
KOMUNIKAT 2:

organizator: współorganizator: instytucja wspierajaca: 



Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 6. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE 

PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE, które odbędzie się jesienią 2017 r.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wygłaszania referatów, prezentowania wyników  

badań oraz do dyskusji na temat aspektów geologiczno-inżynierskich i roli rozpozna-

nia podłoża w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. 

Konferencja odbędzie się w Rzeszowie w dniach 17 - 20 października 2017 r. 

Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut  

Badawczy oraz Menard Polska Sp. z o.o., przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii  

Inżynierskiej i Środowiska.

szanowni panstwo! drogie kolezanki i koledzy!
.

• Badania laboratoryjne i badania in situ gruntów i skał w dokumentowaniu podłoża gruntowego

• Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych

• Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie w procesie budowlanym

• Dokumentowanie zjawisk geodynamicznych

• Badania geofizyki inżynierskiej w ustalaniu modelu geologicznego

• Nowoczesne metody monitoringu z zastosowaniem technik geodezyjnych, lotniczych i satelitarnych

• Badania geośrodowiskowe w rozpoznaniu podłoża gruntowego

• Przetwarzanie i analiza danych w systemach GIS i BIM

• Remediacja terenów zdegradowanych i historycznie zanieczyszczonych

sesje tematyczne:
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II kwartał 2017 r. – termin opublikowania Komunikatu nr 3 

01.03.2017 r.  
termin nadsyłania artykułów zgłaszanych  

do Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego [artykuły w języku polskim]

01.03.2017 r.  
termin nadsyłania artykułów zgłaszanych  

do Przeglądu Geologicznego [artykuły w języku polskim] 

01.05.2017 r.  
termin nadsyłania artykułów zgłaszanych do Geological Quarterly 
[artykuły w języku angielskim]

01.08.2017 r.  
termin nadsyłania abstraktów posterów i abstraktów referatów wygłaszanych  

na Sympozjum [termin ten nie dotyczy uczestników, którzy nadesłali 

wcześniej artykuł wraz z abstraktem]

17.09.2017 r.  
ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Sympozjum

17.10.2017   
wtorek – warsztaty szkoleniowo informacyjne

[warsztaty GIS/CAD oraz warsztaty RID]

18.10.2017  
środa – sesje referatowo-posterowe

19.10.2017  
czwartek – sesje referatowo-posterowe

20.10.2017  
piątek – warsztaty terenowe

kalendarz sympozjum: wazne daty:
.

warsztaty terenowe 20.10.2017

Zgodnie z tradycją Sympozjum WPGI, warsztaty terenowe 

będą składać się z dwóch części:

Budowa geologiczna rejonu Rzeszowa – formy geomorfo-
logiczne charakterystyczne dla rejonu Rzeszowa.

Prezentacja problematyki posadawiania obiektów bu-
dowlanych na przykładzie jednej z realizowanych inwe-
stycji budowlanych w okolicy Rzeszowa. 



Przewidywany jest druk nadesłanych artykułów w wydawnictwach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego:

• Geological Quarterly (IF=1,000; punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt.) – artykuły w języku angielskim, przygotowane zgodnie z wymaganiami czasopisma: 
http://gq.pgi.gov.pl/about/submissions. Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w wydaniu Geological Quarterly pod koniec 2019 r.

• Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 12 pkt.) – wskazówki dla autorów:  
http://9070.indexcopernicus.com/page.php?IDpage=100857&p=4. Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane przed konferencją.

• Przegląd Geologiczny (punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 12 pkt.) – wskazówki dla autorów: 
http://www.pgi.gov.pl/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/informacje/6098-wskaz-dla-autor.html. Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane 
w październikowym numerze czasopisma.

