
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 

                               Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych 

                              i Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej  

 
Serdecznie zapraszają na warsztaty naukowo-techniczne 

 

„ ANTHROPOGENIC MINERALS IN CIRCULAR ECONOMY” 

 

26 kwietnia – 03 maja 2015 r. w miejscowości Hintertux w Austrii 

 
Celem warsztatów jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a sektorem 
gospodarki w zakresie identyfikacji i rozwiązywania współczesnych problemów 
w wybranych obszarach inżynierii i ochrony środowiska. 

 
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji warsztatów jest: 

 

„Minerały antropogeniczne szansą dla gospodarki” 
 
 
PROGRAM WARSZTATÓW:  
 
1. Minerały antropogeniczne w gospodarce o obiegu zamkniętym w Europie i w Polsce  
2. Ochrona środowiska w gospodarowaniu minerałami antropogenicznymi  

a. REACH  
b. Regulacje produktowe  
c. Ochrona zasobów naturalnych  
d. Gospodarka niskoemisyjna  
e. Zielona geotechnika  
f. Bezodpadowa energetyka węglowa  

3. Technologie uzdatniania minerałów antropogenicznych do produktów  
a. Minerały z energetyki węglowej  
b. Minerały z przemysłu papierniczego  
c. Minerały z przemysłu wydobywczego  

4. Wyzwania technologiczne w obszarze gospodarowania minerałami antropogenicznymi  
 



 

 

 
Komitet Organizacyjny:  
 
1. dr inż. Tomasz Szczygielski  

2. dr hab. inż. Artur Badyda  

 
 
 
Rada Naukowa:  
 
1. dr Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

2. prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski – Politechnika Warszawska  

3. prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – Politechnika Warszawska  

4. dr hab. inż. Artur Badyda – Politechnika Warszawska  

5. dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska 

 
 
 
W ramach warsztatów istnieje możliwość zgłoszenia publikacji w języku angielskim do 
czasopisma naukowego Challenges of modern technology (6 pkt. według klasyfikacji 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
 
Przesłane artykuły przechodzą regularną procedurę recenzji (recenzję sporządza 
2 niezależnych recenzentów afiliowanych w instytucjach naukowych spoza Polski). 
 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej pod adresem 
www.ibs.pw.edu.pl/pol/CIMA gdzie znaleźć można szersze informacje o tym 
wydarzeniu oraz dokonać rejestracji uczestnictwa. 
 
 
 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2015 r. 
 

Ilość miejsc jest ograniczona,  
liczy się kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
online pod adresem www.ibs.pw.edu.pl/pol/CIMA (zakładka Rejestracja) lub 
przesłanie na adres Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., 
wydrukowanego i wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty.  
 
Adres Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.: 
ul. Koszykowa 80, 02-008 Warszawa 
 
Opłata za udział w warsztatach wynosi:  1900 zł + 23% VAT.  
Nr konta: Bank Citi Handlowy, nr 95 1030 0019 0109 8530 0043 6465 
 
W ramach opłaty zapewniamy: 
1. Udział w 6-dniowych warsztatach 
2. Prezentację własnego referatu   
3. Udział w debatach i spotkaniach integracyjnych  
4. Możliwość zgłoszenia publikacji w języku angielskim do czasopisma naukowego 

Challenges of modern technology (6 pkt. Według klasyfikacji Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego)  

 
Osoby zainteresowane zgłoszeniem artykułu do czasopisma Challenges of modern 

technology proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym 

oraz wpisanie proponowanego tematu. 
 
Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu. W przypadku zakwaterowania 
organizatorzy sugerują skorzystanie ze  specjalnej oferty noclegowej (obejmującej 
śniadania i kolacje w czasie trwania konferencji), która na hasło CIMA dostępna jest  
w hotelu: Gletscher & Spa Neuhintertux.  
 
Organizatorzy konferencji wynegocjowali dla uczestników obniżone stawki hotelowe 
dla 35 pokoi, 10 dwuosobowych pokoi w cenie 93,00 euro za osobę za dobę,  
5 dwuosobowych pokoi wersja „De Luxe” w cenie 109,00 euro za osobę za dobę,  
2 dwuosobowe apartamenty w cenie 123,00 euro za osobę za dobę, wraz z możliwością 
korzystania z atrakcji hotelowych. 
 
Uczestnicy samodzielnie wykonują rezerwację hotelu oraz samodzielnie wpłacają opłaty 
za hotel. Aby skorzystać z przedstawionej oferty przy rezerwacji należy podać hasło 
CIMA" oraz dokonać rezerwacji i pokryć koszty hotelu przed dniem 28 lutego 2015 r.  
Po tej dacie nie będzie możliwe rezerwowanie hotelu w ramach udostępnionej oferty. 
 
Adres hotelu:  Gletscher & Spa Neuhintertux 
Hintertux 783-A-6293 Tux, Österreich 
Tel. +43 5287 8580,  
Fax +43 5287 8580-402, 
hotel@neu-hintertux.com 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia: 
dagmara.szczygielska@ibs.pw.edu.pl 

Do zobaczenia w Hintertux. 


