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Podsumowanie XXX Konferencji
Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
nt. Interdyscyplinarna rola geoinformacji
Witam Państwa na sesji zamykającej XXX Konferencję PTIP,
Niebawem XXX konferencja PTIP przejdzie do historii. Czas na konkluzje. Podobnie jak po
wielu porzednich możemy powiedzieć, że udało się zorganizować kolejną ciekawą
konferencję, którą spróbuję pokrótce podsumować.
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Dzięki objęciu naszego wydarzenia honorowym patronatem przez Ministerstwo
Rozwoju i Technologii i włączenia się Patrona w proces kształtowania programu
XXX Konferencji PTIP, udało nam się szerzej pokazać geoinformacyjne strony
planowania przestrzennego. Za to wszystko pięknie dziękujemy Panu Ministrowi
Piotrowi Uścińskiemu, który zabrał głos w sesji otwarcia oraz jego Zespołowi.
Panel dyskusyjny prowadzony przez Panią dyrektor Annę Michalik z Departamentu
Planowania Przestrzennego MRiT i przez Głównego Geodetę Kraju Pana prof.
Waldemara Izdebskiego był niezwykle interesujący, żywy i silnie nawiązujący do
problematyki geoinformacyjnej.
Panel ten pokazał, że nasze Towarzystwo i zgromadzona wokół niego społeczność
mają dużo wspólnych obszarów zainteresowań z planistami, Ministerstwem i
Towarzystwem Urbanistów Polskich. Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie
swojego rodzaju kamieniem węgielnym naszej bliższej współpracy, czego zapowiedzi
słyszeliśmy podczas obrad.
Znaczącym wzbogaceniem naszych obrad było wystąpienie Prezesa Polskiego
Towarzystwa Imformatycznego Pana Wiesława Paluszyńskiego, stanowiące
interesującą wizję wyzwań stojacych przed informatyką, a także swojego rodzaju
klamrę do naszej XXIX Konferencji, kiedy to dyskutowliśmy o roli geoinformacji
wobec wyzwań cywilizacyjnych
Warto również odnotować niezwykle ciekawą tematykę wystąpień i dyskusji w
sesjach referatowych. Ich różnorodność jest świadectwem podejmowania przez
autorów nowych wątków badawczych poszerzających zakres naszej dyscypliny, a
wiele referatów z zakresu zastosowań sztucznej inteligencji świadczy o trafności
wyboru tematu naszej debaty dwa lata temu, kiedy więcej mówiliśmy o teorii i
metodyce tej dynamicznie rozwijanej technologii.
W referatach kontynuowana była także problematyka panelu dyskusyjnego
odnoszono sie do zagadnień planowania przestrzennego w kontekście geoinformacji.
Ponadto prezentowano osiągnięcia w zakresie metodyki, edukacji i nowych narzędzi
aplikacyjnych z zakresu geomatyki.
Cieszy nas również liczny udział młodego pokolenia geomatyków.
Tegoroczna Konferencja PTIP zbiegła się dziewięćdziesięcioleciem urodzin Pana
Profesora Jerzego Gaździckiego, Honorowego Prezesa Towarzystwa. Mieliśmy
możliwość obchodzenia Jubileuszu Pana Profesora podczas sesji otwarcia, a sam
Jubilat towarzyszył wszystkim sesjom w czasie ostatnich dwóch dni. Dziękujemy
Panie Profesorze za to serdecznie.

Pozwólcie Państwo, że przejdę do pozostałych podziękowań:
•
•
•
•
•
•

Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za udział w naszym dorocznej
konferencji
Panelistom za bardzo ciekawe, ale i pobudzające do przemyśleń wypowiedzi na
temat geoinformacyjnych aspektów planowania przestrzennego
Autorom i prezentującym za trud przygotowania referatów i wystąpień
Prowadzącym sesje za wyjątkową asertywność podczas obrad i za utrzymanie
stabilności naszego programu
Recenzentom za trud oceny komunikatów i artykułów naukowych
Moim najbliższym współpracowniczkom paniom profesor Elżbiecie Bieleckiej oraz
Agnieszce Zwirowicz- Rutkowskiej za pracę przy przygotowaniu naszej Konferencji.

Mamy nadzieję, że kolejna konferencja odbędzie się już w tradycyjnej formule i będziemy
mogli nie tylko debatować, ale i zacieśnić nasze koleżeńskie relacje. Myślę, że wszystkim
brakowało wspólnych przerw kawowych i towarzyszących im pogawędek, nie mówiąc o
spotkaniu towarzyskim.
Prosimy odwiedzać witrynę PTIP, gdzie uzyskacie Państwo informacje o nadchodzących
spotkaniach, a także o przyszłorocznej konferencji.
Na koniec pozwólcie Państwo przekazać informację o wynikach wczorajszego Walne
Zebrania Członków PTIP, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wybrane zostały
władze Towarzystwa na kadencję 2021 – 2024.
Prezesem został Marek Baranowski,
Członkami Zarządu:
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•
•
•
•
•

Elżbieta Bielecka
Kazimierz Bujakowski
Jerzy Chmiel
Konrad Eckes
Dariusz Gotlib
Adam Iwaniak
Waldemar Izdebski
Jacek Kozak
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Zbigniew Zwoliński

Członkami Komisji Rewizyjnej:
•
•
•

Dariusz Korpetta
Elżbieta Lewandowicz
Joanna Pluto-Kossakowska

Gratuluję wyboru członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Oba te ciała ukonstytuują się w
najbliższym czasie.
Życząc Państwu wszystkiego najlepszego, pozwalam sobie zamknąć nasze obrady. Do
zobaczenia w realu w przyszłym roku na jesieni.
Marek Baranowski
Prezes
Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
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