
ADRES 

Sekretariat Konferencji: 

mgr inż. Agnieszka Kiersnowska 

Katedra Geoinżynierii SGGW w Warszawie 

ul. Nowoursynowska 159, 02 -776 Warszawa 

Bud. 33, pok. 31 

tel.: 22 59 35 226,  fax: 22 59 35 203 

e-mail: agnieszka_kiersnowska@sggw.pl  

http://progeotech2016.kg.sggw.pl 

KONTO BANKOWE 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie  

ul. Nowoursynowska 159, 02 -776 Warszawa 

 

Numer konta patrz na stronie internetowej 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obra-

dach i imprezach towarzyszących, całodzienne 

wyżywienie oraz komplet materiałów konfe-

rencyjnych (bez noclegów). 

Wysokość opłaty dla młodych geotechników 

(poniżej 35 lat) i doktorantów wynosi 550 zł, 

pozostali uczestnicy 800 zł.  
Organizatorzy proszą wpłacających o podanie 

dokładnych danych adresowych wraz z nume-

rem NIP do wystawienia faktury. 

ZAKWATEROWANIE 

Organizatorzy proponują zakwaterowanie w hote-

lu SGGW „Ikar” adres: ul. Nowoursynowska 161, 

02-787 Warszawa (http://ikar.sggw.pl). 
Orientacyjna cena jednego noclegu wynosi 155 zł 

pokój jednoosobowy i 100 zł za miejsce w pokoju 

dwuosobowym. Rezerwacja noclegów poprzez 

Sekretariat Konferencji.  

 

 

WAŻNE TERMINY 

15.12.2015 - Nadesłanie wstępnego zgłoszenia  

i streszczenia referatów 

31.01.2016 – Potwierdzenie przyjęcia referatu  

i informacja o wytycznych dla autorów 

31.03.2016 - Nadesłanie referatów 

30.04.2016 - Powiadomienie autorów o przyjęciu 

referatów 

15.05.2016 - Ostateczny termin zgłoszenia ucze-

stnictwa wraz z opłatą konferencyjną 

15.06.2016 - Komunikat 2 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI 

28.09.2016 – środa 

• otwarcie konferencji 

• sesja I (część 1)  

• sesja promocyjno-szkoleniowa  

• obiad 

• sesja I (części 2 i 3) 

• kolacja 

29.09.2016 – czwartek 

• sesja II (części 1 i 2) 

• podsumowanie konferencji 

• obiad 

• wyjazd uczestników 

SPONSORZY I PROMOCJE 

Organizatorzy zapraszają firmy do sponsorowania 

Konferencji i udziału w sesji promocyjno–

szkoleniowej oraz wystawie reklamowej. 

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt 

z Sekretariatem Konferencji. 

 

 

 

     

KOMUNIKAT 1 

Polski Komitet Geotechniki 

Oddział Stołeczny 
Polskiego Komitetu Geotechniki 

Katedra Geoinżynierii  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie 

mają zaszczyt zaprosić na 

II  Konferencję Naukowo-Techniczną 

ProGeotech 2016 
„Projektowanie geotechniczne 
 – dobór parametrów i obliczenia 

 projektowe” 

Warszawa 28-29.09.2016 

 

Centrum Wodne - Kampus SGGW 

ul. Ciszewskiego 4/6, 02-776 Warszawa 

http://progeotech2016.kg.sggw.pl 

Październik 2015 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

II Konferencja Naukowo-Techniczna 

ProGeotech 2016 

„Projektowanie geotechniczne - dobór 

parametrów i obliczenia projektowe” 

28-29.09.2016 Warszawa 

Tytuł artykułu:  

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

Imię: ....................................................................... 

Nazwisko: .............................................................. 

Instytucja/Firma: ………………………………... 

................................................................................ 

NIP:......................................................................... 

Adres: ..................................................................... 

Kod pocztowy: ....................................................... 

Miasto: ................................................................... 

Państwo: ................................................................. 

Telefon: .................................................................. 

Fax: ........................................................................ 

email: ..................................................................... 

Zgłaszam : 

uczestnictwo w II Konferencji „Projektowanie  

geotechniczne – dobór parametrów i obliczenia 

 projektowe” 

udział w sesji promocyjnej firm 

proponowany tytuł prezentacji: ............................... 

................................................................................ 

................................................................................ 

Pokój: 1 osobowy                      2 osobowy              

Nocleg: 27/28.09          28/29.09           29/30.09       

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w celach związanych z organizacją konferencji (zgodnie z przepisa-

mi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 

Dz. U. Nr 101 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

...................................... 

                                                            podpis: 

KOMITET NAUKOWY 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki 
            (Przewodniczący) 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz 
      (Wiceprzewodniczący) 

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, prof. PWr 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski 

dr hab. inż. Jan Gaszyński, prof. PK 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski 

prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała 

dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ 

dr hab. inż. Mirosław Lipiński 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek 

dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. UPW 

prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk 

dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr 

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski 

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska 

dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB 

prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański  

dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK 

prof. dr hab. inż. Wojciech Wolski 

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB 

prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga 

dr inż. Marek Bajda  (Sekretarz) 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW  
                                           (Przewodniczący) 

mgr inż. Agnieszka Kiersnowska 

dr inż. Bolesław Kłosiński 

dr inż. Mariusz Lech 

dr inż. Piotr Ostrowski 

dr inż. Simon Rabarijoely 

dr inż. Bohdan Rymsza 

dr inż. Wojciech Sas 

dr inż. Zdzisław Skutnik 

dr inż. Małgorzata Wdowska 

dr inż. Marzena Lendo-Siwicka  (Sekretarz) 

TEMATYKA 

Sesja I: Dobór parametrów w projektowaniu 

geotechnicznym 

Sesja II: Obliczenia projektowe 

 

UCZESTNICTWO 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

zgłoszenia referatów i do uczestnictwa  

w konferencji.  

Zgłoszenia prosimy dokonywać drogą ele-

ktroniczną na adres Sekretariatu konferencji 

agnieszka_kiersnowska@sggw.pl  
lub pocztą/faksem. 

 

WYDAWNICTWO 

Referaty w języku polskim należy nadsyłać na 

adres Sekretariatu Konferencji zgodnie z poda-

nym terminarzem. Szczegółowy sposób przygo-

towania streszczeń i referatów dostępny jest na 

stronie konferencji. Nadesłane referaty, po uzy-

skaniu pozytywnych recenzji i wniesieniu opłaty 

uczestnictwa przez co najmniej jednego z auto-

rów, zostaną opublikowane w jednym z czaso-

pism:  

• Acta Scientiarum Polonorum, Architectura 

   - Budownictwo  

• Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie 

 Środowiska. 


