
 

 
WAŻNE TERMINY 

 
31.10.2019 r. –    zgłoszenie udziału wraz z podaniem tytułu 

i przesłaniem streszczenia  
 
5.11.2019 r. – KOMUNIKAT 2 –akceptacja referatów  
 
20.12.2019 r. – przesłanie pełnego tekstu referatu.   
 
15.11. 2019 r.– KOMUNIKAT 3 –program konferencji  

 
do 15.11. 2019 r. – wpłata kosztów uczestnictwa  
 
po 15.11. 2019 r. – koszt konferencji wynosi 1250 PLN. 

 
 

Tytuły proponowanych referatów wraz ze streszczeniami  
należy przesyłać do dnia 31  października  2019 r.  

na adres 
Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów 

ul. Willowa 2, 430 309 Bielsko-Biała  
 

lub na adres e mail. SEKRETARIATU 

 
PROGRAM KONFERENCJI  

 
1 DZIEŃ  

  16
00

 – rejestracja uczestników konferencji  
 

  16
00

  –18
00

   – WARSZTATY SZKOLENIOWE  
  19

00
     – kolacja  

2 DZIEŃ  
   8

00
  –  9

00
   – śniadanie 

   9
15

  –  9
30

   – uroczyste rozpoczęcie konferencji   

   9
30

  –11
00

   – sesja I  

 11
00

  – 11
30

  – przerwa kawowa 

 11
30

  – 13
00

  – sesja II 

 13
00

  – 14
30

  – obiad 

 14
30

  – 16
00

  – III sesja  

 16
00

  – 17
00

  – sesja posterowa + przerwa na kawę 

 20
00

              – uroczysta kolacja  

  

3 DZIEŃ  
   8

00
 –   9

00 
– śniadanie 

   9
00

 – 11
00 

– sesja IV 

 11
00

 – 11
30 

– przerwa kawowa 

 11
30

 – 12
30 

– wystąpienia uczestników konferencji, dyskusja  

 12
30

 – 13
00 

– ceremonia zakończenia konferencji   
       13

00
            – obiad  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY  
PRZEWODNICZĄCA KOMITETU   ORGANIZACYJNEGO 

dr  inż. Joanna Grzybowska-Pietras , ATH, SPG 
e mail:  jpietras@ath.bielsko.pl, tel. 33 82 79 124, tel 661 143 071 

 

VICE PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

dr  inż. Angelika Duszyńska , PG, PGS, tel. 583 472 043 
e mail:  adusz@pg.edu.pl 

 
SEKRETARIAT 

dr inż. Iwona Gruszka, SPG, ATH 
e mail: igruszka@ath.bielsko.pl, tel. 502 156 196 

mgr  inż. Stanisława Przybyło, SPG, ATH 
e mail: sprzybylo@ath.bielsko.pl, tel. 33 82 79  110 

 
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 

 w HOTELU „DIAMENT”: 

ul. ZDROJOWA 3 

43-450 USTROŃ  

www.diamentustron.pl  

                                                                       

 
KOSZTY UDZIAŁU  

W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH 

80 zł- udział w warsztatach i kolacji  

Uczestnicy Konferencji – udział bezpłatny  

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 1150 PLN w kwocie zawarte są: noclegi, koszty materiałów 

konferencyjnych, wyżywienie, uroczysta kolacja.  
 

980 PLN opłata zniżkowa dla: pracowników  

Akademii Techniczno-Humanistycznej,  
członków Stowarzyszania Producentów 
Geotekstyliów, Stowarzyszenia Włókienników 
Polskich, Polskiego Stowarzyszenia 
Geosyntetycznego, studentów. 

 

600 PLN udział w konferencji bez noclegów. 

   

Istnieje możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego-180 PLN. 

