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Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Oddział Wielkopolski zaprasza na Seminarium 
„Mosty – budowa, wzmacnianie, przebudowa”, 
które odbędzie się w dniach 06-07.06.2023r. 
Seminarium „Mosty – budowa, wzmacnianie, 
przebudowa” jest kontynuacją Seminarium 
"Współczesne metody budowy, wzmacniania 
i  przebudowy mostów". 
Prosimy o zgłaszanie referatów dotyczących: 
 ciekawszych rozwiązań konstrukcyjno- 

technologicznych budowy nowych obiektów, 
wzmocnień, napraw i remontów obiektów 
inżynierskich, 

 przydatności określonych materiałów do 
budowy, wzmocnień i napraw obiektów 
mostowych, 

 wyników prac studialnych związanych 
z  technologią budowy nowych obiektów, 
podnoszeniem nośności, naprawami 
i  remontami, 

 oceny aktualnej nośności obiektów 
mostowych, 

 projektowania i wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, 

 ciekawych obiektów inżynierskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem sposobu ich 
realizacji, 

 zagadnień ekonomicznych dotyczących 
budowy i remontów obiektów mostowych. 
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SEMINARIUM 

MOSTY – BUDOWA, WZMACNIANIE,  
PRZEBUDOWA 

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: 

Łukasz Szuba 
tel. +48 603 994 229 

SEKRETARIAT: 

Ewelina Stoińska, Joanna Maćkowska 
tel. +48 668 839 549 

(od poniedziałku do piątku w godz. 9-15), 
e-mail: sekretariat@seminarium-mostowe.pl 

POZNAŃ 06-07.06.2023 
STRONA INTERNETOWA SEMINARIUM: 

Językiem konferencji jest język polski. 
www.seminarium-mostowe.pl 



2. MIEJSCE I  TERMIN SEMINARIUM 4. REZERWACJA NOCLEGÓW: 5. ZGŁASZANIE REFERATÓW 

Seminarium odbędzie się w dniach 6 i 7 czerwca 
2023 roku. Miejsce Seminarium: Hotel Novotel & 
Ibis Poznań Centrum, pl. Andersa 1, 61-898 Poznań,  
tel. +48 61 858 70 00 

Noclegi prosimy rezerwować bezpośrednio po-
przez kontakt z hotelem. 
 
1. Hotel NOVOTEL Poznań Centrum 
Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań 
tel. +48 61 858 70 00, fax +48 61 833 29 
Ceny pokoi: 
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem Novotel 
Standard – 340,00 PLN brutto/doba 
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem Novotel 
Standard – 400,00 PLN brutto/doba 
 
2. Hotel IBIS Poznań Centrum 
Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań 
tel. +48 61 858 70 00, fax +48 61 833 29 
Ceny pokoi: 
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 300,00 PLN 
brutto/doba 
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 360,00 PLN 
brutto/doba 
 
Rezerwacji można dokonywać na hasło 
„Seminarium mostowe” mailowo lub telefoniczne, 
z gwarancją powyższych cen, do dnia 01.05.2023. 
Adres e-mail do dokonywania rezerwacji:  
H3376-RE@accor.com, tel. 61 858 70 00. 
Liczba pokoi ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń 

Tytuł referatu z podaniem jego streszczenia, 
oraz  istotnych wniosków, prosimy zgłaszać 
do  dnia 15.03.2023 na adres e-mail: 
arkadiusz.madaj@put.poznan.pl. Referaty na 
podstawie przesłanych streszczeń będą 
kwalifikowane przez organizatorów. Informacje 
o  przyjęciu referatu oraz formie jego 
przygotowania prześlemy zainteresowanym do 
dnia 31.03.2023. 
Ostateczny tekst referatu prosimy nadesłać 
do  dnia 05.05.2023.  
Przyjęte referaty, zgłoszone w ww. terminach, 
zostaną wydrukowane w Księdze Konferencyjnej. 
Przesłane po dniu 05.05.2023 (ale nie później niż do 
dnia 20.05.2023) i zaakceptowane przez 
Organizatora referaty, będą mogły być wygłaszane.  
 
Referaty do druku można przygotować w języku 
polskim lub angielskim, jednak nie przewiduje się 
ich tłumaczenia na język polski. 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie udziału w Seminarium na załączonych 
kartach uczestnictwa lub poprzez formularz na 
stronie internetowej konferencji:  
www.seminarium-mostowe.pl.  
Karty uczestnictwa prosimy przesłać na adres  
e-mail: sekretariat@seminarium-mostowe.pl 
w terminie do dnia 15.05.2023 roku. Koszt 
uczestnictwa wynosi netto 1380,00 zł + 23% VAT 
od osoby.  
Koszty uczestnictwa obejmują: udział w dwu-
dniowych obradach, kolację powitalną w dniu 
05.06, obiady w dniach 06.06 i 07.06, uroczysty 
bankiet w dniu 06.06, udział w imprezach 
towarzyszących, materiały konferencyjne, koszty 
organizacyjne. Opłaty należy wnieść w terminie do 
dnia 10.05.2023 r. na konto: 49 1140 2004 0000 
3502 8089 2030 z podaniem celu wpłaty: 
"Seminarium mostowe" oraz listy osób, za które 
dokonano wpłaty. Koszty uczestnictwa nie 
obejmują zakwaterowania.  
Organizatorzy nie zwracają wpłaconych kwot w 
wypadku odwołania uczestnictwa po 15.05.2023. 
W wypadku zgłoszenia rezygnacji przed tym 
terminem potrącone zostanie 20% wpłaconej 
kwoty. 

6. PREZENTACJA FIRM 

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane 
prezentacją/reklamą firm. W sprawie warunków 
prezentacji prosimy o kontakt z sekretariatem 
Seminarium tel. +48 668 839 549, e-mail: 
sekretariat@seminarium-mostowe.pl 

 


