
O R G A N I Z A T O R :
P A Ń S T W O W Y  I N S T Y T U T  G E O L O G I C Z N Y
P A Ń S T W O W Y  I N S T Y T U T  B A D A W C Z Y



Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  
przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska zaprasza na 
7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy  
Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI)

W ubiegłym roku z powodu pandemii zmuszeni byliśmy przełożyć 7. Ogólno-
polskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej (WPGI), któ-
re miało odbyć się w dniach 24-27 listopada w Bydgoszczy, na rok 2021. Byliśmy 
wówczas pełni nadziei, że w 2021 r. wszyscy spotkamy się w Bydgoszczy i Sympo-
zjum odbędzie się w sposób tradycyjny (wyłącznie stacjonarny). 

Dzisiaj, jako organizatorzy, musimy podjąć wiele decyzji. Jedną – najważniejszą 
mamy za sobą – Sympozjum 7. WPGI odbędzie się w tym roku w dniach 14-17 
września! Od naszego ostatniego spotkania w Rzeszowie (WPGI 2017) wiele waż-
nych badań i projektów zostało zrealizowanych. Uważamy, że dla dobra środo-
wiska branżowego konieczne jest zaprezentowanie efektów ostatnich badań.

NIE PRZEWIDUJEMY MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI SYMPOZJUM  
WYŁĄCZNIE STACJONARNIE. CHCĄC ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE 
WARUNKI JEGO PRZEPROWADZENIA UWAŻAMY,  
ŻE NAJWŁAŚCIWSZĄ FORMĄ JEGO ORGANIZACJI BĘDZIE FORMA  
HYBRYDOWA (ON-LINE I STACJONARNA W HOTELU 
W BYDGOSZCZY) LUB CAŁKOWICIE ON-LINE.
 
Zapewniamy, że decyzję o ostatecznej formie organizacji konferencji podejmie-
my odpowiedzialnie i zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Jednocześnie 
uprzejmie informujemy, że sesje tematyczne oraz warsztaty zostaną zorganizo-
wane w zakresie, o którym informowaliśmy w poprzednich komunikatach.

Zapraszamy do udziału w Sympozjum 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Edyta Majer

Szanowni Państwo,



Kalendarz Sympozjum:

14.09.2021 WARSZTATY SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE
 

15-17.09.2021 SESJE REFERATOWO-POSTEROWE
 

PODCZAS SYMPOZJUM PLANUJEMY ZORGANIZOWAĆ  
CZTERY WARSZTATY:

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA REFERATÓW /  
POSTERÓW DOTYCZĄCYCH PONIŻSZEJ TEMATYKI:

• Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja.
• Możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji, zwłaszcza w gęstej zabudowie.
• Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego.
• Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz realizacja inwestycji budowlanych.
• Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich.
• Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie  

BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS.
• Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.

• Warsztaty nr 1 dotyczące badań terenów zdegradowanych
• Warsztaty nr 2 dotyczące dostępu do baz danych geologicznych
• Warsztaty nr 3 dotyczące uwarunkowań rozwoju geotermii niskotemperaturowej
• Warsztaty nr 4 dotyczące wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem 

ich do stosowania przez GDDKiA

Ograniczona liczba miejsc w warsztatach organizowanych  
stacjonarnie - decyduje kolejność zgłoszeń!



Ważne daty:

31.05.2021 

termin nadsyłania artykułów  
zgłaszanych do „Biuletynu  
Państwowego Instytutu  
Geologicznego” (20 pkt.)  
[artykuły w języku polskim]

31.05.2021 31.05.2021 

termin nadsyłania artykułów  
zgłaszanych do „Przeglądu  
Geologicznego” (40 pkt.)  
[artykuły w języku polskim].  
 
