
3.  Terminy  

 do 31.12.2018 -  dokonanie opłaty obniżonej z tytułu 

uczestnictwa w Konferencji  i / lub Warsztatach; 

 do 31.01.2019 – dokonanie wpłaty standardowej z tytułu 

uczestnictwa w Konferencji  i / lub Warsztatach; 

 do 31.01.2019 - zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji  

i / lub Warsztatach po wcześniejszym dokonaniu 

wpłaty; potwierdzenie wpłaty proszę wysłać e-mailem 

na adres: 

sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl - na tej podstawie 

będzie wystawiona faktura; 

 do 10.02.2019 – nadesłanie krótkiego streszczenia 

refera-tu do wygłoszenia na adres: wbilinsk@pk.edu.pl 

 do 12.02.2019 – przyjęcie zgłoszeń referatów do wygło-

szenia i wysłanie potwierdzeń przez organizatorów  

(e-mail: wbilinsk@pk.edu.pl ) 

 do 30.05.2019 – przesłanie pełnych tekstów referatów  

zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi przedstawionymi  

na stronie internetowej konferencji: 

http://geotechnika.wis.pk.edu.pl/korbielow 

 01.06÷30.09.2019  – wykonanie recenzji referatów, 

 do 15.10.2019 – naniesienie przez autorów w referatach 

uwag i korekt sugerowanych przez recenzentów. 
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Fot.1. OWT JONTEK – miejsce obrad XXXI Ogólnopolskiej 

Konferencji N-T „MKwPiAKH” Korbielów-2019.  

 
Fot.2. Uczestnicy XXX Jubileuszowej Konferencji  

MKwPiAKH KORBIELÓW-2018. 
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ZAPRASZAJĄ 

ŚRODOWISKO  NAUKOWCÓW  I  PROJEKTANTÓW   

do uczestnictwa w  

XXXI OGÓLNOPOLSKIEJ  
 KONFERENCJI NAUKOWEJ 

 

METODY  KOMPUTEROWE 

W  PROJEKTOWANIU  I  ANALIZIE  

KONSTRUKCJI  HYDROTECHNICZNYCH 

oraz w IV warsztatach: 

MODELOWANIA ZAGADNIEŃ 
WSPÓŁPRACY KONSTRUKCJI  

Z PODŁOŻEM 
 

Konferencja    25 ÷ 28 luty 2019 

     Warsztaty    28 luty ÷ 2 marca  2019 
 

 
 

 

ADRES  KOMITETU  ORGANIZACYJNEGO 

XXXI Ogólnopolska Konferencja N-T Korbielów 2019 

Politechnika Krakowska 

Zakład Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich 

http://geotechnika.wis.pk.edu.pl/korbielow 

31-155 Kraków,  ul. Warszawska 24 

 12 628-28-20 / 12 628-28-81 
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KOMITET  HONOROWY KONFERENCJI 

 Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR  
Rektor Politechniki Krakowskiej  

 Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK 
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 

 Prof. zw. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI 
 Politechnika Śląska 

 Prof. dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI 
 Politechnika Krakowska 

 Prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ 
Akademia Górniczo-Hutnicza 

 Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech WOLSKI 
GEOTEKO Warszawa 
 

KOMITET  NAUKOWY  I  ORGANIZACYJNY 

KONFERENCJI 
Przewodniczący  

 Dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK 
Politechnika Krakowska 

Sekretarz 

 Dr inż. Wojciech BILIŃSKI   
Politechnika Krakowska 

Członkowie 

 Prof. dr hab. inż. Zbigniew  KLEDYŃSKI  

Politechnika Warszawska 

 Dr hab. inż. Marcin CUDNY 
 Politechnika Gdańska 

 Dr hab. Jan GASZYŃSKI, prof. PK 
 Politechnika Krakowska 

 Dr hab. inż. Paweł POPIELSKI 
 Politechnika Warszawska 

 Dr hab. inż. Wojciech  PUŁA, prof. PWr 
 Politechnika Wrocławska 

 Dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI   
Instytut Budownictwa Wodnego PAN Gdańsk 

 Dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI, prof. PK 
Politechnika Krakowska 

 Dr hab. inż. Piotr WITAKOWSKI, prof. PSW-BP 
Państwowa Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej 
im. Papieża Jana Pawła II 

  
 

Fot.3. Uczestnicy XXX Jubileuszowej  Konferencji  
MKwPiAKH Korbielów-2018 w trakcie obrad. 

 

TEMATYKA  I  CEL  KONFERENCJI 
 

Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień związanych 
ze współczesnymi metodami projektowania i analizy ziemnych, 
betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w 
szczególności hydrotechnicznych oraz inne zagadnienia szeroko 
pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich. 
Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych osiągnięć 
naukowo-badawczych oraz wymiana doświadczeń – między 
uczestnikami konferencji reprezentującymi ośrodki naukowe, biura 
projektowe oraz firmy wykonawcze – dotyczących najnowszych 
trendów rozwoju myśli naukowej w dziedzinie komputerowego 
wspomagania metod projektowania. Cechą konferencji jest jej 
szeroki zakres tematyczny obejmujący geotechnikę, hydrotechnikę, 
a także teorię i praktykę projektowania konstrukcji  inżynierskich.  
 

