
 

INFORMACJE OGÓLNE  
Konferencja odbędzie się w Ośrodku SANDRA SPA w 
Karpaczu w dniach 24 – 26.04.2012  
•  Koszty uczestnictwa  
Koszty uczestnictwa w konferencji obejmujące materiały 
konferencyjne, koszty organizacyjne i bankiet  wynoszą: 

dla uczestników konferencji                                                                       
wpłaty do   5 kwietnia 2012               800 PLN 

dla osób towarzyszących                                                      

wpłaty do   5 kwietnia 2012               400 PLN 

 

Uczestnicy Konferencji kwaterują się we własnym zakresie. 
Organizatorzy proponują zakwaterowanie po 
wynegocjowanej cenie w Ośrodku Sandra SPA w Karpaczu. 
Rezerwacji uczestnicy dokonują samodzielnie z powołaniem 
się na Konferencję od dnia 15 listopada 2011 r. do 15 
kwietnia 2012r. 

Rezerwacja telefoniczna w ośrodku Sandra: 

Tel:. +48 75 7519151, +48 75 7519152 

ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz 

www.sandra.karpacz.pl 
Wpłaty z tytułu kosztów uczestnictwa należy dokonywać na 

konto: 
Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 

nr konta POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 
NIP: 896-000-58-51 

Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław 
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434 

tytuł wpłaty: Konferencja ZBIORNIKI 2012  - 486523 

Adresy do korespondencji: 
XIV Konferencja Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały 

sypkie i ciecze, kominy przemysłowe oraz obiekty hydrotechniczne 
Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 
Pl. Grunwaldzki 11, 50-370 Wrocław  
e-mail: zbiorniki2012@pwr.wroc.pl lub  

www.zbiorniki2012.pwr.wroc.pl 
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KOMUNIKAT PIERWSZY 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
w XIV Konferencji ŻELBETOWE I SPRĘŻONE 

ZBIORNIKI NA MATERIAŁY SYPKIE I CIECZE, 
KOMINY PRZEMYSŁOWE ORAZ OBIEKTY 

HYDROTECHNICZNE  
Karpacz, 24 – 26.04.2012 

 
 

Imię i Nazwisko, tytuł .................................................................................. 

……………………………………………………………………………… 

Firma:............................................................................................................ 

miejscowość ................................................................................................. 

ul. …………………………………………………………………………... 

tel. ...................................e-mail……... ........................................................ 

Adres koresp. jw. …………………………………..……………………… 

Tytuł zgłoszonego referatu: ………………………...……………………… 

…………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………................... 

•  Czy Autor jest zainteresowany publikacją w języku  �T 
angielskim w zwartym opracowaniu  (13 -14 stron)       �N 
 

•  Forma prezentacji referatu:  
 plakat�  wykład � 
•  Promocja firmy: 

�reklama w materiałach konferencyjnych, 
� referat promocyjny                                  � stoisko handlowe 

 
Zgłoszenie można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną: 

zbiorniki2012@pwr.wroc.pl 

Oświadczamy, że jesteśmy (nie jesteśmy) uprawnieni do otrzymania faktur 
VAT. Jednocześnie upoważniamy was po 15 stycznia 2012 roku do 
wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
Dane do wystawienia faktury: 
 

Nazwa:………………………………………………...…………………… 

 

Adres:…………………………………………………...………………….. 

 

NIP:…………………………………………………..…………………….. 

 
OŚWIADCZENIE 

Zgłaszający oświadcza, że nie będzie dochodził zwrotu kosztów uczestnictwa 
w przypadku nieprzybycia na konferencję lub skrócenia pobytu. 
Organizatorzy nie ponoszą kosztów przejazdów i delegacji. 
 
............................................. ............................................................... 
 data   podpis uczestnika 
 

 



 XIV Konferencja Żelbetowe i sprężone zbiorniki na 
materiały sypkie i ciecze, kominy przemysłowe oraz obiekty 
hydrotechniczne dotyczy zagadnień związanych z 
projektowaniem, budową i użytkowaniem zbiorników na 
materiały sypkie, ciecze, produkty rolne, kominów 
przemysłowych, chłodni kominowych oraz budowli 
hydrotechnicznych. 
•  Tematyka Konferencji:  
− zagadnienia z zakresu projektowania konstrukcji 

zbiorników, silosów, kominów, chłodni kominowych 
oraz  obiektów i budowli hydrotechnicznych 

− problemy związane ze sposobami wznoszenia i 
eksploatacji tych konstrukcji,  

− zagadnienia związane z napełnianiem i opróżnianiem 
zbiorników, 

− uszkodzenia i awarie zbiorników, kominów, chłodni 
kominowych i obiektów hydrotechnicznych, 

