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Rok 2016 dla gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, jest rokiem 

szczególnym - rokiem obchodów Jego Jubileuszu 70-lecia. 

Dokładnie, siedemdziesiąt lat temu, w 1946 roku został zalegalizowany Oddział Związku 

Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku, a siedem lat później – w 1953 r. VII Zjazd 

Delegatów ZMRP dokonał zmiany nazwy ze Związku na Stowarzyszenie Geodetów Polskich. 

Z okazji obchodów Jubileuszu Oddział SGP w Gdańsku wraz z Katedrą Geodezji WILiŚ 

Politechniki Gdańskiej w dniach 2-4 czerwca 2016 r., organizujemy w Gdańsku 

Bałtycki Kongres Geodezyjny - BKG’2016.  

W ramach Kongresu zaplanowaliśmy szereg wydarzeń uświetniających nasze 70-lecie, 

m.in. benefis Prof. Mirosława Żaka oraz Prof. Adama Żurowskiego oraz Międzynarodową 

Konferencję Naukowo-Techniczną Geomatyka’2016, spotkania i dyskusje podczas Forum 

Geodezyjnego, prezentacje i wystawy o tematyce geodezyjno-kartograficznej.  

Głównym celem Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego jest integracja naszego środowiska 

geodezyjnego oraz wymiana doświadczeń i osiągnięć w szeroko rozumianej Geomatyce.  

Do udziału w BKG’2016 zapraszamy firmy do promocji swojej działalności. Zostaną 

udostępnione m.in. sesje promocyjne, stoiska informacyjne, plansze reklamowe, udział 

w wystawie, organizacje workshopów i pokazów. Również na życzenie zainteresowanych jest 

możliwe indywidualne określenie zakresu promocji. Zapraszamy do bieżącego odwiedzania 

internetowej strony kongresu: www.bkg.geomatyka.eu 

Rozpoczęcie obchodów Jubileuszu rozpoczynamy od organizacji dwóch szkoleń 

w Gdańsku, adresowanych do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, 

powiatowego i wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych oraz osób przygotowujących 

się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentów geodezji przed absolutorium, 

a podsumowanie, których odbędzie się podczas Forum SGP w trakcie BKG’2016.  

1. W dniu 4 marca 2016 r. (piątek) szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak, 

nt. „Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem 

granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu” 

2. W dniu 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) szkolenie poprowadzi mgr inż. Mirosław Puzia,  

nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle 

nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy 

BDOT500 oraz mapy zasadniczej”. 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w szkoleniu, gdyż udział ten jest jednocześnie 

promocją udziału w BKG’2016 – uczestnik za każdy dzień szkolenia nabywa 10% upust opłaty 

rejestracyjnej w Kongresie. 
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