INFORMACJE  ORGANIZACYJNE KONFERENCJI 
 

1. Miejsce i czas trwania konferencji  

Konferencja odbędzie się w Korbielowie w OWT JONTEK (adres: 
34-335 Krzyżowa, ul. Jerzego Sitki 8, tel.: +48 33 483-20-27, 
http://pilsko.org/). W dniach 25-28.02.2019 roku (od poniedziałku do 
czwartku) do dyspozycji uczestników konferencji będą 
udostępnione: kawiarnia, jadalnia, kryty basen 6,00 m x 12,00 m, 
sauna, atlas do ćwiczeń oraz tenis stołowy. Obok ośrodka na 
stokach Pilska są zlokalizowane atrakcyjne trasy zjazdowe dla 
narciarzy. Przyjazd do Korbielowa 25.02.2019 r. godz.14:00, wyjazd 
28.02.2019 r. godz.10:00 (po śniadaniu). Sekretariat Konferencji-
Recepcja OWT JONTEK (25 - 28 lutego 2019 r.).  

2. Zakwaterowanie, koszty uczestnictwa, terminy opłat 

Ogólny koszt udziału w Konferencji: 

 1100,00 PLN  ( z 23% VAT-em) – płatność do 31.12.2018 r. 

 1200,00 PLN  ( z 23% VAT-em) – płatność po 31.12.2018 r.  

ostateczny termin wpłat do 31.01.2019 r. / ilość miejsc 

ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń ! 

Opłata obejmuje zakwaterowanie w OWT JONTEK z pełnym 
wyżywieniem oraz kosztami organizacyjnymi.  

Uwaga: Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa  

w przypadku nieprzybycia na Konferencję lub skrócenia 

pobytu.  
Opłatę za Konferencję należy dokonać na konto bankowe Politechniki 

Krakowskiej z wyszczególnieniem imienia i nazwiska uczestnika oraz 

instytucji delegującej : 

Nr konta:  09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 

(z dopiskiem) – „Konferencja KORBIELÓW-2019” 
Potwierdzenie wykonania przelewu należy przesłać na adres: 

sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl, na tej podstawie będzie wystawiona 

faktura VAT  

Bardzo prosimy o niełączenie na jednym przelewie wpłat z tytułu  

uczestnictwa w Konferencji i w Kursie. 

 

 

 

 

TEMATYKA  I  CEL  WARSZTATÓW 
 

Warsztaty modelowania zagadnień współpracy konstrukcji  
z podłożem są dedykowane głównie dla pracowników wyższych 
uczelni oraz pracowników firm projektowych zajmujących się 
złożonymi problemami posadowień budowli, tunelowania,  
zabezpieczaniem głębokich wykopów oraz analizą konstrukcji 
żelbetowych. Warsztaty obejmują cykl 6 wykładów oraz ćwiczeń 
praktycznych przy wykorzystaniu systemu obliczeniowego ZSoil  
v2018, w których omówione zostaną modele do opisu zachowania 
się gruntów w zakresie małych odkształceń, betonu, w tym 
zbrojonego, włączając zarysowanie, możliwość otwierania  
i zamykania się rys, pełzanie, starzenie oraz warunki pożarowe. 
Omówione zostaną podstawy konsystentnej analizy nieliniowej, w 
której zarówno podłoże jak i konstrukcja opisywane są związkami 
nieliniowymi. Trzy z sześciu wykładów będą miały formę ćwiczeń 
praktycznych modelowania 2D/3D w/w zagadnień. 
 

INFORMACJE  ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW 
 

1. Miejsce i czas trwania warsztatów 

Warsztaty odbędą się zaraz po zakończeniu Konferencji  
w Korbielowie w OWT JONTEK (adres: 34-335 Krzyżowa,  
ul. Jerzego Sitki 8, tel.: +48 33 483- 20-27, http://pilsko.org/). 
w dniach 28.02-02.03.2019 roku (od czwartku do soboty). Przyjazd 
do Korbielowa 28.02.2019 r. godz.13:00, wyjazd  02.03.2019 r. 
godz.10:00 (po śniadaniu). Sekretariat Warsztatów  - Recepcja 
OWT JONTEK (od 28 lutego do 02 marca 2019 r.).  

2. Zakwaterowanie, koszty uczestnictwa, terminy opłat 

Ogólny koszt udziału w Warsztatach: 

dla uczestnika Konferencji: 

 700,00 PLN ( z 23% VAT-em) – płatność do 31.12.2018 r. 

 800,00 PLN ( z 23% VAT-em) – płatność po 31.12.2018 r. 

dla pozostałych uczestników: 

 800,00 PLN ( z 23% VAT-em) – płatność do 31.12. 2018 r. 

 900,00 PLN ( z 23% VAT-em)  – płatność po 31.12.2018 r. 

ostateczny termin wpłat do 31.01.2019 r. / ilość miejsc 

ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń ! 

Opłata obejmuje zakwaterowanie w OWT JONTEK z pełnym 
wyżywieniem oraz kosztami organizacyjnymi. 

Uwaga: Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa  

w przypadku nieprzybycia na Warsztaty lub skrócenia pobytu.  
Opłatę za Warsztaty należy dokonać na konto bankowe Politechniki 

Krakowskiej z wyszczególnieniem imienia i nazwiska uczestnika oraz 

instytucji delegującej : 

Nr konta:  09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 

(z dopiskiem) – „Warsztaty KORBIELÓW-2019” 
Potwierdzenie wykonania przelewu należy przesłać na adres: 

sekretariat@geotechnika.pk.edu.pl, na tej podstawie będzie wystawiona 

faktura VAT  

Bardzo prosimy o niełączenie na jednym przelewie wpłat z tytułu  

uczestnictwa w Konferencji i w Warsztatach. 
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