:45 – 14:45   Obiad 

14:45 – 16:15  Sesja plenarna nr 2 (6 referatów) 

Technologie teledetekcyjne 

• Krupiński M., Wawrzaszek A., Drzewiecki W., Aleksandrowicz S. (CBK PAN) - Multifraktalna 
analiza zobrazowań satelitarnych 

• Kupidura P., Górski K., Janowska A., Jeżowska W. (PW) - Analiza wpływu błędu krawędzi na 
skuteczność wybranych metod analizy teksturowej  

• Woźniak E., Kofman W., Wajer P., Lewiński S., Nowakowski A. (CBK PAN i Institut de 
Planetologie et d'Astrophysique de Grenoble) - Wpływ wielkości okien filtracji szumu 
i dekompozycji polarymetrycznej na dokładność klasyfikacji pokrycia terenu na pełno 
polaryzacyjnych zdjęciach SAR 

• Pluto-Kossakowska J. (PW) - Rozpoznanie elementów krajobrazu rolniczego na zdjęciach 
radarowych 

• Sławik Ł., Niedzielko J. (MGGP Aero) - Poszukiwanie optymalnych parametrów 
pozyskiwania danych hiperspektralnych z zastosowaniem skanerów Hyspex  

• Bakuła K. (PW) - Multispektralne lotnicze skanowanie laserowe - nowy trend w rozwoju 
technologii LiDAR 



16:15 – 16:30  przerwa kawowa 

 

16:30 – 17:30  Sesja plenarna nr 3 (4 referaty) 

Bazy danych - rozwój i eksploatacja 

• Mendela M., Borkowski A. (UPWr) - Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych 
na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego 

• Całka B., Bielecka E., Nowak Da Costa J. (WAT) - Modelowanie rozmieszczenia ludności 
z wykorzystaniem danych BDOT10k 

• Kozioł K. (AGH) - Znaczenie punktów stałych w generalizacji budynków dla MRDB 

• Pluta M., Głowacka A. (UR) - Modelowanie 3D dla potrzeb analiz przestrzennych 
w gospodarce przestrzennej 
 

17:30   Wyjazd autobusem do ośrodka konferencyjnego w Serocku 

20:00   Uroczysta kolacja 

 

18 września 2015 r. - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Serocku 

7:30 – 8:30   Śniadanie 

8:30 – 10:00   Sesja plenarna nr 4 (6 referatów) 

Techniczne aspekty orientacji i wykorzystania zdjęć i chmur punktów 

• Będkowski B., Bratuś B., Prochaska M., Rzonca A. (Dephos Software) - Zastosowanie 
obliczeń równoległych do masowego przetwarzania danych laserowych 

• Kolecki J., Prochaska M., Piątek P., Baranowski J., Kurczyński Z. (ADRAM, PW) - Stabilizacja 
systemu pomiarowego dla wiatrakowca w aspekcie jakości danych LiDAR 

• Markiewicz J.S., Markiewicz Ł. (PW) Wykorzystanie algorytmów widzenia maszynowego 
w procesie automatycznej orientacji danych z naziemnego skaningu laserowego 

• Podlasiak P. (PW) - Agisoft - mity i rzeczywistość 

• Kolecki J. (AGH) - Rozwiązania analityczne związane z obsługą procesu orientacji zdjęć 
oraz wykonywaniem opracowań wektorowych w programie Bundlab 

• Bauer R., Stępień G., Zalas E. (IGiK, AM w Szczecinie) - Metoda redukcji parametrów 
transformacji przestrzeni zarejestrowanej w układzie nachylonym i jej implementacja 
w Bezzałogowych Systemach Latających 
 

10:00 – 12:00   Sesja posterowa z przerwą kawową 

 

Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni 

• Adamek Artur (SKALA 3D) - Koncepcja pola testowego do kalibracji geometrycznej 
wielosensorowej górniczej platformy pomiarowej 

• Aleksandrowicz S., Woźniak E. (CBK PAN) - Automatyczna metoda kartowania pożarzysk 
na zdjęciach satelitarnych Landsat – przykład basenu morza Śródziemnego 

• Banaszek A.,  Żarnowski A., Banaszek S. (UWM, Politechnika Koszalińska, Banaszek Group) 
- Analiza zastosowania środków technicznych i oprogramowania do rekonstrukcji 
fotorealistycznych modeli 3D obiektów zabytkowych z wykorzystaniem naziemnych 
i lotniczych (UAV) obrazów cyfrowych 



• Bober A.,  Bielecka E. (WAT) - Dobór pola podstawowego w analizie zagospodarowania 
terenów wiejskich 

• Chmielnicki K., Mamcarz K., Prusaczyk M., Kozioł K. (AGH) - Mobilny Geoportal AGH 