UWAGA!  Wszystkie artykuły należy przesłać na adres wpgi6@pgi.gov.pl

materiały konferencyjne i pokonferencyjne:



opłata konferencyjna:

PEŁNA OPŁATA KONFERENCYJNA  
(1200 PLN BRUTTO)

_udział w sesjach referatowo-posterowych
_wyżywienie:
17.10.2017 (wtorek) – kolacja; 
18.10.2017 (środa) – przerwy kawowe,  
obiad, uroczysta kolacja;
19.10.2017 (czwartek) – przerwy kawowe,  
obiad, kolacja; 
20.10.2017 (piątek) – suchy prowiant pod-
czas wycieczki, obiad
_materiały konferencyjne
_udział w warsztatach terenowych 

OPŁATA KONFERENCYJNA  
(1100 PLN BRUTTO)

_udział w sesjach referatowo-posterowych
_wyżywienie:
17.10.2017 (wtorek) – kolacja
18.10.2017 (środa) – przerwy kawowe, obiad, 
uroczysta kolacja
19.10.2017 (czwartek) – przerwy kawowe,  
obiad, kolacja
_materiały konferencyjne

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

Opłatę konferencyjną należy dokonać za pomocą przelewu bankowego na konto:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, NIP 525-000-80-40
Bank: GETIN NOBLE BANK S.A.
24 1560 0013 2366 2335 1965 0020 – Rachunek bieżący PLN

Przelewy zagraniczne:
SIWFT CODE: GBGCPLPKXXX
IBAN: PL 24 1560 0013 2366 2335 1965 0020
Bank Name: Getin Noble Bank SA
Bank Address: 33 PRZYOKOPOWA STREET, 01-208 WARSAW, PL
Name on account: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Account number - PL 24 1560 0013 2366 2335 1965 0020

UWAGA!  
Opłaty konferencyjne nie zawierają kosztu noclegu  
i śniadań (koszty te uczestnicy pokrywają we własnym zakresie)

UWAGA!  
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skrót nazwy  
Sympozjum (WPGI2017). Termin dokonywania wpłat: 17.09.2017 r.

Koszt przelewu ponosi uczestnik. Wpłata pomniejszona o ten koszt będzie  
traktowana jako niepełna



zakwaterowanie:

Sympozjum odbędzie się w Hotelu Rzeszów (al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów)
http://www.hotelrzeszow.com.pl/ 

Ceny dla uczestników Sympozjum (koszt noclegu ze śniadaniem):
pokój 1-osobowy – 210 zł/doba
pokój 2-osobowy – 290 zł/doba
Podane ceny zawierają podatek VAT.

Dział rezerwacji:
e-mail: recepcja@hotelrzeszow.com.pl 
Tel.: +48 17 777 10 10 |Tel.: +48 607 234 275 |Fax: +48 17 777 10 13

UWAGA!  
Opłatę za nocleg należy dokonać we własnym zakresie  
przelewem bankowym na konto hotelu.
Uczestnicy Sympozjum samodzielnie dokonują rezerwacji noclegów oraz opłacają 
koszty (nocleg ze śniadaniem).  
Rezerwację prosimy dokonywać bezpośrednio w hotelu do dnia 30.09.2017 r.  
powołując się na hasło WPGI 2017.
Hotel zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników Sympozjum.

Dane do przelewu:
KONSORCJUM 2 sp. z o.o.                 
al. Piłsudskiego 44 , 35-001 Rzeszów, NIP: 5170378349,
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie 48 8642 1126 2012 1146 7407 0002

Dane do przelewu zagranicznego:
SWIFT CODE: POLUPLPR
IBAN: PL 48 8642 1126 2012 1146 7407 0002

UWAGA!  
W tytule opłaty należy podać hasło WPGI2017 oraz imię i nazwisko uczestnika/ 
uczestników Sympozjum.

sponsor generalny: sponsor oficjalny:



w rzeszowie
do zobaczenia :)

Pytania dotyczące Sympozjum prosimy kierować na adres: wpgi6@pgi.gov.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Edyta Majer 
mgr inż. Grzegorz Ryżyński

kontakt:

PROGRAM BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
TEL. 22 45 92 715; 22 45 92 707 
geologia.inzynierska@pgi.gov.pl; geofizyka.inzynierska@pgi.gov.pl 


