
    SPRAWOZDANIE  - GEOPRAKTYKI  TARNÓW 2014 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w Tarnowie w hotelu Kantoria  na terenie Campingu „Pod 

Jabłoniami”,  odbyły się „Praktyczne warsztaty technologiczne” zorganizowane przez Tarnowskie 

Koło Stowarzyszenia Geodetów Polskich , przy udziale firmy TPI, pod hasłem „GEOPRAKTYKI 

TARNÓW 2014”. 

   

Praktyczne warsztaty technologii pomiarowej z zakresu: technologii hybrydowej 

Topcon (GNSS + tachimetr), stosowania ogólnopolskiego systemu stacji referencyjnych TPI 

Net Pro, skanowania laserowego 3D - poprowadzili przedstawiciele firmy TPI Sp.z o.o. 

 

Warsztaty technologiczne miały na celu ukazanie przybyłym nowej technologii 

z powodzeniem stosowanej w codziennych pracach pomiarowych, trendy technologiczne 



wytyczające zmiany w sprzęcie pomiarowym przez następne lata. 

W programie omówiono i zaprezentowano: 

• Przegląd najnowszych rozwiązań pomiarowych oferowanych przez TPI Sp.z o.o., w tym 

najnowsze odbiorniki Topcon, najnowsze tachimetry, skanery laserowe, 

• Efektywne łączenie pomiarów GNSS z pomiarami tachimetrycznymi w terenie,  

• Praktyczne wykorzystanie technologii laserowej Faro i Topcon, opracowanie wyników 

skanowania, 

Zaprezentowano skaner Faro X330,  bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D umożliwiający 

tworzenie precyzyjnych i szczegółowych chmur punktów. Dzięki niemu można odwzorować 

nawet najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy architektoniczny. Wbudowany aparat 

cyfrowy zapewnia pełną dokumentację. 

 

 

 

 

 

Ponadto zaprezentowano pracę z systemem stacji referencyjnych TPI NET Pro i przedstawiono 

ich możliwości techniczne.  

 Dla każdego uczestnika firma TPI zagwarantowała bezpłatny dwutygodniowy dostęp do 

ogólnopolskiego systemu stacji referencyjnych TPI NET PRO, nawet dla tych , którzy posiadają 

inny sprzęt gps niż Topcon. 

 

Oprócz wykładów teoretycznych zaproponowano  chętnym warsztaty terenowe przed budynkiem 

hotelu Kantoria  w otoczeniu pięknej zieleni. 



 

 

 

Piękna słoneczna pogoda i otaczająca zieleń sprzyjały swobodnej wymianie doświadczeń oraz 

integracji przybyłych na spotkanie geodetów.  



 

 

 

Po zajęciach zaproszono wszystkich przybyłych gości na poczęstunek do restauracji hotelu 

Kantoria, podczas którego rozlosowano cenne nagrody ufundowane przez firmę TPI. 

Szczęśliwym posiadaczem radiotelefonów  został kol, Roman Krawczyk , 

 a dalmierza kol. Łukasz Waz. 

Zadowolone twarze uczestników spotkania świadczyły o potrzebie organizowania kolejnych 

spotkań w różnych ciekawych miejscach, nie koniecznie w Tarnowie. 

Zachęcam wszystkich jeszcze nie zdecydowanych do w wstępowania  w szeregi 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich Koło w Tarnowie, aby wspólnie organizować spotkania 

i imprezy integracyjne, na których można wymieniać doświadczenia i przy okazji mile spędzić czas 

z koleżankami i kolegami.   

 

        Kazimierz Sekuła 

       Prezes Tarnowskiego Koła SGP  

        

Poniżej galeria zdjęć 

   

 

 