KOMUNIKAT 1 
20-22 listopada 2019 r. w Ustroniu  

  
odbędzie się 

 

XXI KONFERENCJA  
NAUKOWO-TECHNICZNA 

 
GEOSYNTETYKI   

I TEKSTYLIA TECHNICZNE   

W BUDOWNICTWIE 

I OCHRONIE ŚRODOWISKA  
 

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE 
 

„Zastosowania geosyntetyków  
i tekstyliów technicznych 

w obiektach inżynierskich” 

 

 

Organizatorami są: 

 

 

STOWARZYSZENIE 
PRODUCENTÓW 

GEOTEKSTYLIÓW  

 

 

AKADEMIA TECHNICZNO-
HUMANISTYCZNA 
W BIELSKU-BIAŁEJ  

 

POLSKIE 
STOWARZYSZENIE  
GEOSYNTETYCZNE 

 

mailto:jpietras@ath.bielsko.pl
mailto:igruszka@ath.bielsko.pl
mailto:sprzybylo@ath.bielsko.pl
http://www.diamentustron.pl/


 

ORGANIZATORZY SERDECZNIE  

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU  

       Celem konferencji oraz warsztatów szkoleniowych jest 

prezentacja wyników badań, najnowszych osiągnięć naukowych 

i technicznych dotyczących  geosyntetyków, włókien i tekstyliów 

technicznych stosowanych w inżynierii środowiska oraz budownictwie. 

Konferencja skierowana jest między innymi do: producentów, 

inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych 

oraz studentów, zainteresowanych zagadnieniami związanymi  

z zastosowaniem geosyntetyków  i włókien i tekstyliów technicznych   

w budownictwie oraz w  inżynierii środowiska. 

      

 Warsztaty szkoleniowe są doskonałą płaszczyzną 

wymiany doświadczeń związanych z zastosowaniem 

geosyntetyków w inżynierii wodno-lądowej.  

 

   Główna tematyka konferencji: 

1. Zagadnienia ogólne 

2.  Grunt zbrojony 

3.  Drogi 

4.  Składowiska odpadów 

5.  Budownictwo hydrotechniczne  

6.  Odwodnienia 

7.  Surowce (polimery) w  produkcji geosyntetyków 

 i tekstyliów technicznych  

8. Włókna i tekstylia techniczne   

9. Metody badań materiałów 

10. Trwałość materiałów polimerowych 

 

NALEŻNOŚĆ NALEŻY PRZESŁAĆ NA KONTO: 

Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów 
Bank PKO S.A. ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA 

 

nr konta 21 1240 6449 1111 0000 5280 0779 

 

Tytuł przelewu: opłata „Konferencja N-T- Warsztaty 
szkoleniowe -  Geosyntetyki ” 

 

 
 

KOMITET HONOROWY   
prof. Eugeniusz Dembicki, dr hc, Politechnika Gdańska  

prof. Zbigniew Mikołajczyk, Politechnika Łódzka  

   dr inż. Wanda Grzybowska, Politechnika Krakowska, SPG 

 
 
KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY  

 
PRZEWODNICZĄCY 
 

prof. dr hab. Jarosław Janicki, ATH Bielsko-Biała  

 
VICE- PRZEWODNICZĄCY 
 

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. SGGW, Warszawa   

 

CZŁONKOWIE  

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński Krakowska Akademia  

                                                       im. F. Modrzejewskiego w Krakowie  

dr hab.inż. Wacław Brachaczek, ATH Bielsko-Biała 

dr hab. inż. Jolanta  Dąbrowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. nadzw ATH, Bielsko-Biała  

dr hab. inż., Maciej Major, prof. nadzw Politechnika Częstochowska  

dr hab. inż. Giang Ngyuen, prof. nadzw ATH Bielsko-Biała,  

dr hab inż. Jacek Pieczyrak, prof. nadzw ATH Bielsko-Biała 

dr hab. inż. Jacek Selejdak, prof. nadzw Politechnika Częstochowska 

dr hab. Małgorzata Ulewicz,  prof. nadzw Politechnika Częstochowska 

dr inż. Angelika Duszyńska,  Politechnika Gdańska 

dr inż. Remigiusz Duszyński,  Politechnika Gdańska 

dr inż. Grzegorz Horodecki, Politechnika Gdańska 

dr inż. Anna Juzwa, ATH Bielsko-Biała  

dr inż. Mieczysław Kania, Politechnika Poznańska 

dr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska  

dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet, Politechnika Opolska 

 

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW 
SZKOLENIOWYCH  

 

1. dr inż. A. Duszyńska - Wprowadzenie – terminologia 
                                   i funkcje. 

