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Szanowni Państwo! 
 

 

Chciałem bardzo podziękować za zainteresowanie VI Ogólnopolską Konferencją Nauko-

wo-Techniczną pt.: 

 

„Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”, 
 

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

 

Organizatorem Konferencji jest Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków 

Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.  

 

Dotychczasowe edycje tej konferencji odbyły się w latach 2004, 2007, 2009, 2011 i 2013 i 

cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk naukowych w kraju oraz projektantów i wyko-

nawców  wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Uczestnikami konferencji są 

także osoby z przedsiębiorstw wodociągowych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i firm 

usługowych. Blisko dziewięcioletnia obecność naszej konferencji wpisała się już na stałe w kalen-

darz spotkań specjalistów z branży wodociągowej i kanalizacyjnej w naszym kraju.  

 

Celem obecnie planowanej, VI edycji Konferencji jest prezentacja i ocena krajowych i za-

granicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanali-

zacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 

 problematyka prawna w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, 

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

płej, 

 problematyka wodnych instalacji przeciwpożarowych, 

 problematyka projektowania, wykonania, eksploatacji grawitacyjnych, ciśnieniowych i 

podciśnieniowych instalacji i sieci kanalizacyjnych w obrębie posesji i osiedli, 

 nowe technologie, materiały i urządzenia w instalacjach wodociągowych i kanalizacyj-

nych, badania urządzeń i właściwości hydraulicznych elementów instalacji, 

 programy komputerowe do projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 oszczędzanie wody i energii w budynkach ze szczególnym uwzględnieniem rozporządze-

nia o świadectwach energetycznych dla obiektów budowlanych,  

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowywania wody ciepłej, 

 wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej w tym w szczególności wpływ materiału 

przewodów i uszczelnień na jakość przesyłanej nimi wody, 
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 poprawa jakości wody w instalacjach wodociągowych, 

 pomiar zużycia wody, dobór wodomierzy, 

 warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji, 

 czyszczenie i renowacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 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 obrę-

bie posesji, 

 problematyka lokalnego zagospodarowania wód opadowych.  

 

 

Informuję, że patronami medialnymi obecnej edycji konferencji będą następujący przed-

stawiciele krajowej prasy technicznej: 

 

- Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 

- INSTAL, 

- Forum Eksploatatora, 

- Rynek Instalacyjny, 

- InstalReporter. 
 

  

Zgodnie z wcześniejszymi rozmowami chciałbym zachęcić Państwa do przyjęcia funkcji 

Sponsora Specjalnego Konferencji.  

 

Jako Sponsor Specjalny Konferencji przysługują Państwu następujące korzyści: 

 umieszczenie logo Państwa Firmy na stronie tytułowej materiałów konferencyjnych, w 

oficjalnych komunikatach prasowych o konferencji, oraz w czasie trwania konferencji w 

sali obrad lub w innym miejscu, uzgodnionym z organizatorem konferencji, 

 zamieszczenie reklamy Firmy (format A4, kolor) lub referatu merytorycznego1 w materia-

łach konferencyjnych, 

 wystąpienie przedstawiciela Firmy w czasie obrad konferencji2, 

 prezentacja dorobku i osiągnięć Firmy w formie wystawy3, plansz, posterów, itp., 

 bezpłatny udział w konferencji dla 2 osób - przedstawicieli Firmy. 

 

 

Opłata Sponsora Specjalnego Konferencji  wynosi 6.500 zł (słownie: sześć tysięcy pięć-

set  złotych) brutto.  

Organizatorzy konferencji dopuszczają także inne formy uczestnictwa lub prezentacji, do-

stosowane do indywidualnych potrzeb Firmy. Ustalenia te będą odbywały się bezpośrednio z zain-

teresowanymi. 

 

                                                           
1 Referat firmowy o objętości do 10 stron formatu A4. 
2 Czas prezentacji firmowej: 15 min. 
3 Powierzchnia wystawiennicza ok. 4m2, krzesło i stolik. 
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W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu funkcji Sponsora Specjalnego Konferencji 

proszę przelać opłatę na konto Organizatora Konferencji: 

 

Nr konta: 86 1240 2092 9522 1110 0100 0000  

z dopiskiem: „Instalacje Wod-Kan-1110” 

 

Po dokonaniu wpłaty proszę także o przesłanie dowodu wpłaty faksem (nr fax: 22 825-29-92)  

lub pocztą elektroniczną na jeden z poniższych adresów mailowych: 

Jarek.Chudzicki@is.pw.edu.pl 

Agnieszka.Malesinska@is.pw.edu.pl 
 

Po otrzymaniu wpłaty Organizator Konferencji wystawi Państwu fakturę VAT. 

 

Jednocześnie proszę o wypełnienie dołączonej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Konfe-

rencji – jako Sponsor Specjalny Konferencji wypełniacie Państwo tylko dane o firmie/instytucji 

(przypominamy o podaniu numeru NIP) oraz dane osób – reprezentantów firmy na konferencji – 

informacje te umożliwią nam sprawne przeprowadzenie rezerwacji noclegów w ośrodku szkole-

niowym w Dębem. Informacje o kosztach konferencji i opłatach dodatkowych w Karcie 

Zgłoszenia Uczestnictwa nie dotyczą Sponsorów Specjalnych Konferencji. 

 

Proszę także o przesłanie znaku firmowego-logo Państwa Firmy, który moglibyśmy wyko-

rzystać do publikacji w materiałach konferencyjnych oraz w czasie obrad konferencji na adres 

wskazany poniżej. 

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy, 

 

z wyrazami szacunku, 

 
 

dr inż. Jarosław Chudzicki 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

 

 

Adres do korespondencji i kontaktów bezpośrednich: 

Politechnika Warszawska 

Wydział Inżynierii Środowiska 

Zakład Zaopatrzenia  w Wodę i Odprowadzania Ścieków 

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20 

dr inż. Jarosław Chudzicki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

tel. 501-136-845, 22 234-53-38, fax. 22 825-29-92 

e-mail: Jarek.Chudzicki@is.pw.edu.pl 
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