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Tytuł konferencji 

Wielkopowierzchniowa inwentaryzacja obszarów leśnych z zastosowaniem 

technologii multisensorycznej platformy lotniczej 

 

Organizator 

Katedra Inżynierii Leśnej; Wydział Leśny; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

Komitet organizacyjny 

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak 

Sekretarz: inż. Rafał Borkowski 

 

Miejsce konferencji 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny 

Część referatowa: Kolegium Cieszkowskich, ul. Wojska Polskiego 71C 

Część warsztatowa: Dworek Sołacki, ul. Wojska Polskiego 71E 

 

Termin 

20.02.2020  

 

Cel konferencji 

Celem konferencji jest realizacja działań informacyjno-promocyjnych 

prezentujących rezultaty projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową 

technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą 

wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: 

POIR.01.01.01-00-1071/17).  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju: Szybka Ścieżka (Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: 
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Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). 

Projekt ten jest realizowany przez firmę GISPro sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 

71-637 Szczecin. 

Potrzeba organizacji konferencji wynika m.in. z konieczności przedyskutowania 

oraz zaprezentowania w gronie eksperckim zagadnień związanych z osiągniętymi 

rezultatami w/w projektu realizowanego przez Zamawiającego. 

 

Zakres konferencji 

W ramach konferencji przewidziane są dwie części. 

Pierwsza część, to sesja referatowa. W czasie tej sesji m.in. zostaną 

zaprezentowane przyjęte i stosowane w projekcie metody oraz wstępne wyniki, 

uzyskane w pierwszym roku realizacji etapu badawczego. 

Druga część, to sesja warsztatowa. Będzie ona przeprowadzona przez osoby 

biorące udział w projekcie, które poprowadzą zajęcia w pracowni komputerowej, 

prezentując stosowane w projekcie metody analityczne na danych pozyskanych w 

lasach Puszczy Noteckiej, w ramach kampanii terenowej z 2019 roku. 

 

Ramowy program konferencji  

9:00  – 10:00  –  rejestracja uczestników (hol – parter w Kolegium 

Cieszkowskich) 

10:00  – 10:15  –  powitanie gości i otwarcie konferencji (Dziekan Wydziału 

Leśnego – prof. dr hab. Piotr Łakomy oraz Przewodniczący 

konferencji – prof. Andrzej Czerniak; sala wykładowa w 

Kolegium Cieszkowskich) 

I sesja – referaty 

10:15  – 10:45 –  najnowsze osiągnięcia z zakresu teledetekcji lotniczej i 

satelitarnej w leśnictwie (Radomir Bałazy, Michał Wyczałek-

Jagiełło, Paweł Strzeliński) 

10:45  – 11:00 –  prezentacja założeń projektu (Michał Wyczałek-Jagiełło, 

Łukasz Jedynak, Marta Sieczkiewicz, Paweł Strzeliński) 
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11:00  – 11:15 –  prezentacja budowy lotniczej stacji multisensorycznej (Marta 

Sieczkiewicz, Michał Wyczałek-Jagiełło, Łukasz Jedynak, 

Kornel Polański) 

11:15 – 11:45 –  przerwa kawowa (hol – parter w Kolegium Cieszkowskich) 

11:45  – 12:15  –  prezentacja wyników – cz. 1. (Paweł Strzeliński, Rafał 

Borkowski) 

12:15  – 12:45  –  prezentacja wyników – cz. 2. (Kamil Kondracki) 

12:45  – 13:00  –  dyskusja  

13:00  – 14:30  –  lunch (sala seminaryjna Katedry Inżynierii Leśnej – 2 piętro w 

Kolegium Cieszkowskich) 

II sesja – warsztaty  

14:30  – 16:00  –  warsztaty – cz. 1.: przetwarzanie i analizy danych z 

lotniczego skaningu laserowego (Paweł Strzeliński, Kamil 

Kondracki; Pracowania SIP i Fotogrametrii – sala w piwnicy 

Dworku) 

16:00  – 16:15  –  przerwa kawowa (sala wykładowa – parter w Dworku) 

16:15  – 17:45  –  warsztaty – cz. 2.: przetwarzanie i analizy zdjęć lotniczych – 

RGB, CIR, RedEdge (Paweł Strzeliński, Rafał Borkowski; 

Pracowania SIP i Fotogrametrii – sala w piwnicy Dworku) 

17:45  – 18:00  –  podsumowanie i zakończenie konferencji (prof. Andrzej 

Czerniak; Pracowania SIP i Fotogrametrii – sala w piwnicy 

Dworku) 

 

Szczegółowy program konferencji i warsztatów zostanie podany w komunikacie 

nr 2, do 10 lutego 2020. 

 

Terminy rejestracji 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali komputerowej sesja warsztatowa 

jest przewidziana dla 30 osób. O udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

Wszystkich chętnych prosimy o dokonywanie rejestracji do 14 lutego 2020, 
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poprzez przesłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

na adres:  

Rafał Borkowski <rafal.borkowski@up.poznan.pl> 

 

W tytule mejla proszę wpisać: Konferencja GISPRO 2020 

 

Opłaty konferencyjne 

Uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat. Konferencja jest w całości 

finansowana ze środków projektu. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonami: 

Rafał Borkowski: + 48-737-729-976 

Paweł Strzeliński: +48-603-126-578 

 

  


