SZANOWNI PAŃSTWO!
W imieniu dyrekcji Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu
Badawczego mam zaszczyt zaprosić Państwa na 3. Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową
„O!SUWISKO”, która odbędzie się 18-21 października 2022 r. w Kielnarowej.
Konferencja O!suwisko to miejsce wymiany wiedzy i doświadczenia w szerokim gronie
specjalistów – naukowców i praktyków. Zapraszamy do zaprezentowania najnowszych
wyników Państwa badań nad procesami osuwiskowymi, ale także innymi geozagrożeniami,
takimi jak osiadania, zapadania, wstrząsy sejsmiczne.
W ramach konferencji odbędą się sesje referatowe i sesja posterowa oraz całodniowa sesja
terenowa przybliżająca problemy zagrożeń osuwiskowych województwa podkarpackiego.
Planujemy wydanie specjalnego konferencyjnego numeru Przeglądu Geologicznego,
obejmującego recenzowane artykuły – zachęcamy do ich opracowania.
dr inż. Mateusz DAMRAT
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
- Państwowego Instytutu Badawczego,
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e-mail: osuwisko2022@pgi.gov.pl

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA REFERATÓW / POSTERÓW DOTYCZĄCYCH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przyczyn ruchów grawitacyjnych w świetle teorii i modeli
zagadnień metodycznych i teoretycznych w typologii osuwisk
modeli ruchów grawitacyjnych
metod badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk
rejestracji osuwisk w Polsce i na świecie
monitoringu osuwisk
zdalnych metod do rozpoznania ruchów grawitacyjnych
prognostyki i oceny ryzyka osuwiskowego
zagrożeń osuwiskowych obiektów inżynierskich
datowania osuwisk
sposobów zabezpieczania terenów objętych osuwiskami
zagadnień legislacyjnych i prawnych związanych z ruchami masowymi
badań innych niż osuwiska zagrożeń geologicznych (zapadania, osiadania, trzęsień ziemi)

MIEJSCE KONFERENCJI:
Konferencja odbędzie się w siedzibie
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
Kielnarowa 386 A
UWAGA! Ośrodek zapewnia miejsca noclegowe,
ich koszt nie jest ujęty w opłacie konferencyjnej.
Uczestnicy konferencji sami rezerwują i opłacają
noclegi. Na hasło „Konferencja osuwiskowa”
w hotelach: Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania, Kielnarowa 386 A (miejsce obrad)
oraz w  Villa Riviera Rzeszów Al. Sikorskiego 118
(miejsce uroczystego bankietu) przygotowana jest
dla Państwa specjalna oferta noclegowa.

wsiz.edu.pl/uczelnia/infrastruktura/
kampus-w-kielnarowej

MATERIAŁY KONFERENCYJNE – PUBLIKACJE:
01
ZESZYT ABSTRAKTÓW (W FORMIE PDF)
... obejmujący streszczenia referatów i posterów
Abstrakty referatów i posterów należy przesłać na adres:
osuwisko2022_publikacje@pgi.gov.pl
02
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY (MEiN 40 PKT.)
... wskazówki dla autorów: https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/
czasopisma/przeglad-geologiczny/informacje/6098-wskaz-dla-autor.html
Artykuły należy przesłać na adres:
osuwisko2022_publikacje@pgi.gov.pl
Więcej informacji na stronie:
osuwisko2022.pgi.gov.pl
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RZESZÓW

18.10.2022

19.10.2022

20.10.2022

21.10.2022

rejestracja, sesje
referatowe, uroczysta
kolacja

sesje referatowe,
sesja posterowa

sesje referatowe,
kolacja grillowa

sesja terenowa (liczba miejsc
ograniczona, o udziale decyduje
kolejność zgłoszeń)

WAŻNE TERMINY:
01.06.2022
termin nadsyłania streszczeń referatów i posterów
termin nadsyłania artykułów do Przeglądu Geologicznego
30.06.2022
termin uiszczenia obniżonej opłaty konferencyjnej (650 PLN)
15.09.2022
termin uiszczenia pełnej opłaty konferencyjnej (800 PLN)
termin uiszczenia opłaty za udział w wycieczce terenowej (50 PLN)
ostateczny termin zgłoszenia udziału w konferencji i sesji terenowej

OPŁATY KONFERENCYJNE:
650 PLN przy wpłacie dokonanej do 30 czerwca 2022 r.
800 PLN przy wpłacie dokonanej od 1 lipca
do 15 września 2022 r.
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w trzech
dniach konferencji (18-20 października 2022 r.),
materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche,
uroczystą kolację w dniu 18 października 2022 r.,
kolację grillową w dniu 20 października 2022 r.  
Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.
Uczestnicy organizują i ponoszą koszty noclegów
we własnym zakresie.

50 PLN opłata za udział w sesji terenowej
Opłata obejmuje przejazd autokarem
i suchy prowiant.
Opłatę konferencyjną należy dokonać za pomocą
przelewu bankowego na konto:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa,
NIP 525-000-80-40 Bank: GETIN NOBLE BANK S.A.
84 1560 0013 2366 2335 1965 0007
– w tytule przelewu koniecznie należy podać:
imię i nazwisko uczestnika
oraz dopisek OSUWISKO 2022

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ NASTĄPI PO REJESTRACJI UCZESTNICTWA
POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE DOSTĘPNY NA STRONIE OSUWISKO2022.PGI.GOV.PL
ORAZ PO UISZCZENIU OPŁATY KONFERENCYJNEJ!

Więcej informacji na stronie
osuwisko2022.pgi.gov.pl
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Konferencja jest organizowana w ramach III etapu projektu SOPO i dofinansowana
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

