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KOMUNIKAT 1 
 
W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XVI Konferencji Naukowo-

Technicznej z cyklu „AKTUALNE PROBLEMY W GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ” 
pt. „Geodezja inżynieryjna dla rozwoju zrównoważonej gospodarki” 

która odbędzie się w dniach 21-22.09.2023 r. 
 
Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej” - APGI. 
Tym razem odbędzie się ona w zmienionej formie organizacyjnej. Nowa formuła wynika z połączenia 
organizowanych naprzemiennie konferencji APGI oraz SCEGeo - dawniej konferencji katedr  
i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych. Niezmienna pozostaje tematyka, jaką jest 
szerokie spektrum badań i wdrożeń geodezji inżynieryjnej, szczególnie w ujęciu 
interdyscyplinarnym. Celem organizatorów jest także umiędzynarodowienie wydarzenia. Oprócz 
gości z Polski, bardzo liczymy na uczestników z zagranicy. Oficjalnym językiem obrad stanie się 
angielski, natomiast sama konferencja odbywała się będzie w trybie hybrydowym. 
 
Proponujemy następującą tematykę konferencji: 
1.  Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych 
2.  Technologie pomiarowe – tachimetry, GNSS, skanowanie, fotogrametria, sensory inercyjne 
3.  Teleinformatyka w geodezji inżynieryjnej        
4.  Pomiary inżynieryjne w geotechnice, geodynamice, budownictwie podziemnym i górnictwie 
5.  BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach inżynieryjnych, digital twins 
6.  Geodezja inżynieryjna w monitorowaniu zagrożeń konstrukcji inżynierskich i budowlanych 
7. Zastosowania geodezji inżynieryjnej w zarządzaniu ryzykiem 
 
Bardzo liczymy na Państwa udział oraz na aktywny wpływ na zdefiniowanie przyszłej, miejmy 
nadzieję - bardziej atrakcyjnej formy konferencji. W tym celu, na stronie konferencji zamieścimy 
ankietę z kilkoma pytaniami oraz konkretnymi propozycjami usprawnień. 
 
 
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród Państwa znajomych 
i współpracowników. 
 
 
MIEJSCE OBRAD 
21.09 – 22.09.2023 Best Western Hotel Edison, Baranowo 

 
TERMINY 
 
do 31 stycznia 2023 r. uruchomienie strony internetowej Konferencji, Komunikat II 

do 15 kwietnia 2023 r. zgłoszenie uczestnictwa i nadsyłanie streszczeń referatów i posterów 

do 30 kwietnia 2023 r. wstępna akceptacja referatów i posterów 

do 15 maja 2023 r.  wniesienie opłaty za udział w konferencji 

do 15 sierpnia 2023 r. przesłanie szablonów  

do 15 września 2023 r. przekazanie pełnej treści artykułów i posterów 



KOSZTY 
 
Koszt udziału w konferencji z noclegiem w pokoju 2 osobowym wynosi 1800 zł brutto. 

Koszt udziału w konferencji z noclegiem w pokoju 1 osobowym wynosi 1900 zł brutto. 

 

Opłata konferencyjna obejmuje:  

− uczestnictwo,  

− zakwaterowanie,  

− pełne wyżywienie,  

− materiały konferencyjne. 

 

Możliwość przedłużenia pobytu do 23 września oraz zwiedzenia Poznania w dniu 23.09 – dodatkowa 
opłata 500 zł brutto (w tym kolacja, nocleg oraz śniadanie). 

 

Samo uczestnictwo w konferencji bez rezerwacji noclegu i śniadania, to koszt 1600 zł brutto. 

 
 
UWAGA: Z uwagi na ograniczone zasoby hotelu, po wypełnieniu limitu osób nie będzie już 
możliwości rezerwacji kolejnych miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 
 

Serdecznie zapraszamy! 

 
 
 
 
 
 
 

   


