
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w 5. Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej pt. Kartografia geologiczna – po co i dla kogo? Forum odbędzie się w dniach 14-15 

grudnia w godz. 10.00-14.30 w formule on-line. W załączeniu przesyłam program Forum.  

Forum to cykl spotkań, podczas których prezentujemy wyniki prac prowadzonych przez  

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach wypełniania zadań Państwowej 

Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Najbliższe Forum zostanie  

poświęcone kartografii geologicznej. Zaprezentujemy wszystkie nasze produkty z zakresu kartografii 

geologicznej w skali od 1:10 000 do 1:500 000, które są efektem prowadzonych przez nas badań 

i które stanowią kompendium wiedzy na temat budowy geologicznej kraju. Przedstawimy metodykę 

oraz zakres prac terenowych, dokumentacyjnych i laboratoryjnych, które wykonujemy podczas  

opracowywania map. Skupimy się także na zagadnieniach niezwykle istotnych dla odbiorcy – aktua-

lizacji i sposobach udostępniania danych geologicznych – w formie baz danych oraz w postaci arku-

szy map. Będziemy rekomendować kto i do jakich celów powinien je wykorzystywać.  

Państwowy Instytut Geologiczny, realizując zadania Państwowej Służby Geologicznej, wdraża coraz szerzej 

kartografię i modelowanie 3D. Takie rozwiązania pozwalają skutecznie analizować dane, odkrywać zjawiska 

trudno zauważalne przy tradycyjnym podejściu, prowadzić błyskawiczne obliczenia 

i lepiej rozumieć procesy oraz zjawiska geologiczne. Podczas Forum zaprezentujemy nasz flagowy pro-

jekt, w ramach którego są opracowywane modele geologiczne 3D dla wybranych regionów Polski, a 

także ramowy model budowy geologicznej całego kraju.  

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia 

udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/5-forum-

psg-psh. Pomimo formuły on-line liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje 

kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB 

(forum@pgi.gov.pl; tel. 22 45 92 724; 22 45 92 174).  

Mam nadzieję, że w tym przedświątecznym okresie znajdziecie Państwo czas na spotkanie z nami. Licząc 

na owocną dyskusję, zapraszam do udziału w Forum! 

 

                Z poważaniem, 

 

 

Warszawa, 17 listopada  2022 r. 

Dyrektor  

Państwowego Instytutu Geologicznego 

Państwowego Instytutu Badawczego 

dr inż. Mateusz DAMRAT 
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