− remonty, modernizacja i wyburzenia, 
− nowoczesne materiały budowlane stosowane do 

wznoszenia i remontów,  
− badania naukowe przedmiotowych konstrukcji,  
− obciążenia działające na obiekty i budowle ujęte w tytule 

Konferencji oraz analizy sił wewnętrznych w 
elementach konstrukcyjnych 

− analizy numeryczne stosowane do rozwiązywania wyżej 
wymienionych problemów,  

 
•  Cele Konferencji:  
− wymiana doświadczeń projektantów i użytkowników 

tematycznych konstrukcji, 
− prezentacja najnowszych metod projektowania i 

symulacji stanów naprężeń i odkształceń w trakcie 
eksploatacji, 

− giełda technologiczna dotycząca materiałów 
budowlanych do wykonywania i napraw konstrukcji, 

− zapoznanie z metodami wykonywania badań stanu 
technicznego konstrukcji i zagadnieniami dotyczącymi 
najczęstszych błędów projektowych i eksploatacyjnych.  
W trakcie konferencji zostanie zorganizowany 

konkurs na najlepszy samodzielny referat młodego 
naukowca (do 35 lat). 

•  Referaty 
•  Referaty 
Organizatorzy proszą o przesłanie krótkich streszczeń 
referatów (1 do 2 akapitów) do 30 listopada 2011 r. na adres 
e-mailowy Komitetu Organizacyjnego: 

zbiorniki2012@pwr.wroc.pl 

Autorzy zaakceptowanych przez Komitet Naukowy 
referatów zostaną powiadomieni do 15 grudnia 2011 r. 

Referaty powinny być przesłane do Komitetu do 31 stycznia 
2012 r. wraz z 2-stronicowymi streszczeniami. Niektóre z 
referatów zostaną wybrane do publicznej prezentacji 
podczas Konferencji, o czym autorzy będą powiadomieni.  

Pozostali autorzy będą proszeni o przygotowanie 
prezentacji: plakatowej, w edytorze Power Point lub innej 
dowolnej formie  

Referaty powinny być napisane w języku polskim lub 
angielskim i w formacie *.doc  lub *.pdf według instrukcji 
przesłanej autorom po zakwalifikowaniu streszczeń.  

 
Wybrane referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy 
będą rekomendowane do publikacji w Archives of Civil and 
Mechanical Engineering w języku angielskim lub innych 
czasopismach naukowo-technicznych w języku polskim. 

 

•  Materiały konferencyjne 
Materiały z artykułami przyjętymi na Konferencję będą 
dostarczone uczestnikom w dniu otwarcia Konferencji. 
 
•  Język Konferencji 
Oficjalnym językiem konferencyjnym jest język polski. W 
przypadku referatów zagranicznych przewiduje się 
wygłaszanie ich w języku angielskim lecz bez równoległego 
tłumaczenia. 
 

Zapraszamy projektantów, użytkowników, firmy 
remontowo-budowlane na wspólną debatę z udziałem  

pracowników naukowych. 
 

 

•  Organizatorzy Konferencji 
Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej  

przy współudziale  

Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych 
Politechniki Krakowskiej 

Pod patronatem: 
KGHM Polska Miedź 
PGE GiEK Elektrownia Bełchatów 
Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN 
•  Komitet Naukowy 
prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ćwirko-Godycki, 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch, 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, 
dr hab. inż. Zbigniew Janowski, prof. PK, 
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński – Przewodniczący 
prof. dr hab. inż. Michał Knauff, 
prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak, 
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś, 
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko, 
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, 
dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK, 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora, 
dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, prof. UP Poznań. 
dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr. 
•  Komitet Organizacyjny 
prof. dr hab. inż.  Mieczysław Kamiński – Przewodniczący 
dr inż. Marek Maj – v-ce Przewodniczący                    
dr inż. Rafał Szydłowski PK – v-ce Przewodniczący 
dr inż. Roman Wróblewski – Sekretarz 
dr inz. Tomasz Trapko  – v-ce Przewodniczący                    
dr inż. Czesław Bywalski 
dr inż. Michał Musiał 
dr inż. Wojciech Pawlak 
dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr 
mgr inż. Ewelina Kusa 
•  Biuro Organizacyjne : 
dr inż. Marek Maj tel 601-72-91-84, 71+320+25+15 
mgr Iwona Piątkowska: tel./fax.71/322-14-65 
Aleksandra Maj  tel.71/601-91-84 


