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KOMUNIKAT II 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdysycplinarnych 

Metod Badawczych (GeoSym2022), które odbędzie się w dniach 26-29 września 2022 r. 

w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.  

Ideą Sympozjum jest zgromadzenie naukowców oraz przedsiębiorców zajmujących się naukami 

o Ziemi oraz inżynierią lądową w ramach różnych dziedzin oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń 

w duchu geointerdyscyplinarności. 

GeoSym2022 organizowane jest przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział 

Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

TEMATYKA KONFERENCJI: 

● Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego; 

● Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne; 

● Geozagrożenia – identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk; 

● Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach 

geoarcheologicznych; 

● Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego; 

● Geoparki, geoedukacja, geoturystyka; 

● Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich; 

● Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego; 

● Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich; 

● Współpraca obiektu budowlanego z podłożem. 

Wszystkich zainteresowanych tematyką Sympozjum zapraszamy do zaprezentowania najnowszych 

wyników Państwa badań. W ramach konferencji odbędą się sesje referatowe i sesja posterowa oraz 

warsztaty.  

MIEJSCE KONFERENCJI: 

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach. 

Adres: Korzecko 1C, 26-060 Chęciny 

Strona: https://www.eceg.uw.edu.pl/ 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 FORMULARZ REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ - zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz 

dostępny na stronie w zakładce „Rejestracja”  
(http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/); 

http://geosym.geo.uw.edu.pl/
mailto:geosympozjum@uw.edu.pl
https://www.eceg.uw.edu.pl/
http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/
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 WARSZTATY - istnieje możliwość wzięcia udziału w warsztatach tematycznych w dniu 29.09.2022 
(Opis warsztatów oraz rejestracja na warsztaty zostanie uruchomiona w drugiej połowie maja 2022 
- więcej informacji w zakładce „Rejestracja”  
 (http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/); 

 ZESZYT ABSTRAKTÓW obejmować będzie streszczenia referatów i posterów.  

o Abstrakty referatów i posterów należy przesłać na adres: geosympozjum@uw.edu.pl 

o Autorzy proszeni są o nadsyłanie streszczeń zgodnych z szablonem 
GeoSym2022_ABSTRAKT_szablon_streszczenie.docx (informacje w zakładce „Rejestracja” 
(http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/); 

 POSTER (wydruk we własnym zakresie) 

o Wymiary postera: 100 x 70 cm w pionie. 

o Na posterze i prezentacji prosimy umieścić logo GeoSym2022, które można pobrać z zakładki 
„Rejestracja” (http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/). 

WAŻNE TERMINY: 

 do 30 czerwca 2022 – przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa (opłata konferencyjna wniesiona do 
8 lipca 2022);  

 od 1 lipca do 16 sierpnia 2022 – przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa (wyższa opłata 

konferencyjna wniesiona do 16 sierpnia 2022);  

 do 20 czerwca 2022 – nadsyłanie streszczeń referatów i posterów. 

ARTYKUŁY POKONFERENCYJNE – PUBLIKACJA: 

Istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych. Termin nadsyłania artykułów jest 
indywidualny dla każdego z czasopism (poniżej podano adresy stron ze wskazówkami dla autorów): 

 Archives of Civil Engineering (koszt publikacji ponoszą sami autorzy – uczestnicy GeoSym2022) 
Termin nadsyłania: 30.09 – 31.10.2022 
wytyczne dla autorów – krok po kroku (plik pdf) >>>  
100 pkt MNiSW2021 https://ace.il.pw.edu.pl/guidelines-for-authors/ 

 Materiały Budowlane (koszt publikacji ponoszą sami autorzy – uczestnicy GeoSym2022 
zniżka 50%)  
100 pkt MNiSW2021 https://www.materialybudowlane.info.pl/pl/dla-autorow.html 

 Open Geosciences (uczestnicy GeoSym2022 są zwolnieni z opłat 1000 €); 
Termin nadsyłania: 30.09 – 31.10.2022 
40 pkt MNiSW2021; IF2021= 1.229 https://www.degruyter.com/journal/key/geo/html 

 Przegląd Geologiczny (bez opłat) 
Termin nadsyłania: 30.09 – 30.11.2022 
40 pkt MNiSW2021 https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-
geologiczny.html  

 Reports on Geodesy and Geoinformatics (bez opłat w 2022r.) 

