
ADRES 

Sekretariat konferencji: 
dr inż. Katarzyna Gabryś 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Katedra Geoinżynierii SGGW w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 159, 02 -776 Warszawa 
Bud. 33, pok. 36 
tel.: 22 59 35 405,  22 59 35 200  
fax: 22 59 35 203 
e-mail: katarzyna_gabrys@sggw.pl  
http://kkmgig2018.kg.sggw.pl  

KONTO BANKOWE  

Nr rachunku bankowego zostanie podany na stro-
nie internetowej konferencji w styczniu 2018r.   

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obra-
dach i imprezach towarzyszących oraz komplet 
materiałów konferencyjnych (bez noclegów). 
Wysokości opłat są następujące: 

• 1200 zł 
• 850 zł opłata dla młodych geotechników  

(do 35 lat) i doktorantów  
• 650 zł opłata dla osoby towarzyszącej 

(bez materiałów konferencyjnych) 

UCZESTNICTWO 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
zgłoszenia referatów i do uczestnictwa  
w konferencji.  
Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania pod 
adresem http://kkmgig2018.kg.sggw.pl  
Zgłoszenia prosimy dokonywać drogą 
elektroniczną na adres sekretariatu konferencji  
katarzyna_gabrys@sggw.pl lub pocztą/faksem. 

 

 

WAŻNE TERMINY  

31.10.2017 - Nadesłanie wstępnego zgłoszenia  
i streszczenia artykułu 

15.11.2017 - Akceptacja streszczeń artykułów  

15.01.2018 - Nadesłanie artykułów  

15.03.2018 - Powiadomienie autorów o przyjęciu 
artykułów  

15.04.2018 - Ostateczny termin nadesłania popra-
wionego artykułu oraz potwierdzenia uczestnictwa 
wraz z opłatą konferencyjną i opłatą za publikację 
artykułu 

15.06.2018 - Komunikat nr 3  

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI 

04.09.2018 – wtorek 
• rejestracja uczestników 
• mecz siatkówki 
• powitanie uczestników  

05.09.2018 – środa 
• otwarcie konferencji  
• sesja I  
• sesja promocyjno-szkoleniowa 
• sesja II 
• obiad 
• sesja Młodych Geotechników (1 i 2) 
• kolacja 

06.09.2018 – czwartek 
• zebranie Zarządu PKG 
• sesja III 
• sesja Forum nauka-praktyka 
• sesja IV 
• obiad 
• sesja Młodych Geotechników (3) 
• podsumowanie konferencji 
• kolacja 

07.09.2018 – piątek 

• wyjazd uczestników 

     

KOMUNIKAT nr 2  

Polski Komitet Geotechniki 

Oddział Stołeczny 
Polskiego Komitetu Geotechniki 

Katedra Geoinżynierii  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie 

mają zaszczyt zaprosić na 

XVIII KRAJOW Ą KONFERENCJĘ 
MECHANIKI GRUNTÓW 

I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ 
oraz 

VII OGÓLNOPOLSK Ą KONFERENCJĘ  
MŁODYCH GEOTECHNIKÓW  

pod Patronatem Honorowym 
JM Rektora SGGW w Warszawie  

prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego 

Temat wiodący konferencji:   

Wyzwania geotechniki w Polsce 
Warszawa, 4-7 września 2018 r. 

 
MIEJSCE KONFERENCJI  

Kampus SGGW – Laboratorium Centrum 
Wodne 



KOMITET NAUKOWY 

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

prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Wolski  
(Honorowy Przewodniczący) 

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

dr inż. Marek Bajda (Sekretarz) 
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG 
dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG 
dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, prof. PWr 
dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. PŚ 
prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal 
dr hab. inż. Marcin Cudny 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski 
dr hab. inż. Jan Gaszyński, prof. PK 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski 
dr hab. inż. Andrzej Gruchot 
prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała 
dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ 
dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW 
dr hab. inż. Adam Krasiński 
prof. dr hab. inż. Maciej Kumor 
dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ 
dr hab. inż. Mirosław Lipiński 
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek 
dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. UP 
dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, prof. ATH 
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW 
dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr 
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski 
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska 
dr hab. inż. Piotr Srokosz 
prof. dr hab. inż. Elżbieta Stilger-Szydło 
dr hab. inż. Maria J. Sulewska, prof. PB 
prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański 
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 
prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga 
dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR 

