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Polski Komitet Geotechniki (PKG) jest stowarzyszeniem inżynie-

rów geotechników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. PKG 

stanowi integralną część Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE, www.

issmge.org). Działalność PKG polega na eksponowaniu i podkre-

ślaniu roli geotechniki oraz dbaniu o wysoką jakość świadczo-

nych usług geotechnicznych poprzez nadawanie certyfikatów 

indywidualnych i zbiorowych. Cele te nabierają szczególnego 

znaczenia z uwagi na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z 24 września 1998 r. (DzU nr 126, poz. 839), 

stawiające wymóg wykonywania opinii geotechnicznych dla 

wszystkich obiektów budowlanych. Podnosi to znacznie rangę 

inżynierii geotechnicznej oraz powoduje konieczność aktywnego 

udziału inżynierów geotechników w procesie przygotowania 

i wykonania przedsięwzięć budowlanych.

Polski Komitet Geotechniki, oddział małopolski

Oddział małopolski PKG skupia specjalistów z zakresu geo-

techniki i dziedzin pokrewnych z województwa małopolskiego, 

podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, a zatem swym zasięgiem 

obejmuje tereny o największym skomplikowaniu warunków 

geotechnicznych. Członkowie oddziału mogą starać się o cer-

tyfikat potwierdzający ich kwalifikacje do wykonywania prac 

geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opi-

niodawczym, eksperckim oraz wykonawczym i nadzorczym.

Misją jednostki jest integracja specjalistów z zakresu geotech-

niki i dziedzin pokrewnych, stworzenie przestrzeni do wymiany 

poglądów i doświadczeń, upowszechnianie wiedzy, dobrych 

praktyk, a także nowoczesnych metod, technik i technologii 

w projektowaniu oraz realizacji inwestycji geotechnicznych, 

nieustanny wzrost profesjonalizmu i kwalifikacji członków PKG. 

Swymi działaniami pragnie również podkreślić rolę geotechniki, 

także w aspektach ekonomicznych, w prowadzeniu wszelkiego 

rodzaju inwestycji budowlanych. Rola geotechniki jest nie do 

przecenienia zwłaszcza w perspektywie intensywnie rozwijające-

go się zagospodarowania terenu oraz rozwoju i przebudowy linii 

komunikacyjnych, których wymaga organizacja Euro 2012.

Kto może zostać członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki?

Członkiem PKG może być osoba fizyczna, zajmująca się pro-

fesjonalnie geotechniką i wykazująca się osiągnięciami po-

twierdzającymi jej odpowiednie kwalifikacje w tej dziedzinie. 

Zgodnie z uchwałą zarządu małopolskiego oddziału, również 

studenci kierunków (specjalności) z zakresu geotechniki mogą 

zostać przyjęci w poczet członków oddziału na podstawie opinii 

promotora lub opiekuna naukowego. Członkami wspierającymi 

mogą być osoby fizyczne, związane lub niezwiązane zawodowo 

z geotechniką, oraz osoby prawne.

Dlaczego warto zostać członkiem PKG?

Członkowie PKG mają nie tylko możliwość uczestniczenia 

w seminariach, zebraniach, konferencjach i innych przedsię-

wzięciach organizowanych przez PKG, ale także wyjątkową 

okazję do nawiązania kontaktów ze specjalistami z zakresu 

szeroko rozumianej geotechniki. Po przynajmniej trzyletnim 

stażu w PKG mogą starać się o wspomniany już certyfikat, 

potwierdzający wysokie kwalifikacje. Legitymowanie się tym 

certyfikatem w przetargach staje się coraz ważniejszym ele-

mentem oceny oferenta.

Gdzie nas znaleźć?

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: www.mkg.

agh.edu.pl, gdzie znajdą Państwo aktualności z życia oddziału, 

wiadomości o seminariach, o krajowych i zagranicznych kon-

ferencjach, jak również szereg ciekawych linków związanych 

z tematyką geotechniczną oraz wiele innych informacji.

Aktualnie siedziba małopolskiego oddziału Polskiego Komi-

tetu Geotechniki mieści się w Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie.
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Certyfikowani inżynierowie
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Seminarium małopolskiego oddziału PKG. Rafał Ciesielski, Geosyntetyki NAUE 

Sp. z o.o., podczas prezentacji Prościej, taniej, lepiej – konkretne przykłady zastoso-

wania geosynetyków w budownictwie

Nowa strona internetowa oddziału: www.mkg.agh.edu.pl




