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Informacja 
Inicjatywa utworzenia PGISiP powstała w 1994 r. na 
VII Sympozjum „Wpływy sejsmiczne i parasejsmicz-
ne na budowle”.  
 
Celem PGISiP jest: 

 pozyskiwanie z EAEE (European Association for 
Earthquake Engineering) informacji o realizowanych 
w poszczególnych krajach pracach badawczych z 
zakresu inżynierii sejsmicznej, 

 zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli 
Polski w regionalnych sympozjach i konferencjach 
organizowanych przez EAEE, 

 upowszechnianie wydawnictw EAEE, zawierających 
prace z zakresu inżynierii sejsmicznej i dynamiki 
konstrukcji, wśród członków Grupy oraz pomoc w 
upowszechnianiu wyników badań własnych, 

 organizowanie spotkań dotyczących aktualnych 
problemów inżynierii sejsmicznej i parasejsmicznej. 

 
Zarząd PGISiP stanowią: 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara – przewodniczący 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty - wiceprzewodniczący 
                  (delegat do EAEE) 
Prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar – sekretarz 
Prof. dr hab. inż. Robert Jankowski - z-ca sekretarza 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki – członek Zarządu 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła – członek Zarządu 
 
Adres PGISiP: 
 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
INSTYTUT MECHANIKI BUDOWLI 

Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej 

ul. Warszawska 24 
31-155 KRAKÓW 

http://www.pgisip.up.krakow.pl 
 

W czasie trwania Sympozjum przewidziane jest 
spotkanie (wyborcze) Polskiej Grupy Inżynierii 
Sejsmicznej i Parasejsmicznej. 

http://www.pgisip.up.krakow.pl/


Zawiadamiamy uprzejmie, że w dniach 19-20 listopada 
2015 roku odbędzie się w Krakowie XIV Sympozjum 
„Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle”. 

Celem Sympozjum jest przedstawienie aktualnego stanu 
wiedzy z zakresu inżynierii sejsmicznej i parasejsmicznej, 
prezentacja najnowszych prac z tej dziedziny (w tym 
wyników badań polskich) oraz problemów normalizacji.  

Uczestnicy Sympozjum mogą zgłosić referaty z 
omawianej tematyki, które powinny być oryginalnym, 

dotąd nie publikowanym dorobkiem. Zgłoszenia referatów 
(tytuł i krótkie streszczenie - 1 strona) prosimy przesyłać 
do Komitetu Organizacyjnego w terminie do 1 czerwca 
2015 r. Będą  one opiniowane przez Komitet Naukowy. Po 

wstępnej akceptacji, pełne teksty referatów będą 
recenzowane i kwalifikowane do wygłoszenia oraz edycji 
w materiałach Sympozjum w wersji elektronicznej (na 
płytce CD). Po pozytywnych recenzjach referaty zostaną 
opublikowane w monografii. 
 
TERMINY: 
 zgłoszenie uczestnictwa oraz referatu – 01.06.2015 r. 

 zawiadomienie uczestników Sympozjum o wstępnym 
przyjęciu referatu – 22. 06.2015 r. 

 wniesienie opłaty za udział w Sympozjum –
30.09.2015 r. 

 przesłanie pełnych tekstów referatów – 15.09.2015 r. 

 zawiadomienie o zakwalifikowaniu referatów –
15.10.2015 r. 

 przekazanie uczestnikom (na adres e-mail) 
szczegółowego programu Sympozjum – 05.11.2015 r. 

 obrady – 19-20 listopad 2015 r.  

 
Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi 850 zł (z VAT) 

i obejmuje koszty organizacyjne, materiały Sympozjum (na 
CD) oraz monografię. Kwota ta nie zawiera kosztów 
delegacji i noclegów (noclegi rezerwują uczestnicy we 
własnym zakresie). Wpłatę prosimy kierować na konto 
Politechniki Krakowskiej: 

11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 
z podaniem tytułu wpłaty: „L-4. Sympozjum” 

Zgłoszenie udziału w Sympozjum oraz referatu prosimy  

przesyłać pod adres: 
 

Instytut Mechaniki Budowli 
Politechniki Krakowskiej 

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
z dopiskiem „Sympozjum” 

tel./fax (012) 628-20-51 
e-mail: sympozjum-wsip@pk.edu.pl  

 

KOMITET NAUKOWY 
 
Przewodniczący 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara  
 
Członkowie: 
Dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr 
Prof. dr hab. inz. Andrzej Cholewicki  
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński 
Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska 
Prof. dr hab. inż. Robert Jankowski 
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki 
Prof. dr hab. inż. Piotr Konderla  
Mgr inż. Miroslaw Koziura 
Prof. dr hab. inż. Jan Kubica 
Prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar 
Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień 
Prof. dr hab. inż. Edward Maciąg  
Dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG 
Dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. AGH 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty  
Prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
 
Przewodniczący 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła 
 
Sekretarz 
Dr inż. Alicja Kowalska-Koczwara  
 
Z-ca sekretarza 
Dr inż. Krzysztof Kozioł 
 
Członkowie 
Dr inż. Piotr Kuboń 
Dr inż. Filip Pachla 
Mgr inż. Paweł Boroń 
Mgr inż. Izabela J. Murzyn 
Mgr Milena Ryszka  
Mgr Grażyna Cholewa 
 
 
 
 

ZGŁOSZENIE 
 
Udziału w XIV Sympozjum 
 
„WPŁYWY SEJSMICZNE I PARASEJSMICZNE 
  NA BUDOWLE” 
 
Kraków 19-20 listopada 2012 
 
Niniejszym zgłaszam udział w Sympozjum 
 
Imię i nazwisko ………………………...…………………. 
 
Tytuł, stopień naukowy …………………………..………. 
 
Miejsce pracy ……………………………...……………… 
 
……………………………NIP........................…………… 
 
Adres do korespondencji i numer telefonu …………….. 
 
…………………………………………......……………….. 
 
…………………………......……………………………….. 
 
E-mail: ........................................................................... 
 
 
Zgłaszam referat pt. …………...…………………………. 
 
………………………………........………………………… 
 
…………………………………….......……………………. 
 
Streszczenie referatu (1 strona) w załączeniu 
 
……………………….   ……………………… 
(miejscowość, data)            (podpis Zgłaszającego) 
 
Uwaga: 
Zgłoszenia ze streszczeniami referatu należy przesłać do 
dnia 1 czerwca 2015 r.  
Zgłoszenie można również przesłać pod adres e-mail:  

sympozjum-wsip@pk.edu.pl 
korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: 

www.sympozjum-wsip.pk.edu.pl 

mailto:sympozjum_wsip@pk.edu.pl
mailto:l-4@institute.pk.edu.pl
http://limba.wil.pk.edu.pl/~bibl4/