2. dr inż. W Sterpejkowicz-Wersocki – Geosyntetyki 
                                    filtracyjno-drenażowe. 

3. dr inż. R Duszyński - Geosyntetyki w drogownictwie. 

4. dr inż. A Duszyńska - Wymiarowanie geosyntetyków 
                                  w funkcji zbrojenia. 

5. dr inż. G Horodecki -  Geosyntetyki - praktyka budowlana 
                                  i  badania odbiorcze. 

6. Dyskusja 

ARTYKUŁY BĘDĄ 
OPUBLIKOWANE  

W CZASOPISMACH 

(po pozytywnej ocenie recenzentów): 
 

Fibres & Textiles in Eastern Europe (ISSN 1230-3666)  
40 punktów MNISW, Impact Factor: 0.795 

 
Acta Scientiarum  Polonorum, Architectura  (ISSN –1644-0633) 

-  20 punktów MNISW 
 

Opłata za publikację będzie pobierana  
przez redakcję 

 po zakwalifikowaniu artykułu  
do druku. 

 
Koszty w 2019 roku są następujące: 

 
FTIEE – 400 zł+VAT / 1 strona (6300 znaków bez spacji, 

               max. 11 stron), 
 
ASPA  – 400 zł+VAT / max.12 stron  

 
 

Publikacja artykułów – rok 2020  

KARTA ZGŁOSZENIA 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONFERENCJA 

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

  

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

Tytuł / Stanowisko:  ................................................................  

Miejsce pracy / Firma:  ...................................................... ….. 

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

Adres: ul.:  ................................................    nr  .....................  

kod:  ...............    miasto:  ........................................................  

Tel.:  .................................    Fax:  ..........................................  

E-mail:  ..................................................................................  

NIP firmy: ....................................................... .......................  

Członek SPG, ATH, : (tak/nie)  ..............................................  

              SWP, PSG, student  
 
 
Jestem zainteresowany:  

 
- wygłoszeniem referatu  

 
- prezentacją posterową  

 

- prezentacją firmy 

 
- tylko udziałem  

                                                     właściwe zakreślić 

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

 data                                              podpis 
 

 

 

 

  KARTA ZGŁOSZENIA 

WARSZTATY SZKOLENIOWE 

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

  

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

Tytuł / Stanowisko:  ................................................................  

Miejsce pracy / Firma:  ...................................................... ….. 

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

Adres: ul.:  .................................................    nr  .....................  

kod:  ...............    miasto:  ........................................................  

Tel.:  .................................    Fax:  ..........................................  

E-mail:  ...................................................................................  

NIP firmy: ....................................................... .......................  

Członek SPG, ATH, : (tak/nie)  ..............................................  

              SWP, PSG, student  
 
 

 

 
Jestem zainteresowany:  

 
- udziałem w warsztatach  
szkoleniowych  
 

 

 

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

 data                                              podpis 

KONFERENCJA+WARSZTATY 
SZKOLENIOWE 

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

  

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

Tytuł / Stanowisko:  ................................................................  

Miejsce pracy / Firma:  ..................................................... ….. 

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

Adres: ul.:  ................................................    nr  ......................  

kod:  ..............    miasto:  ........................................................  

Tel.:  ................................    Fax:  ...........................................  

E-mail:  ...................................................................................  

NIP firmy: ....................................................... ........................  

Członek SPG, ATH, : (tak/nie)  ...............................................  

              SWP, PSG, student  
 
Jestem zainteresowany:  

 
- wygłoszeniem referatu  

 
- prezentacją posterową  

 

- prezentacją firmy 

 
- tylko udziałem  

 + UDZIAŁEM W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH  

                                                     właściwe zakreślić 

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

 data                                              podpis 
 

 
 



 
 
Zgody i oświadczenia: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, które podaję dobrowolnie, przez 
Administratora, którym jest Stowarzyszenie Producentów 
Geotekstyliów, zwany dalej SPG, w celu: 
 
□ mojego uczestnictwa w Konferencji organizowanej 

przez SPG, przez okres obejmujący czas przygotowania  

i trwania konferencji, czas rozliczenia określony odrębnymi 

przepisami oraz czas niezbędny do wypełnienia 

obowiązków prawnych, ustawowych, którym podlega 

Administrator i w celach archiwalnych; 

