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Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność zaprosić na Bałtycki Kongres Geodezyjny, który odbędzie w Gdańsku  
w dniach 2 - 4 czerwca 2016 roku. Bałtycki Kongres Geodezyjny jest organizowany przez Katedrę 
Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Geodetów Polskich oddział w Gdańsku.  

Kongres skierowany jest do wszystkich jednostek naukowych i gospodarczych wykorzystujących 
najnowsze technologie geodezyjno-kartograficzne. W ramach Kongresu odbędzie się m.in. 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016, której zasadniczym przesłaniem 
będą szeroko pojęte związki geodezji z gospodarką i nauką. 

Założonym celem Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego jest integracja środowiska geodezyjnego oraz 
wymiana doświadczeń i osiągnięć m.in. w dziedzinach: 

 autonomiczne pojazdy, statki i statki powietrzne, 

 badania obszarów morskich i przybrzeżnych, 

 fotogrametria i teledetekcja wraz ze skaningiem laserowym, 

 geodezja inżynieryjna i monitoring geodezyjny, 

 geodezja wyższa, grawimetria, sieci geodezyjne, 

 geoinformatyka - teoria i zastosowanie, 

 kartografia i wizualizacja danych kartograficznych, 

 kataster, planowanie przestrzenne, rozwój miast, 

 nowoczesne metody teledetekcyjne, analiza i przetwarzanie danych, 

 rozwój geodezji, nauk o Ziemi, teledetekcji i edukacji, 

 technologie kosmiczne i satelitarne, 

 zarządzanie danymi biometrycznymi, 

 zastosowanie GIS w ochronie środowiska, transporcie i zarządzaniu kryzysowym. 

 

Przewidujemy, że Kongres będzie wydarzeniem umożliwiającym szeroką promocję oraz prowadzenie 
działań marketingowych przez podmioty gospodarcze, które chcą wypromować swoją markę na rynku lub 
zapoznać uczestników z najnowszymi produktami. Z naszej strony deklarujemy szeroką promocję, wysoki 
poziom organizacyjny jak również możliwość nawiązania współpracy dotyczącej wszystkich ważniejszych 
imprez organizowanych przez Katedrę Geodezji WILiŚ Politechniki Gdańskiej oraz gdański oddział SGP. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

 

W załączeniu przedstawiamy proponowane formy i zakres pakietów dla sponsorów i wystawców wraz 
z Komunikatem I.  

 
                                     Z wyrazami szacunku  
                                         

Komitet Organizacyjny BKG 