• Głazek A.,  Mućko M., Osińska-Skotak K.(PW) - Wykorzystanie technologii GIS do ochrony 
i zachowania pamięci o przeszłości Muranowa 

• Gnat M., Kardaś A., Kietlińska B., Kołodziej A., Łączyński M., Olszewski R., Turek A. (PW, 
UW, NID) - Wykorzystanie grywalizacji w procesie partycypacji społecznej i tworzeniu 
„inteligentnych miast” 

• Gołuch P, Ćmielewski K., Kuchmister J.(UPWr) - Precyzyjne pomiary prostoliniowości 
prowadnic z wykorzystaniem fototachimetru elektronicznego i metody autorefleksyjnej 

• Góźdź K.(WAT) - Wykorzystanie CityGML dla potrzeb budowy Standardu 3D dla Polski 

• Graszka O., Osińska-Skotak K. (PW) - Technologia GIS w monitoringu ornitologicznym 

• Hajkowska, M., Liberadzki P., Marczak, S., Olszewski R. (MRR, PW) - Wykorzystanie technik 
spatial data mining do analizy zróżnicowania przestrzennego alokacji i wydatkowania 
funduszy unijnych w Polsce 

• Jaroszewicz J., Kowalski P. (PW) - Założenia funkcjonalne serwisu internetowego 
umożliwiającego składanie wniosków i uwag do projektu zagospodarowania 
przestrzennego 

• Kolecki J., Kwiatek K. (AGH, UE Kraków) - Praktyczne i dokładnościowe aspekty 
wyznaczania ekscentrów anteny GNSS w systemach mobilnego kartowania opartych na 
sensorach wizyjnych 

• Koło Naukowe Geodetów Dahlta (AGH) - Geoportal 2D AGH 

• Krok G., Wężyk P. (UR) - Inwentaryzacja zamierającego drzewostanu świerkowego oraz 
procesu wtórnej sukcesji leśnej zachodzącej na Polanie Zielenica w Gorczańskim Parku 
Narodowym przy wykorzystaniu technologii naziemnego skanowania laserowego 

• Krupiński M., Wawrzaszek A.,  Drzewiecki W., Aleksandrowicz S. (CBK PAN) - Wymiar 
fraktalny jako parametr opisujący dane hiperspektralne 

• Kucharska M., Adamski M.(PIG) - Szczegółowa Mapa Geologiczna Tatr w skali 1:10  000 
w wersji cyfrowej 

• Kupidura P., Skulimowska M. (PW) - Zastosowanie profilu morfologicznego i map 
granulometrycznych w wyodrębnianiu terenów zabudowanych na zdjęciach satelitarnych 

• Lupa M., Jabłoński M., Mitan K., Kozioł K. (AGH) - Wirtualny model 3D kampusu AGH 

• Łubczonek J. (AM w Szczecinie, Marine Technology sp. z o.o) - Analiza porównawcza 
wybranych programów w aspekcie modelowania obiektów portowych z wykorzystaniem 
danych ze skaningu laserowego 

• Maleta M., Całka B. (WAT) - Zastosowanie metod statystycznej analizy przestrzennej 
w badaniu atrybutów nieruchomości gruntowych 

• Marczak S., Różycki S. (PW) - Innowacyjne zastosowanie trójwymiarowych danych 
przestrzennych w kontekście projektu Polska 3D+ 

• Markiewicz J., Adamek Anna (PW) - Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do 
inwentaryzacji elementów infrastruktury przemysłowej - studium przypadku 

• Nowak M. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Stymulowanie geo- 
i bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym poprzez modelowanie w środowisku GIS 
optymalnego układu sieci zadrzewień 

• Nowakowski A., Lewiński S. (CBK) - Optymalizacja parametrów klasyfikacji dla potrzeb 
detekcji zmian w obrazie. 

• Oberski T. (Politechnika Koszaliska) - Metody identyfikacji i delimitacji wklęsłych form 
terenowych na podstawie danych ISOK NMT 

• Pawłuszek K., Borkowski A. (UPWr) - Ocena znaczenia poszczególnych charakterystyk 
terenowych dla automatycznej identyfikacji obszarów osuwiskowych metodą SVM 



• Pluto-Kossakowska J., Osińska-Skotak K., Stereńczak K. (PW, IBL) - Określenie optymalnej 
rozdzielczości przestrzennej zdjęć satelitarnych do badania zdrowotności drzewostanów 
leśnych w Polsce 

• Pluto-Kossakowska J., Osińska-Skotak K., Nowak Da Costa J. (PW, WAT) - Dobór 
parametrów rejestracji zdjęć satelitarnych VHR dla potrzeb kampanii kontrolnej ARiMR 

