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Przy współpracy: 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Płocku 

Izby Gospodarczej Regionu Płockiego  
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POD PATRONATEM 

JM Rektora Politechniki Warszawskiej 

Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Prezydenta Miasta Płocka 

 

CELE 

 Promocja nowoczesnych technologii, systemów i wyrobów budowlanych 

 Promocja osiągnięd naukowych  

 Promocja rynku budowlanego 

 

PROGRAM FORUM 

Konferencja naukowo-techniczna „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa” 

Warsztaty inżynierów budownictwa „Nowoczesne technologie dla budownictwa” 

Wystawa osiągnięd i produktów dla budownictwa 
 

KONTAKT 

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW  

Instytut Budownictwa /IV Forum Budowlane – Płock2016/ 

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock 

tel./fax. (24) 262-42-26, e-mail: fb2016@pw.plock.pl    

www.fb2016.pw.plock.pl  
 

Do udziału w IV Forum Budowlanym – Płock 2016 zapraszamy: 

inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, 

firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY FORUM 

 

dr inż. Artur Koper - Przewodniczący 
prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski 
doc. dr inż. Marek Kapela 
dr inż. Piotr Wilioski 
dr inż. Krzysztof Kamioski 
dr inż. Sławomir Grabarczyk 

dr inż. Andrzej Dzięgielewski 
dr inż. Henryk Rode 
dr inż. Anna Krawczyoska-Piechna 
mgr inż. Małgorzata Wydra 
mgr Monika Rutkowska-Ryciak 
mgr Justyna Jarzyoska 

 

mailto:fb2016@pw.plock.pl
http://www.fb2016.pw.plock.pl/


Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa” 

Komitet Naukowy Konferencji 

Ważne terminy 

 

  

Tematyka 

Budownictwo 
 Badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym recyklingowych 
 Konstrukcje budowlane i inżynierskie 
 Technologia i organizacja procesów budowlanych 
 Eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych 
 Geotechnika  
 

Fizyka budowli i Inżynieria środowiska 
 Racjonalizacja użytkowania energii i ochrona środowiska 
 Niekonwencjonalne źródła energii 
 Nowe technologie w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji 
 Budownictwo zrównoważone 

oraz inne zagadnienia dotyczące budownictwa i inżynierii środowiska. 

Prace na Konferencję Naukowo-Techniczną można przesyład  do 17 czerwca 2016 r. 
Opłata konferencyjna wynosi: 300 zł 

Płatne na konto: 23 1240 1721 1111 0000 0725 8857  z dopiskiem „Forum Budowlane – Imię i Nazwisko” 
Opłata konferencyjna obejmuje koszty cateringu, materiałów konferencyjnych  

(publikacji 1 artykułu) oraz obsługi w trakcie konferencji, nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu. 
Uczestnictwo w Forum Budowlanym bez cateringu i materiałów konferencyjnych jest bezpłatne. 

Referaty będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji do: 

 publikacji w tematycznych monografiach konferencyjnych, 
 prezentacji audytoryjnej w czasie Konferencji, 
 prezentacji na sesjach posterowych, 
 zamieszczenia w materiałach konferencyjnych komunikatu o pracy Autora. 

 
Uwaga:  Do monografii konferencyjnych zakwalifikowane zostaną prace naukowe, zgodne z ww. tematyką konferencji, umożliwiają-

ce zredagowanie wieloautorskich monografii naukowych, z rozdziałami opracowanymi przez autorów przyjętych prac. 

 

 

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski (PW)  
prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk (PW) 
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka (AGH) 
prof. dr hab. inż. Bohdan Stawiski (PWr) 
prof. dr hab. inż. Adam Stolarski (WAT) 
prof. dr hab. inż. Wiktor Szewczenko (PW) 
prof. nzw. dr hab. inż. Robert Wójcik (UWM)  

dr hab. inż. Dorota Bzowska (PW) 
dr hab. inż. Wojciech Feluch (PW) 
dr hab. inż. Dariusz Heim (PŁ) 
dr hab. inż. Wiesław Kietlioski (PW) 
dr hab. inż. Mirosław Kosiorek (SGSP) 
dr hab. inż. Jacek Kubissa (PW) 
dr hab. inż. Antoni Kuchler (PW) 

 

 

Zgłoszenie udziału w konferencji (tytuł + streszczenie), poprzez stronę www.fb2016.pw.plock.pl – do 09.05.2016 r. 

Przesłanie materiałów do publikacji – do 17.06.2016 r. 

Powiadomienie o przyjęciu prac do publikacji konferencyjnych – do 10.09.2016 r. 

Wpłaty za udział w konferencji – do 30.09.2014 r.  

 

 

Więcej informacji na stronie www.fb2016.pw.plock.pl 

http://www.fb2016.pw.plock.pl/
http://www.fb2016.pw.plock.pl/

