
 

 

 
 

 
 

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału 

w VI Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: 

Instalacje 

wodociągowe i kanalizacyjne 

– projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja 
 

która odbędzie się w Dębem k/Warszawy, w dniach 13-15 maja 2015 r. 

 
 

 

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI: 
 

 

 

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI: 
Celem konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie 
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 

- problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 

- projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja instalacji 
wodociągowych wody zimnej i ciepłej, 

- problematyka wodnych instalacji przeciwpożarowych, 

- problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji 
grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych in-
stalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji i osie-
dli, 

- nowe technologie, materiały i urządzenia w instalacjach 
wodociągowych i kanalizacyjnych, badania urządzeń i 
właściwości hydraulicznych elementów instalacji, 

- programy komputerowe do projektowania instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 

- oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczegól-
nym uwzględnieniem rozporządzenia o świadectwach 
energetycznych dla obiektów budowlanych,  

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygo-
towywania wody ciepłej. 

- wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej w tym w 
szczególności wpływ materiału przewodów i uszczel-
nień na jakość przesyłanej nimi wody, 

- poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych, 

- pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy, 

- warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji, 

- czyszczenie i renowacja instalacji wodociągowych i ka-
nalizacyjnych, 

- pompownie i przepompownie w budynkach, w obrębie 
posesji i na terenach osiedli, 

- systemy nadzorowania i monitoringu eksploatowanych 
instalacji, 

- problematyka ujmowania wody i odprowadzania oraz 
unieszkodliwiania ścieków w obrębie posesji, 

- problematyka lokalnego zagospodarowania wód opa-
dowych.  

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców  
i producentów oraz eksploatatorów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Wierzymy, że konferencja stanie się 
miejscem wymiany wiedzy, spostrzeżeń i poglądów dotyczących zarówno zagadnień teoretycznych jak i praktycznych z 
dziedziny wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zakład Zaopatrzenia w Wodę  
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DODATKOWE INFORMACJE O KONFERENCJI: 
Adres kontaktowy Organizatora Konferencji: 
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków 
Politechnika Warszawska 
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20 
tel. 22 234-53-38, 501-136-845, fax. 22 825-29-92 
e-mail: Jarek.Chudzicki@is.pw.edu.pl 
              Agnieszka.Malesinska@is.pw.edu.pl 

 

Strona internetowa konferencji: 
www.is.pw.edu.pl/konferencje 

 

Czas trwania Konferencji:  
Otwarcie konferencji nastąpi we czwartek, 14 maja o godz. 900, 
planowane zakończenie obrad w piątek, 15 maja o godz. 1500. 

Miejsce Konferencji: 
Ośrodek Szkoleniowy w Dębem k/Warszawy. 

Adres Ośrodka: 
Ośrodek Szkoleniowy, 05-140 Serock, Dębe. 
http://debe.kssip.gov.pl/  

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: 

Zgłoszenie uczestnictwa: 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji  
proszone są o przesłanie wypełnionej 
Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w konferencji do dnia  
10 kwietnia 2015 r. oraz wpłacenie należności do dnia 
 15 kwietnia 2015 r.  Szczegółowe informacje o opłatach 
zamieszczono w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. 

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty fak-
sem fax: 22 825-29-92 lub pocztą elektroniczną na jeden  
z adresów: 
Jarek.Chudzicki@is.pw.edu.pl 

Agnieszka.Malesinska@is.pw.edu.pl  

Konto bankowe Konferencji: 
Wszystkie płatności związane z uczestnictwem w konferencji 
proszę przekazywać na konto: 

Nr konta: 86 1240 2092 9522 1110 0100 0000 
koniecznie z dopiskiem: „Instalacje Wod-Kan-1110”.

 

W opłacie konferencyjnej zawarte są następujące 

świadczenia: 

 materiały konferencyjne,  

 udział w obradach poszczególnych sesji, 

 noclegi w pokojach jedno- lub dwuosobowych (według 
deklaracji w Zgłoszeniu Udziału w Konferencji), 

 pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacja), 

 przerwy kawowe w trakcie obrad konferencji, 

 wieczorne spotkanie koleżeńskie (w zależności od pogo-
dy - w sali lub przy ognisku), 

 parking strzeżony na terenie Ośrodka. 
 

 

PROPOZYCJA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI DLA FIRM: 

Merytorycznym uzupełnieniem obrad prowadzonych w trakcie konferencji będzie wystawa, na której poszczególne firmy 
będą miały możliwość prezentacji swojej oferty handlowej i rozwiązań technicznych. 
Organizatorzy konferencji są przekonani, że zgromadzenie w jednym miejscu i czasie osób zajmujących się zawodowo bran-
żą instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w kraju umożliwi – poprzez nawiązanie kontaktów osobistych – wymianę 
doświadczeń oraz nawiązanie owocnych kontaktów kooperacyjnych i handlowych dla uczestniczących w konferencji firm. 
Wystawa firm będzie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej. Dla firm zainteresowanych udziałem 
w konferencji przewidziano dodatkowe formy prezentacji, szczegółowo opisane w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI !!! 
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