
Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji naukowej pod nazwą:  

Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane.  

Konferencja organizowana wspólnie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Wydział Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku w Europejskim Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach. 

Tematyka Konferencji obejmować będzie:  

 Strukturalne uwarunkowania procesów morfodynamicznych i ich znaczenie  
dla decyzji planistycznych i inwestycyjnych 

 Dynamikę procesów morfogenetycznych (ich identyfikację, monitoring, modelowanie) 
 Geomorfologiczne aspekty w inżynierii rzecznej (w regulacji i renaturyzacji koryt,  profilaktyce 

przeciwpowodziowej) 
 Geomorfologiczne aspekty w dokumentowaniu warunków geologiczno-inżynierskich  

i projektowaniu geotechnicznym 
 Geomorfologiczne kryteria w ocenie warunków hydrogeologicznych 
 Aspekty geomorfologiczne w badaniach geochemicznych i hydrochemicznych  
 Geomorfologiczne aspekty w formułowaniu ocen oddziaływania na środowisko i innych 

ekspertyz przyrodniczych  
 Zastosowanie badań geofizycznych w geomorfologii, a także 
 Geostanowiska, georóżnorodność i geodziedzictwo w kontekście praktyki funkcjonowania 

obszarów chronionych i geoparków. 
 
Zamiarem organizatorów III Konferencji naukowej z cyklu Geomorfologia stosowana jest 

kontynuacja wymiany poglądów oraz osiągnięć naukowych środowiska geomorfologów i 

przedstawicieli innych obszarów nauki oraz praktyki. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów 

nauk o Ziemi, nauk o środowisku, nauk technicznych oraz  praktyków, którzy w swojej pracy spotykają 

się z zagadnieniami  dotyczącymi  znaczenia, charakteru i dynamiki procesów geomorfologicznych 

(geologów, geologów inżynierskich i geotechników, hydrogeologów, hydrologów, biologów, 

gleboznawców i geochemików, geofizyków, specjalistów gospodarki wodnej i budownictwa wodnego, 

inżynierii i ochrony środowiska, archeologów, planistów i innych).  

Mamy nadzieję, że owocem wymiany doświadczeń będzie wzbogacenie metodyki badań, 

zwiększenie precyzji uzyskiwanych wyników, a być może także wspólne projekty badawcze czy 

wdrożenia.  

Zachęcamy do udziału w Konferencji oraz nadsyłania KART ZGŁOSZENIOWYCH i streszczeń 

referatów na adres geomorfologia@o2.pl w terminie do 25.01.2019. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konferencji pod adresem 

http://geomorf2019.kg.sggw.pl/.   

 

Z poważaniem 

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – przewodniczący Komitetu Naukowego  

Dr hab. Tomasz Falkowski, prof. SGGW - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
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