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CEL I TEMATYKA KONFERENCJI 
Od wielu lat w ramach prac Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) w komisji 7 - Kataster i Gospodarka 
Nieruchomościami prowadzone są dyskusje m.in. na temat reform i kierunków rozwoju systemów 
katastralnych, procedur gospodarowania nieruchomościami oraz nowego ujęcia scaleo gruntów.                      
Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 
wpisując się w powyższą tematykę organizuje drugą z cyklu krajowych konferencji naukowych, które 
stanowią forum dla prezentowania wyników najnowszych badao prowadzonych w Polsce, jak i na świecie 
właśnie w zakresie szeroko pojętego katastru i gospodarki nieruchomościami.  
Konferencja dotyczyd będzie tematyki o charakterze teoretycznym (prace koncepcyjne), jak i praktycznym 
(prace pilotażowe i wdrożeniowe), związanej m.in. z: 

 aktualnym rozwojem systemów katastralnych w Polsce i na świecie (kataster 3D, LADM, integracja 
informacji o nieruchomościach, reformy organizacyjne systemów administrowania gruntami, zmiany         
w zakresie procedur katastralnych, nowe metody pozyskiwania danych katastralnych),  

 doskonaleniem procedur gospodarowania nieruchomościami, w tym m.in. w zakresie podziałów 
nieruchomości, scaleo i podziałów nieruchomości, rozgraniczeo nieruchomości, wywłaszczeo, wyceny 
nieruchomości, 

 trendami w procedurach realizacji scaleo i wymian gruntów uwzględniającymi rozwój wielofunkcyjny 
obszarów wiejskich i aspekty środowiskowo-krajobrazowe. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 
Aby wziąd udział w konferencji należy wypełnid formularz zgłoszeniowy i wysład pocztą elektroniczną wraz      
ze streszczeniem na adres: konferencja.kign@gik.pw.edu.pl. w terminie do 15 czerwca 2016 r. 
Streszczenie referatu (150-250 słów) powinno zawierad tytuł oraz tezy podjętego problemu związanego                   
z tematyką konferencji. Komitet Naukowy konferencji dokona wyboru referatów do wygłoszenia w trakcie 
sesji plenarnych.  
 
W przypadku samego uczestnictwa w konferencji (bez referatu) należy wypełnid formularz zgłoszeniowy                   
i wysład pocztą elektroniczną na adres: konferencja.kign@gik.pw.edu.pl. w terminie do 20 września 2016 r. 
 
Wymogi techniczne dotyczące posterów zostaną opublikowane na stronie www.zkign.gik.pw.edu.pl. 

OPŁATA KONFERENCYJNA 
Opłata konferencyjna wynosi 280 zł (opłata obejmuje: uczestnictwo, obiad i przerwę kawową) i należy                    
ją wnieśd do 20 września 2016 r. 
Opłatę konferencyjną należy wnieśd na konto: 
Bank Pekao SA, IV Oddział w Warszawie 
22 1240 1053 5111 1060 0030 0091 z dopiskiem „KONFERENCJA KiGN 2016” 

 
PUBLIKACJA  

Prace z konferencji mogą byd opublikowane w następujących czasopismach: 
- Geomatics and Environmental Engineering - 11 pkt. 
- Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - 10 pkt. 
- Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum - 9 pkt. 
- Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum - 8 pkt. 
- Geomatics, Landmanagement and Landscape - 6 pkt. 
 [podana liczba punktów na podstawie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 23 grudnia 2015r.] 

RAMOWY PROGRAM KOFERENCJI 
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WAŻNE TERMINY 
Przesłanie kart uczestnictwa oraz streszczeo referatów – do 15 czerwca 2016 r. 
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu – do 20 czerwca 2016 r. 
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (bez referatu) – do 20 września 2016 r. 
Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 20 września 2016 r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

www.zkign.gik.pw.edu.pl 
e-mail: konferencja.kign@gik.pw.edu.pl  

 
dr inż. Magdalena Karabin-Zych 

e-mail: mkarabin2@gik.pw.edu.pl 

 
Czesława Cherka 

tel.: (22) 234 73 69 / (22) 234 75 89 
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