XXV konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
połączona z

XVIII posiedzeniem Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej
na temat

ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI
UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA
O patronat proszeni są Minister Administracji i Cyfryzacji
oraz Główny Geodeta Kraju
Biblioteka Narodowa, 4-6 listopada 2015 r.
kwiecień 2015 r.

KOMUNIKAT
PROGRAM RAMOWY
4 listopada (środa): XVIII OTWARTE POSIEDZENIE RADY IIP
Obrady plenarne
Sesja 1 prezentująca postępy w rozwoju infrastruktur informacji przestrzennej na poziomie
międzynarodowym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności współpracujących
rządowych organów wiodących w zakresie przyporządkowanych im ustawowo tematycznych
komponentów IIP. Sesja będzie obejmowała panel dyskusyjny ukierunkowany na społeczne aspekty IIP.
Sesja 2 na temat działalności współpracujących samorządowych organów w zakresie tworzenia,
utrzymania i użytkowania regionalnych lub lokalnych infrastruktur informacji przestrzennej powiązanych
z IIP, organizowana przez Zespół Porozumiewawczy Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej
Konwentu Marszałków RP.
Sesja 3 na temat kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego oraz upowszechniania wiedzy
w dziedzinie geoinformacji w Polsce z uwzględnieniem wniosków wynikających z badań i konferencji
poświęconych tej tematyce.

5 listopada (czwartek): XXV KONFERENCJA PTIP
Obrady równoległe
Seminarium Kształcenie geomatyków – doświadczenia i zamierzenia poświęcone w szczególności
programom i metodyce nauczania w dziedzinie geomatyki.
Sesja na temat Międzynarodowego Roku Mapy.
Sesje referatowe prezentujące aktualne rezultaty prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych
przez środowiska geomatyczne ze szczególnym uwzględnieniem prac przyczyniających się do:
 poszerzania kręgu czynnych użytkowników danych przestrzennych,
 ułatwiania dostępu do danych przestrzennych i usług dostosowanych do potrzeb użytkowników,
 racjonalizacji przepisów, procedur i technologii dotyczących utrzymania i użytkowania zasobów
danych przestrzennych,
 zwiększania efektywności projektów geoprzestrzennych,
 rozwoju młodej kadry (sesje młodych geomatyków – referaty zgłaszane przez opiekunów
naukowych).

6 listopada (piątek): XXV KONFERENCJA PTIP
Obrady plenarne
VII Seminarium Modelowanie Informacji Geograficznej w infrastrukturze informacji przestrzennej, organizowane
przez Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk i Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii
Technicznej.

Warsztaty
1. Cyfryzacja i harmonizacja dokumentów planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym w świetle przepisów
INSPIRE. Prowadzenie: Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa
2. Geoportal.gov.pl i jego rola w rozwoju IIP. Prowadzenie: Zespół GUGiK

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunki uczestnictwa wyłącznie w posiedzeniu otwartym Rady IIP w dniu 4 listopada 2015 r.:





uczestnictwo w posiedzeniu jest nieodpłatne, obejmuje obiad i poczęstunki w dniu posiedzenia;
uczestnicy otrzymują materiały dotyczące posiedzenia wydane w Rocznikach Geomatyki,
zgłoszenia uczestnictwa należy przysyłać pocztą mailową za potwierdzeniem odbioru do
27.10.2015 r. na adres Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii gugik@gugik.gov.pl
w tytule zgłoszenia należy wpisać „XVIII otwarte posiedzenie Rady IIP”, a następnie podać imię
i nazwisko osoby zgłaszającej się, jej stanowisko/tytuł naukowy oraz delegującą instytucję/miejsce
zatrudnienia,
rejestracja uczestników dokonywana będzie w kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc,
a potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia wysyłane będzie zwrotną pocztą mailową
w ciągu 3 dni.

Warunki uczestnictwa w XXV konferencji PTIP w dniach 5 i 6 listopada 2015 r. z ewentualnym
uwzględnieniem uczestnictwa w posiedzeniu otwartym Rady IIP w dniu 4 listopada 2015 r.:





udział w konferencji jest odpłatny, opłata wynosi 850 zł przy wpłacie do 30 września oraz 1000 zł
po tym terminie; opłata obejmuje udział w obradach, materiały, obiady i poczęstunki; szczegółowe
informacje podane są w formularzu zgłoszeniowym,
uczestnictwo w konferencji należy zgłaszać na załączonym formularzu z ewentualnym
zaznaczeniem chęci uczestnictwa w nieodpłatnym posiedzeniu otwartym Rady IIP; formularze
przesyła się pocztą mailową za potwierdzeniem odbioru na dwa adresy konferencje@ptip.org.pl
oraz e.musial59@upcpoczta.pl
rejestracja uczestników w XXV konferencji oraz XVIII posiedzeniu dokonywana będzie w kolejności
zgłoszeń, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysyłane będzie pocztą mailową w ciągu 3 dni.

Zarejestrowany uczestnik konferencji uprawniony jest do zgłoszenia w terminie do 30 maja br. tytułu
referatu wraz ze streszczeniem i propozycją:
 wygłoszenia po zakwalifikowaniu przez zespół programowy,
 i / lub opublikowania zgodnie z zasadami publikacji w Rocznikach Geomatyki.
Dalsze informacje podane będą w następnym komunikacie. Ewentualne pytania należy kierować do
Sekretarza Towarzystwa mgr inż. Ewy Musiał: telefonicznie – 606 875 445 lub mailowo pisząc
jednocześnie na dwa wyżej podane adresy.
Prof. dr hab. Jerzy Gaździcki
Prezes Polskiego Towarzystwa
Informacji Przestrzennej

