
ADRES 

Sekretariat Konferencji: 
dr inż. Katarzyna Gabryś 

Katedra Geotechniki SGGW w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 159, 02 -776 Warszawa 
tel.: 22 59 35 405,  fax: 22 59 35 203 
e-mail: katarzyna_gabrys@sggw.pl 
http://progeotech2020.kg.sggw.pl  

KONTO BANKOWE 

Numer konta zostanie podany na stronie interne-
towej konferencji. 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obra-
dach i imprezach towarzyszących, całodzienne 
wyżywienie oraz komplet materiałów konfe-
rencyjnych (bez noclegów). 
Wysokości opłat są następujące: 
 900 zł brutto dla uczestników, 
 650 zł brutto dla Młodych Geotechników  

i Doktorantów (poniżej 35 roku życia), 
 450 zł brutto dla osoby towarzyszącej (bez 

materiałów konferencyjnych). 

UCZESTNICTWO 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wnie-
sienie opłaty konferencyjnej. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
zgłoszenia referatów i do uczestnictwa  
w konferencji.  
Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonywać 
drogą elektroniczną poprzez wysłanie 
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego  
na adres e-mail: katarzyna_gabrys@sggw.pl  
Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod 
adresem http://progeotech2020.kg.sggw.pl  
 

 

TEMATYKA 

1.   Wyznaczanie parametrów geotechnicznych 
1.1 Badania laboratoryjne i terenowe 
1.2 Niepewności, ryzyko, statystyka  
      w geotechnice 
2.   Obliczenia w projektowaniu  
      geotechnicznym 
2.1 Modele podłoża gruntowego 
2.2 Obliczenia projektowe 
2.3 Analiza numeryczna 2D i 3D 
2.4 Geotechnika w BIM (Building Information    
      Modeling) - GeotechBIM 

WAŻNE TERMINY 

20.12.2019 - Nadesłanie wstępnego zgłoszenia  
i streszczenia referatów 

15.01.2020 - Potwierdzenie przyjęcia referatu  
i informacja o wytycznych dla autorów 

15.03.2020 - Nadesłanie referatów 

15.04.2020 - Powiadomienie autorów o przyjęciu 
referatów 

15.05.2020 - Ostateczny termin zgłoszenia 
uczestnictwa i wniesienia opłaty konferencyjnej 

15.06.2020 - Komunikat 2 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI 

7.07.2020 – wtorek 
 otwarcie konferencji 
 sesja I (część 1)  
 sesja promocyjno-szkoleniowa  
 obiad 
 sesja I (część 2) 
 sesja II (części 1 i 2) 
 kolacja 

8.07.2020 – środa 
 sesja II (części 3 i 4) 
 podsumowanie konferencji 
 obiad  i wyjazd uczestników 

 

     

KOMUNIKAT 1 

Polski Komitet Geotechniki 

Oddział Stołeczny 
Polskiego Komitetu Geotechniki 

Katedra Geotechniki 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie 

mają zaszczyt zaprosić na 

III Konferencję Naukowo-Techniczną 
ProGeotech 2020 

„Projektowanie geotechniczne 
 – doświadczenia i perspektywy” 

Warszawa 7-8.07.2020 

 

Centrum Wodne SGGW - Kampus SGGW 
ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa 

http://progeotech2020.kg.sggw.pl 
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KOMITET NAUKOWY 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz - przewod-
niczący 
dr inż. Emil Soból – sekretarz 
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka 
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski 
prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała 
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda 
prof. dr hab. inż. Marek Lefik 
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek 
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski 
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska 
prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański 
prof. dr hab. inż. Maciej Werno 
prof. dr hab. inż. Wojciech Wolski 
prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga 
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG 
dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, prof. PWr 
dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG 
dr hab. inż. Andrzej Gruchot 
dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ 
dr hab. inż. Adam Krasiński, prof. PG 
dr hab. inż. Mirosław Lipiński 
dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. UP 
dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr 
dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM 
dr hab. inż. Maria J. Sulewska, prof. PB 
dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB 
dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW 
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK 
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. UP  
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM 
dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. 
PB 
dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR 
dr hab. inż. Tymoteusz Zydroń 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. inż. Wojciech Sas - przewodniczący 
dr inż. Katarzyna Gabryś - sekretarz 
dr inż. Marek Bajda 
dr inż. Agnieszka Kiersnowska 
dr inż. Mariusz Lech 
dr inż. Katarzyna Markowska-Lech 
dr inż. Piotr Ostrowski 
dr inż. Simon Rabarijoely 
dr inż. Bogdan Rymsza  
dr inż. Zdzisław Skutnik 
dr inż. Emil Soból 
dr inż. Małgorzata Wdowska  
mgr inż. Piotr Osiński 
mgr inż. Katarzyna Goławska 
mgr inż. Maciej Miturski 
mgr inż. Justyna Dzięcioł  
mgr Anna Błaszczyk 
 

WYDAWNICTWO 

Referaty w języku polskim lub angielskim należy 
nadsyłać na adres Sekretariatu Konferencji zgod-
nie z podanym terminarzem. Szczegółowy sposób 
przygotowania streszczeń i referatów dostępny 
jest na stronie konferencji. Nadesłane referaty, po 
uzyskaniu pozytywnych recenzji i wniesieniu 
opłaty uczestnictwa przez co najmniej jednego  
z autorów oraz opłaty za publikację, zostaną opu-
blikowane w jednym z czasopism:  
 Acta Scientiarum Polonorum, Architectura 
   - Budownictwo (20 pkt), 

 Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie 
 Środowiska (20 pkt). 

 
Orientacyjny koszt opublikowania referatu  
w czasopiśmie wynosi ok. 1000 zł. 

 

 

 

SPONSORZY I PROMOCJE 

Organizatorzy zapraszają firmy do sponsorowania 
Konferencji, udziału w sesji promocyjno–
szkoleniowej oraz wystawie reklamowej.  
Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt 
z Sekretariatem Konferencji. 

ZAKWATEROWANIE 

Organizatorzy proponują zakwaterowanie w: 
 hotelu SGGW „IKAR” - ul. Nowoursynow-

ska 161, 02-787 Warszawa, tel. 225933700,  
e-mail: ikar@sggw.pl,  

 Hotelu Szkoleniowym „Ursynów” -  
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. 
225462177,  
e-mail: hotel@hotelursynow.pl,  

 
 
W celu dokonania rezerwacji pokoju prosimy  
o indywidualny kontakt z recepcją hoteli. 
 