KOMITET ORGANIZACYJNY  
prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski  
                                           (Przewodniczący) 
dr inż. Wojciech Sas (Wiceprzewodniczący) 
dr inż. Marzena Lendo-Siwicka (Sekretarz) 
mgr inż. Anna Sieczka (Zastępca Sekretarza) 
dr inż. Marek Bajda 
mgr inż. Marcin Biliniak 
lic. Anna Błaszczyk 
mgr inż. Justyna Dzięcioł 
dr inż. Katarzyna Gabryś 
mgr inż. Andrzej Głuchowski 
mgr inż. Katarzyna Goławska 
mgr inż. Agnieszka Kiersnowska 
mgr inż. Monika Kulkowska 
dr inż. Mariusz Lech 
dr inż. Edyta Malinowska 
dr inż. Katarzyna Markowska-Lech 
mgr inż. Anna Miszkowska 
mgr inż. Maciej Miturski 
mgr inż. Piotr Osiński 
dr inż. Piotr Ostrowski 
dr inż. Katarzyna Pawluk 
dr inż. Simon Rabarijoely 
dr inż. Bogdan Rymsza  
dr inż. Zdzisław Skutnik 
mgr inż. Emil Soból  
dr inż. Grzegorz Wrzesiński 

TEMATYKA 

Sesja I: Dobór parametrów i modelowanie 

Sesja II: Zagrożenia i zabezpieczanie budowli 

Sesja III:  Infrastruktura transportowa 

Sesja IV: Głębokie wykopy i tunele 

SPONSORZY I PROMOCJE 

• Organizatorzy zapraszają firmy do sponsoro-
wania konferencji i udziału w sesji promocyj-
no–szkoleniowej oraz wystawie reklamowej. 

• Zainteresowanych  prosimy o bezpośredni 
kontakt z sekretariatem konferencji. 

WYDAWNICTWO 

Artykuły zgłoszone na konferencję będą opubli-
kowane w następujących czasopismach punkto-
wanych na listach MNiSW: 
• Acta Scientiarum Polonorum, Architectura  
• Annals of Warsaw University of Life Sciences 

SGGW Land Reclamation – jęz. angielski,  
• Inżynieria Morska i Geotechnika,  
• Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie 
Środowiska,   

• Studia Geotechnica et Mechanica – jęz. an-
gielski. 

Koszt opublikowania artykułu w czasopiśmie 
wynosi 450 zł +VAT . 
Warunkiem publikacji artykułu jest wniesienie 
opłaty przez autora lub jednego z współautorów. 

ZAKWATEROWANIE 

Organizatorzy proponują zakwaterowanie w do-
mu studenckim SGGW „Limba” o podwyż-
szonym standardzie (ul. Nowoursynowska 161L, 
02-787 Warszawa, tel. 225935200, e-mail: 
kg@sggw.pl, koszt: 108 zł/dobę - pokój dwuosobo-
wy, ok. 70 zł/dobę - jednoosobowy lub zakwatero-
wanie jednej osoby w pokoju dwuosobowym), ho-
telu SGGW „IKAR”  (ul. Nowoursynowska 161, 
02-787 Warszawa, tel. 225933700, e-mail: 
ikar@sggw.pl, koszt: 200 zł/dobę - pokój dwuoso-
bowy, 155 zł/dobę - jednoosobowy) lub Hotelu 
Ursynów (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. 
225462177, e-mail: hotel@hotelursynow.pl, koszt: 
http://www.hotelursynow.pl/cennik.html).  
W celu dokonania rezerwacji pokoju prosimy  
o indywidualny kontakt z recepcją hoteli. 