Termin nadsyłania: 30.09 – 31.10.2022 
70 pkt MNiSW2021 https://www.rgg.edu.pl/index.php/RGG/information/authors 

 Studia Quaternaria (brak opłat) 

http://geosym.geo.uw.edu.pl/
mailto:geosympozjum@uw.edu.pl
http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/
mailto:geosympozjum@uw.edu.pl
http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/
http://geosym.geo.uw.edu.pl/rejestracja/
http://geosym.geo.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/58/2022/04/2022_artykuly_konf_w_ACE-krok_po_kroku.pdf
https://ace.il.pw.edu.pl/guidelines-for-authors/
https://www.materialybudowlane.info.pl/pl/dla-autorow.html
https://www.degruyter.com/journal/key/geo/html
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html
https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html
https://www.rgg.edu.pl/index.php/RGG/information/authors
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Termin nadsyłania: 30.09 – 17.10.2022 
70 pkt MNiSW2021 http://www.studia.quaternaria.pan.pl/SQ-author.html 

 
 

OPŁATY KONFERENCYJNE: 

 Rejestracja w terminie do 30 czerwca 2022 (opłata wniesiona do 8 lipca 2022) 

Udział w dniach Kwota w PLN 

26-28.09 1590,- 

26.09 i 27.09 1450,- 

27.09 i 28.09 1450,- 

29.09  360,- (warsztaty)* 

 

 Rejestracja w terminie 1 lipca 2022 do 16 sierpnia 2022 (wyższa opłata wniesiona 
do 16 sierpnia 2022) 

Udział w dniach Kwota w PLN 

26-28.09 1910,-  

26.09 i 27.09 1740,-  

27.09 i 28.09 1740,-  

29.09  430,- (warsztaty)* 

 

 Opłata konferencyjna obejmować będzie: udział w GeoSym2022, materiały konferencyjne, noclegi, 
pełne wyżywienie, eventy. 

 UWAGA: Liczba miejsc noclegowych w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej 
https://www.eceg.uw.edu.pl) jest ograniczona. 
Liczba pokoi 1-osobowych ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 * Rejestracja na Warsztaty zostanie uruchomiona w drugiej połowie maja 2022. 

 

KONTO GeoSym2022: 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Geologii 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

BANK MILLENIUM SA 

32 1160 2202 0000 0000 6084 9298 

koniecznie z dopiskiem „GeoSym2022 oraz imię i nazwisko Uczestnika” 

 Opłata konferencyjna nie będzie przyjmowana od osób niezarejestrowanych poprzez formularz 
rejestracyjny !!! 

http://geosym.geo.uw.edu.pl/
mailto:geosympozjum@uw.edu.pl
http://www.studia.quaternaria.pan.pl/SQ-author.html
https://www.eceg.uw.edu.pl/
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Szczegółowe informacje: http://geosym.geo.uw.edu.pl/  

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: geosympozjum@uw.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz. (Przewodniczący) 

dr Alicja Bobrowska (Z-ca Przewodniczącego) 

mgr Danuta Klimkiewicz (Sekretarz) 

dr Anna Bąkowska 

dr Grzegorz Gajek 

mgr inż. Ewa Jagoda 

dr Anna Lejzerowicz 

dr inż. Tomasz Łątka 

dr Dominik Łukasiak 

mgr inż. Urszula Tomczak 

 

http://geosym.geo.uw.edu.pl/
mailto:geosympozjum@uw.edu.pl
http://geosym.geo.uw.edu.pl/

