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Komunikat nr 1 

Warsztaty są organizowane przez PKN/KT 297 pod auspicjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania).  

Termin i miejsce warsztatów: 26-27 marca 2014, Warszawa, GUGiK, ul. Wspólna 2 

Cel warsztatów: Stworzenie forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami realizującymi projekty geoinformacyjne oparte 

o znormalizowaną metodykę w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, a także podjęcie inicjatywy popularyzacji 

dobrych praktyk w zakresie stosowania znormalizowanej metodyki dla budowy i rozwoju KIIP.  

Zarys problematyki warsztatów: Problematyka budowy infrastruktur informacji przestrzennej łączy w sobie przedmiot, cel i meto-

dologię geoinformatyki (p. rys.) oraz odpowiednie działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest interoperacyj-

ność danych i usług. Obejmuje ona uspójnienie wymiany danych i usług, zapewnienie udziału w obszarze informacji geograficznej 

zróżnicowanych organizacji (środowisk, instytucji), zapewnienie infrastruktury technologicznej dla danych i usług, porozumienia  

w zakresie współpracy między organizacjami, i inne.  

Zarys programu: 

I-szy dzień: Przybliżenie Uczestnikom warsztatów raportu CEN/TS 15449, omawiającego praktyczne stosowanie znormalizowanej 

metodyki do budowy infrastruktury informacji przestrzennej, w tym: 1 – podstawy ogólne (Reference model), 2 – najlepsze praktyki 

(Best practices), 3 – perspektywa danych (Data centric view), 4 – perspektywa usług (Service centric view), 5 – walidacja/weryfikacja  

i testowanie (Validation and testing).   

II-gi dzień: Prezentacja doświadczeń i praktyk stosowania znormalizowanej metodyki w różnych obszarach tematycznych IIP  

oraz przez różne ośrodki i instytucje wykonawcze - według indywidualnych zgłoszeń Instytucji. Także wymiana opinii w ramach fo-

rum dyskusyjnego. 

Termin zgłaszania referatów według załączonego formularza: 24. lutego 2014 r. na adres sekretariatu warsztatów: 

mgr Małgorzata Sypuła, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa 

e-mail: Malgorzata.Sypula@gugik.gov.pl 

tel.: 22 661 84 53 

Termin rejestracji uczestników według zał. formularza: 19. marca 2014 r. na adres jak wyżej. Liczba miejsc ograniczona. 

Zespół programowo – organizacyjny warsztatów: 

dr inż. Agnieszka Zwirowicz – Rutkowska: UWM w Olsztynie, 

 przewodnicząca Zespołu 

dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT 

dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK  

prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski  – WAT, przew. KT 297 
 

mgr Małgorzata Sypuła – GUGiK, sekretarz PKN/KT 297 

dr inż. Jerzy Wojciechowski –  PW, z-ca przew. KT 297 

dr inż. Ewa Wysocka – GUGiK 

mgr Jerzy Zieliński – GUGiK 
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Przewodnicząca Zespołu programowo-organizacyjnego 

 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski 

Przewodniczący KT 297 ds. Informacji geograficznej 

 