W przypadku niezakwalifikowania  
do opublikowania w „Przeglądzie  
Geologicznym” artykuł zostanie  
zamieszczony w „Biuletynie  
Państwowego Instytutu  
Geologicznego”

termin nadsyłania artykułów  
zgłaszanych do „Geological  
Quarterly” (70 pkt.)  
[artykuły w języku angielskim]

30.06.2021 

termin nadsyłania abstraktów 
posterów i referatów  
[termin nie dotyczy uczestni-
ków, którzy nadesłali artykuł  
z abstraktem]

30.07.2021 

termin nadsyłania zgłoszeń 
uczestnictwa w Sympozjum

15.08.2021 

termin wniesienia opłaty  
konferencyjnej

Zamierzamy wydać materiały pokonferencyjne, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą raz jeszcze wrócić do wielu interesujących tematów poruszanych podczas Sympozjum.  
Planowane jest zamieszczenie artykułów w czasopismach PIG-PIB.

Nadesłane artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w „Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego” 
(wskazówki dla autorów: https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/about/submissions)

Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w: „Przeglądzie Geologicznym” (wskazówki dla autorów: 
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny/informacje/6098-wskaz-dla-autor.html) lub „Geological Quarterly” 
(wskazówki dla autorów: https://gq.pgi.gov.pl/about/submissions)

Decyzję o wybraniu artykułów do publikacji w danych czasopismach podejmą ich redaktorzy naczelni.

Materiały pokonferencyjne ukażą się do końca 2021 roku.

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

Materiały pokonferencyjne – artykuły naukowe:



Uczestnicy, w ramach materiałów konferencyjnych, otrzymają:

4 książki: 

„Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7)”; 

„Wytyczne badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego.  
Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie”; 

„Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny”; 

„Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego” 

oraz Zeszyt abstraktów artykułów i posterów w wersji pdf; kamizelkę BHP 
z napisem „geolog” i logiem 7. WPGI; kalendarz trójdzielny na rok 2022

W zależności od formy udziału w Sympozjum materiały konferencyjne i pokonferencyjne zostaną  
wysłane do uczestników lub przekazane w miejscu organizacji Sympozjum.  
 
Możliwy będzie także ich odbiór w PIG-PIB (forma odbioru do wskazania w formularzu zgłoszenia). 

Materiały konferencyjne:

Opłata konferencyjna:

UWAGA: Opłata konferencyjna w zależności od wariantu obejmuje koszty noclegu, koszty wyżywienia 
oraz koszty materiałów konferencyjnych.

Udział on-line w sympozjum – bezpłatny 
Udział on-line w sympozjum z materiałami konferencyjnymi – 130 zł 
Udział on-line w warsztatach – bezpłatny 
Udział stacjonarny z jednym noclegiem – 262 zł 
Udział stacjonarny z dwoma noclegami – 524 zł 
Udział stacjonarny z trzema noclegami – 786 zł 

Rezerwacją miejsc hotelowych zajmuje się Organizator na podstawie formularza zgłoszenia. 
Ograniczona liczba miejsc stacjonarnie z uwagi na obostrzenia epidemiczne,  
decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata konferencyjna uwzględnia koszty: noclegu, wyżywienia,  
materiałów konferencyjnych

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. 84 1560 0013 2366 2335 1965 0007 – Rachunek bieżący PLN  
z dopiskiem WPGI2021 oraz imię i nazwisko uczestnika

Przelewy zagraniczne: 

SIWFT CODE: GBGCPLPK 
IBAN: PL 73 1560 0013 2366 2335 1965 0011 Bank Name: Getin Noble Bank SA  
Bank Address: RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 2 C, 00-843 WARSAW, PL 
Name on account: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Title of the transfer: WPGI2021 and the name of the participant

Zakwaterowanie:
Hotel Holiday Inn Bydgoszcz (ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz)  
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/bydgoszcz/bzgzz/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PL-_-BZGZZ

Hotel zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników Sympozjum. Liczba miejsc ograniczona.



ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 7. WPGI!!! 
ZGŁOŚ REFERAT! ZGŁOŚ POSTER!

W celu dostępu do bieżących informacji o Sympozjum  
zapraszamy na stronę https://wpgi.pgi.gov.pl
Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy 
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

email: wpgi@pgi.gov.pl 
tel.: (+48) 22 45 92 714, (+48) 22 45 03 613, (+48) 45 03 621, (+48) 45 92 715, (+48) 22 45 03 609

Z uwagi na wykonywanie pracy w systemie zdalnym preferujemy  
kontakt za pomocą wiadomości elektronicznych.

BYDGOSZCZ / ON-LINE


