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Głównym celem konferencji jest przedstawienie oferty i możliwości badawczych dla przemysłu. Możliwa będzie 
również wymiana doświadczeń, poglądów oraz wiedzy pracowników uczelni i przedsiębiorstw dla potrzeb zacieśniania 
współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. W trakcie konferencji przewidywana jest prezentacja najnowszych 
osiągnięć z zakresu materiałoznawstwa, konstrukcji i technologii specjalnego zastosowania, wystawy sprzętu oraz 
aparatury badawczej i naukowej.  
Tematyka konferencji dotyczy zagadnień z zakresu: technologii specjalnych (w tym: spawalnictwa, odlewnictwa, 
przeróbki plastycznej, obróbki mechanicznej i montażu), nowoczesnych narzędzi i badań, innowacyjnych technik 
i metod wytwarzania, jakości i organizacji produkcji oraz automatyzacji i robotyzacji. 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez jeden z dwóch formularzy rejestracyjnych znajdujących się 
na stronie internetowej konferencji: 
 

Rejestracja uczestnika z referatem: 
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2022/zgloszenie-uczestnictwa/rejestracja-uczestnika-z-
referatem 
 

Rejestracja uczestnika bez referatu: 
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2022/zgloszenie-uczestnictwa/rejestracja-uczestnika-bez-
referatu  
 

OPŁATA KONFERENCYJNA 
 

Opłata konferencyjna za uczestnictwo jednej osoby obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, 
posiłki, uczestnictwo w imprezach towarzyszących oraz koszt noclegów. Opłata konferencyjna nie obejmuje 
kosztu wydruku publikacji.  
 

Data Kwota 

do 30.04.2022 r. 2 100,- PLN brutto 

po 30.04.2022 r. – do 10.05.2022 2 300,- PLN brutto 
 

Opłata doktorantów, studentów, kół naukowych 
Data Kwota 

do 30.04.2022 r. 1 600,- PLN brutto 

po 30.04.2022 r. – do 10.05.2022 1 800,- PLN brutto 
 

Istnieje możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą 150,- PLN brutto za dobę (ograniczona ilość 
miejsc pokoi, decyduje kolejność zgłoszeń). 
 

Opłatę za uczestnictwo należy przekazywać na konto bankowe:  
POLITECHNIKA RZESZOWSKA, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 RZESZÓW 

BANK PEKAO S.A. II oddział w Rzeszowie 
SWIFT KODE: PKOPPLPW 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445 

z dopiskiem „III konferencja COP” 
 

JĘZYK KONFERENCJI 
 

polski, słowacki, czeski, angielski 
 

TERMINY OSTATECZNE 
 

zgłoszenie uczestnictwa – do 30.04.2022 r. 
przesłanie streszczeń referatów – do 30.04.2022 r. 
opłata konferencyjna – do 30.04.2022 r. 
przesłanie programu konferencji – do 05.06.2022 r. 

 

CEL I ZAKRES KONFERENCJI 

https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2022/zgloszenie-uczestnictwa/rejestracja-uczestnika-z-referatem
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2022/zgloszenie-uczestnictwa/rejestracja-uczestnika-z-referatem
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2022/zgloszenie-uczestnictwa/rejestracja-uczestnika-bez-referatu
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2022/zgloszenie-uczestnictwa/rejestracja-uczestnika-bez-referatu


WYSTAWY I PREZENTACJE FIRMOWE 
 

Przedsiębiorstwa, producentów i przedstawicieli firm zapraszamy do zaprezentowania osiągnięć 
technicznych i technologicznych, wystawy aparatury oraz urządzeń naukowych i produkcyjnych dla 
przemysłu i nauki. Zainteresowanych taką formą promocji prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji. 
 

SEKRETARIAT I KONTAKT Z ORGANIZATOREM 
 

Osoba do kontaktu:  
dr inż. Joanna ZIELIŃSKA-SZWAJKA 
Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli 
ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola 
Tel.: +48 17 743 26 01, +48 17 743 26 15, +48 15 844 89 12 
E mail: konferencja_wmt@prz.edu.pl 
Adres strony internetowej konferencji: https://konferencjawmt.prz.edu.pl  
 

WYDAWNICTWO 
 

Zaakceptowane artykuły zostaną zarekomendowane przez Międzynarodowy Komitet Naukowy do wydruku 
w następujących czasopismach JOURNAL OF CASTING & MATERIALS ENGINEERING, Archives of Foundry 
Engineering. 
 

WYDAWNICTWO Adres strony 
OPŁATA dla 

zarekomendowanych 
uczestników konferencji 

PUNKTACJA, zgodnie 
z wykazem 

z dnia 1 grudnia 2021 

 

https://journals.agh.edu.pl/jcme 0, 00 PLN* 20 

 

https://www.journal-afe.pl/ 450, 00 PLN* 70 

*Autorzy opłatę za wydruk uzgadniają bezpośrednio z wydawnictwem 
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

Wtorek, 7 czerwca 2022 r., WMT Stalowa Wola 

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 14:00 Obrady  

14:00 – 15:00 Obiad 

15:30 – 17:00 Obrady  

19:00 Uroczysta kolacja – Restauracja 

Środa, 8 czerwca 2022 r., Duo Spa Janów Lubelski 

10:00 – 14:00 Obrady  

14:00 – 15:30 Obiad 

17:00 Obrady  

19:00 Kolacja w plenerze, wręczenie nagród za najlepsze referaty i postery 

Czwartek, 9 czerwca 2022 r., HSW Stalowa Wola 

9:00 – 11:00 Zwiedzanie HSW S.A. / Testy terenowe pojazdów 

12:00 – 13:00 Obiad i zakończenie konferencji 

 
Aktualności i szczegółowe informacje na stronie: 
https://konferencjawmt.prz.edu.pl 

https://konferencjawmt.prz.edu.pl/
https://konferencjawmt.prz.edu.pl/


 
 
 
 

MIEJSCA KONFERENCJI 
 
 
 

Wydział Mechaniczno-Technologiczny 
ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola 

Huta Stalowa Wola S. A. 
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola 

 
 

https://wmt.prz.edu.pl/ 

 
 

https://www.hsw.pl/ 
 
 

HOTEL DUO**** SPA & WELLNESS, Rezydencja Sosnowa 
ul. Turystyczna 10A, 23-300 Janów Lubelski 

Jeden z najlepszych hoteli 4-5* nad jeziorem: 
- tuż nad pięknym Zalewem Janowskim 

- w sąsiedztwie rozległych LASÓW JANOWSKICH 
- wśród wielu ścieżek spacerowych i rowerowych 

- zewnętrzny basen z jacuzzi,  
- korty tenisowe, boisko do badmintona, park linowy, nordic walking, quady 

- wypożyczalnia sprzętu wodnego 
 
 

 
 

https://www.duojanow.pl/ 

 
 

http://rezydencjasosnowa.pl/ 

 
*Wydarzenie będzie obejmowało rejestrację fotograficzną i video 

 