• Przyłucka M., Graniczny M. (PIG) - Osiadania wyznaczone metodami interferometrii 
satelitarnej na terenie KWK Wujek w świetle danych geodezyjnych 

• Radło - Kulisiewicz M. (PW) - Prognozowanie rozwoju obszarów miast – przegląd 
wybranych podejść do modelowania, znaczenie technologii SIP 

• Ratajczak M., Wężyk P. (UR) - Automatyczne określanie średnicy pnia, podstawy korony 
oraz wysokości sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) na podstawie analiz chmur punktów 
3D pochodzących z wielostanowiskowego naziemnego skanowania laserowego 

• Szczepaniak-Kołtun Z. (Politechnika Koszalińska) - Koncepcja portalu geoinformacyjnego 
dla najmłodszego pokolenia na przykładzie miasta Koszalina 

• Szostak M., Jagodzińska J. (UR) - Modelowanie hydrologiczne w aspekcie określenia 
potencjalnego oddziaływania bobra europejskiego na obszarze Nadleśnictwa Głogów 
Małopolski  

• Tomaszczyk M.H., Przyłucka M.  (PIG) - Możliwość wykorzystania danych LIDAR do 
automatycznej analizy morfologii terenu pod kątem wyznaczania obszarów objętych 
ruchami masowymi.  

• Warchoł A. (UR) - Gęstość chmury punktów w projektach MLS 

• Wężyk P., Gęca T., Usień M., Szostak M. (UR) - Wpływ struktury przestrzennej oraz fazy 
fenologicznej drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego na jakość modeli 
wysokościowych generowanych z chmur punktów lotniczego skanowania laserowego 

• Wielgosz J., Bielecka E. (WAT) - Wykorzystanie wielokryterialnej analizy danych w ocenie 
stanu zainwestowania terenu 

• Woroszkiewicz M., Ewiak I., Brodowska P. (WAT) - Porównanie numerycznych modeli 
pokrycia terenu misji TanDEM-X i SRTM w oparciu o satelitarne pomiary GPS 
 

12:00 – 13:30  Sesja plenarna nr 5 (6 referatów) 

 

Wykorzystanie danych LIDAR 

• Kogut T., Bujakiewicz A. (Politechnika Koszalińska) - Zastosowanie sieci neuronowych do 
generowania modelu GRID dna morskiego na podstawie danych z lotniczego skaningu 
batymetrycznego 

• Jarząbek-Rychard M., Borkowski A. (UPWr) - Modelowanie 3D zabudowy na podstawie 
danych lotniczego skaningu laserowego: automatyzacja i weryfikacja algorytmów 

• Wężyk P., Rysiak P., Zięba K., Warchoł A., Szostak M. (UR) - Integracja chmur punktów ALS 
oraz TLS oraz modelowanie 3D Jaskini Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym 

• Hadaś E., Estronell J., Tymków P. (UPWr, Universitat Politècnica de Valènci) - Analiza 
dokładności parametrów geometrycznych drzew pozyskanych na podstawie danych 
skaningu laserowego o różnej gęstości 

• Majek K., Rzonca A. (IMM, AGH) - Lidarometria jako wariant integracji danych 
fotogrametrycznych i skaningowych 

• Warchoł A. (UR) Porównanie metod łączenia chmur punktów bez użycia sygnałów na 
przykładzie naziemnego skanowania laserowego mostu Karpackiego w Rzeszowie 
 

13:30 – 14:30  Obiad  



 

14:30 – 16:00  Sesja plenarna nr 6 (6 referatów) 

 

Wykorzystanie danych fotogrametrycznych 

• Ewiak I., Brodowska P. (WAT) - Wpływ starzenia się zdjęcia lotniczego na jego walory 
pomiarowe 

• Łubczonek J. (AM w Szczecinie) - Wykorzystanie wysokorozdzielczych ortoobrazów do 
ekstrakcji linii brzegowej cieków w procesie produkcji elektronicznych map nawigacyjnych 

• Szlapińska S., Tokarczyk R. (AGH) - Analiza porównawcza dokładności chmur punktów 
wygenerowanych na podstawie zdjęć zbieżnych i panoram 

• Mikrut S. (AGH) - Przydatność wybranych algorytmów detekcji cech do wykrywania sieci 
energetycznych na obrazach pozyskiwanych z bezzałogowych statków powietrznych (BSP) 

• Zawieska D., Kowalczyk M., Markiewicz J., Podlasiak P. (PW) - Chmura punktów 
z dopasowania obrazów jako alternatywa dla skaningu naziemnego w inwentaryzacji 
dziedzictwa kultury 
 

16:00 – 16:30   Zakończenie sympozjum i wręczenie nagród  

17:00   Przejazd autobusem do Warszawy (Dworzec Centralny, Politechnika 
    Warszawska) 

 


