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PROBLEMATYKA KONFERENCJI 
 

Problematyk ą Konferencji s ą zagadnienia od-
noszące si ę do bezpiecze ństwa człowieka w 
środowisku pracy i zagadnie ń eksploatacji ma-
szyn i urz ądzeń: 
� zagadnienia bezpiecze ństwa pracownika na 

stanowisku pracy; 
� ochrona prawna pracownika w zakładzie pra-

cy; 
� ocena funkcjonowania systemów zarz ądzania 

bezpiecze ństwem na statkach i w portach; 
� uregulowania UE w zakresie bezpiecze ństwa 

pracy w transporcie morskim; 
� wpływ warunków morskiego środowiska pra-

cy na organizm ludzki; 
� ekologiczna ochrona środowiska morskiego 

w Unii Europejskiej; 
� ocena jako ści elementów maszyn; 
� monta ż maszyn i jako ść monta żu maszyn; 
� piel ęgnacja cieczy roboczych i rozdzielaj ą-

cych; 
� procesy zu życia elementów maszyn 

i urządzeń; 
� uszkodzenia maszyn i urz ądzeń (przyczyny 

i skutki); 
� diagnostyka maszyn i urz ądzeń; 
� technologia napraw i regeneracji elementów 

maszyn; 
� technologia remontów maszyn; 
� zastosowanie modeli matematycznych 

w eksploatacji maszyn i urz ądzeń; 
� systemy eksploatacyjne; 
� kształcenie w zakresie eksploatacji maszyn 

i urządzeń; 
� podej ście procesowe w Zintegrowanych  

Systemach Zarz ądzania (ZSZ). 
 
 
 
 

Publikacje 
 
Pełne teksty referatów będą recenzowane i po 
uzyskaniu pozytywnej recenzji wydane w Ze-
szytach Naukowych Akademii Morskiej w 
Szczecinie (aktualnie 5 pkt.) lub Management 
Systems in Productio Engineering (aktualnie 4 
pkt). Referaty do publikacji należy przygotować 
i dostarczyć w języku polskim i jednym z języ-
ków: angielskim lub rosyjskim. 
Oficjalnymi językami konferencji są: polski, an-
gielski,  rosyjski, niemiecki.  

 
Informacje organizacyjne 

 
Koszt konferencji: 2300 zł (2000 zł na konto 
PŻB S.A. POLFERRIES + 300 zł na konto AM 
w Szczecinie (koszt obejmuje: publikację jed-
nego referatu, wyżywienie i zakwaterowanie na 
promie - kabina dwuosobowa, udział w impre-
zach towarzyszących). Dopłata do kabiny jed-
noosobowej wynosi 600 zł i należy ją wpłacić 
na konto PŻB S.A. POLFERRIES. 
 
Zgłoszenia udziału w Konferencji i teksty refera-
tów prosimy przesyłać na adres: 
Instytut Eksploatacji Siłowni Okr ętowych 

70-500 Szczecin 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
z dopiskiem „OMiU 2015” 

lub elektronicznie na adres:   
ieso@am.szczecin.pl 

Termin przesłania pełnego tekstu referatu i 
wniesienia opłaty: do 15 maja 2015 r. 
Ewentualne pytania, uwagi i propozycje prosi-
my kierować na adres: 
z.matuszak@am.szczecin.pl  
lub tel. 914809414.  
 



 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 
10.10.2015 – sobota  
8.00 Wyjazd ze Szczecina do Gdańska 
14.30 Spotkanie uczestników Konferencji w 
Bazie Promowej w Gdańsku, ul. Przemysłowa 1 
15.00 Zaokrętowanie na prom  
15.30 Obiad  
16.30–19.30 Rozpoczęcie konferencji, obrady  
18.00 Wyjście promu z Gdańska  
do Nynäshamn 
20.30 Uroczysta kolacja  
 
11.10.2015 – niedziela  
8.00–10.00 Śniadanie  
10.00–12.30 Obrady  
12.30 Obiad  
13.00 Przybycie promu do Nynäshamn, wyjazd 
do Sztokholmu, program techniczny 
18.00 Powrót do Nynäshamn 
20.00 Kolacja  
 
12.10.2015 – poniedziałek 
8.00 Śniadanie  
9.00 Wyjazd do Sztokholmu, program technicz-
ny (zwiedzanie m.in. Muzeum Galeonu VASA) 
15.00 Przejazd na Terminal Promowy  
Silja/Tallinnk 
15.30 Zaokrętowanie na prom do Helsinek 
17.00 Obiadokolacja  
17.00 Wyjście promu do Helsinek 
 
13.10.2015 – wtorek 
7.00–9.00 Śniadanie   
9.30 Przybycie promu do Helsinek, program 
techniczny  
17.00 Wyjście promu w morze do Sztokholmu 
17.00 Obiadokolacja 
 

 
14.10.2015 – środa 
7.00–9.00 Śniadanie  
9.30 Przybycie promu do Sztokholmu,  
zwiedzania miasta 
16.00 Wyjazd do Nynäshamn  
17.00 Zaokrętowanie na prom   
18.00  Wypłynięcie promu z Nynäshamn  
do Gdańska, 
19.00 Uroczysta kolacja 
 
15.10.2015 – czwartek 
  8.00–10.00 Śniadanie  
10.00–12.30 Obrady, zakończenie Konferencji  
13.00 Przybycie promu do Gdańska 
 

 
 

 
 

 
Dane do wpłaty 300 zł na konto AM w Szczecinie: 

Akademia Morska w Szczecinie 
Bank PKO S.A. VII O/Szczecin 

SWIFT Code: PKOPPLPW 
PL 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 

 
z dopiskiem OMiU 2015 oraz podając imię i nazwisko  
uczestnika. 

 
Dane do wpłaty 2000 zł lub 2600 zł na konto PŻB S.A.  
POLFERRIES:  

 
PKO BP SA Oddział Koszalin  

20 1020 2791 0000 7902 0199 1108 
KOD SWIFT: BPKOPLPWxxx  

IBAN:PL 20 1020 2791 0000 7902 0199 1108 
 

z dopiskiem OMiU 2015 oraz podając imię i nazwisko  
uczestnika. 
 
O wpłacie na konto P ŻB S.A. POLFERRIES nale-
ży obowi ązkowo powiadomi ć organizatorów 
Konferencji!!!  
 
 

Konferencja odbywa si ę w Szwecji i Finlandii -   
bezwzgl ędne jest posiadanie aktualnego paszportu 

lub dowodu osobistego !!! 
 
 

 


