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Tegoroczną konferencję podzielono na 
dwie części. 6 kwietnia odbyły się ca-
łodniowe Warsztaty CPTU, na których 
zaprezentowano pierwszy w Polsce spe-
cjalistyczny stożek wideo, ułatwiający 
rozpoznanie gruntów w trakcie sondo-
wania. W drugim dniu wygłoszono 18 
referatów w ramach trzech tematów: 
prawnych aspektów dokumentowania 
geologiczno-inżynierskiego, sondowania 
statycznego – metod badań i interpreta-
cji wyników oraz przykładów rozwiązań 
stosowanych w geologii inżynierskiej. 
Warsztaty stały się miejscem integra-
cji przedstawicieli firm i  instytucji na-
ukowych związanych z geologią inży-
nierską. W trakcie obrad dyskutowano 
o doświadczeniach praktycznych oraz 
prezentowano aktualne informacje na-
ukowe.

Warsztaty zostały zorganizowane 
przez Katedrę Hydrogeologii i Geolo-
gii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe 
Geologii Inżynierskiej (KNGI) Sigma 
we współpracy z firmą Baars, Polskim 
Komitetem Geologii Inżynierskiej i Śro-
dowiska oraz Małopolskim Oddziałem 
Polskiego Komitetu Geotechniki. Patro-
nat honorowy nad wydarzeniem objęli: 
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, 

sekretarz stanu, główny geolog kraju, 
pełnomocnik rządu ds. polityki surow-
cowej państwa, Józef Pilch, wojewoda 
małopolski, Jacek Krupa, marszałek 
województwa małopolskiego, prof. 
dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor 
AGH w Krakowie, prof. dr hab. inż. 
Jacek Matyszkiewicz, dziekan WGGiOŚ, 
dr hab. Marek Tarnawski, prezes Pol-
skiego Komitetu Geologii Inżynier-
skiej i  Środowiska, dr Edyta Majer, 
zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby 
geologicznej, dr inż. Andrzej Gruchot, 
przewodniczący Małopolskiego Od-

działu Polskiego Komitetu Geotechniki. 
Głównymi partnerami Warsztatów byli 
WGGiOŚ oraz Baars.

Konferencja cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem – wzięło 
w  niej udział 220 uczestników. 
Organizatorzy zamierzają powtórzyć 
sukces II Warsztatów w 2019 r. Patronat 
medialny nad wydarzeniem sprawował 
m.in. dwumiesięcznik „Nowoczesne 
Budownictwo Inżynieryjne” oraz 
budownictwoinzynieryjne.pl. Fotorelacja 
z  II WGI jest dostępna na stronie:  
www.warsztatygi.agh.edu.pl.

II Warsztaty Geologii Inżynierskiej

6–7 kwietnia 2017 r. na Wydzia-
le Geologii, Geofizyki i  Ochrony 
Środowiska (WGGiOŚ) Akademii 
Górniczo-Hutniczej w  Krakowie 
odbyły się II Warsztaty Geologii 
Inżynierskiej.
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Komitet Organizacyjny II Warsztatów Geologii Inżynierskiej. W pierwszym rzędzie od prawej: mgr inż. Jacek 
Stanisz (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (dziekan WGGiOŚ), dr hab. inż. Adam Posta-
wa (kierownik Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej), mgr Natalia Jóźwiak, inż. Jakub Czurczak, 
inż. Paweł Gryzło, inż. Jadwiga Stafin, mgr inż. Anna Ziobro-Tomczyk. W drugim rzędzie: dr inż. Andrzej 
Gruchot, dr inż. Tomasz Bardel, dr inż. Robert Kaczmarczyk, dr inż. Aleksandra Borecka. Pozostałe osoby są 
członkami KNGI Sigma