□ realizacji i udziału w sesji posterowej, publikacji 

materiałów konferencyjnych i okonferencyjnych,  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie mojego wizerunku, utrwalonego 

podczas powyższej Konferencji oraz Warsztatów, w formie 

zdjęć umieszczonych na stronie internetowej Konferencji 

SPG (https://www.konferencja-spg.ath.bielsko.pl/) oraz na 

stronie SPG (https://www.spg.ath.bielsko.pl) w celach 

związanych z upublicznieniem fotorelacji z przebiegu 

Konferencji. Oświadczam, iż zostałam/em 

poinformowana/y o możliwości cofnięcia niniejszej zgody 

w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania mojego wizerunku, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

□ Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną SPG 

dotyczącą ochrony danych osobowych określającą 

Administratora danych osobowych, cele, typy i zakres 

przetwarzanych danych osobowych oraz okres i podstawy 

ich przetwarzania a także przysługujące mi w związku  

z tym prawa. 

 

 

 
……………………………………………………… 

Podpis uczestnika 

 
 
 
 
Zgody i oświadczenia: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, które podaję dobrowolnie, przez Administratora, 
którym jest Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, 
zwany dalej SPG, w celu: 
 
□ mojego uczestnictwa w Konferencji organizowanej 

przez SPG, przez okres obejmujący czas przygotowania i 

trwania konferencji, czas rozliczenia określony odrębnymi 

przepisami oraz czas niezbędny do wypełnienia 

obowiązków prawnych, ustawowych, którym podlega 

Administrator i w celach archiwalnych; 

□ realizacji i udziału w sesji posterowej, publikacji 

materiałów konferencyjnych i okonferencyjnych,  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie mojego wizerunku, utrwalonego 

podczas powyższej Konferencji oraz Warsztatów, w formie 

zdjęć umieszczonych na stronie internetowej Konferencji 

SPG (https://www.konferencja-spg.ath.bielsko.pl/) oraz na 

stronie SPG (https://www.spg.ath.bielsko.pl) w celach 

związanych z upublicznieniem fotorelacji z przebiegu 

Konferencji. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y 

o możliwości cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, 

przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania mojego wizerunku, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

□ Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną SPG 

dotyczącą ochrony danych osobowych określającą 

Administratora danych osobowych, cele, typy i zakres 

przetwarzanych danych osobowych oraz okres  

i podstawy ich przetwarzania a także przysługujące mi  

w związku z tym prawa. 

 

 

 

 
……………………………………………………… 
Podpis uczestnika 

Zgody i oświadczenia: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, które podaję dobrowolnie, przez 
Administratora, którym jest Stowarzyszenie Producentów 
Geotekstyliów, zwany dalej SPG, w celu: 
 
□ mojego uczestnictwa w Konferencji organizowanej 

przez SPG, przez okres obejmujący czas przygotowania i 

trwania konferencji, czas rozliczenia określony odrębnymi 

przepisami oraz czas niezbędny do wypełnienia 

obowiązków prawnych, ustawowych, którym podlega 

Administrator i w celach archiwalnych; 

□ realizacji i udziału w sesji posterowej,  publikacji 

materiałów konferencyjnych i okonferencyjnych,  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie mojego wizerunku, utrwalonego 

podczas powyższej Konferencji oraz Warsztatów, w 

formie zdjęć umieszczonych na stronie internetowej 

Konferencji SPG (https://www.konferencja-

spg.ath.bielsko.pl/) oraz na stronie SPG 

(https://www.spg.ath.bielsko.pl) w celach związanych  

z upublicznieniem fotorelacji z przebiegu Konferencji. 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y  

o możliwości cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, 

przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania mojego wizerunku, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

□ Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną SPG 

dotyczącą ochrony danych osobowych określającą 

Administratora danych osobowych, cele, typy i zakres 

przetwarzanych danych osobowych oraz okres i podstawy 

ich przetwarzania a także przysługujące mi w związku  

z tym prawa. 

 

 

 

 
……………………………………………………… 

Podpis uczestnika 

https://www./
https://www./
https://www./


  


