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Tematyka konferencji 

 Zagrożenia w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, metody identyfikacji, 

prewencja 

 Metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym 

 Doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki 

 Oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko 

 Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych 
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Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie 

 

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją 
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Informacje organizacyjne 

 

 Tekst artykułu zgodny z tematyką konferencji powinien obejmować 20÷22 tys. znaków ze spacjami (ok. 12 

stron) i powinien być opracowany według wytycznych zawartych w Załączniku 2. Artykuły, które uzyskają 

pozytywną recenzję zostaną wydane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy 

w Katowicach w następującej formie: 

 wybrane przez Recenzentów – jako artykuł w Zeszytach Naukowych WSZOP (7 punktów wg MNiSW), 

 pozostałe – jako rozdział w monografii (5 punktów wg MNiSW), 

 Język konferencji: artykuły i rozdziały monografii: język polski lub język angielski, wystąpienia na obradach: 

język polski lub język angielski; prezentacje multimedialne: język angielski, 

 Wypełnione karty zgłoszenia udziału w konferencji (Załącznik 1) oraz artykuły należy przesłać na adres 

e-mailowy: konferencjawnt@wszop.edu.pl, 

 Miejsce obrad: „CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Spółka z o.o.”, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk 

(http://www.orle-gniazdo.pl), 

 Termin konferencji: konferencja rozpoczyna się w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:00, a kończy się 

obiadem w piątek 13 października 2017 r., 

 W ramach konferencji odbędzie się pokaz eksperymentalny firmy DENIOS na temat zagrożeń związanych 

z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych, 

 Imprezy towarzyszące: kolacja biesiadna przy akompaniamencie kapeli góralskiej oraz wycieczka do 

Muzeum Browaru w Żywcu, 

 Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dni poprzedzające konferencję oraz na weekend 14-15 

października 2017 r. po preferencyjnych cenach – prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji, 

 Uczestnikom konferencji przysługuje rabat w wysokości 30% na korzystanie z atrakcji ośrodka (np. sauna, 

jacuzzi); rezerwacja oraz płatność indywidualna w recepcji, 

 Parking monitorowany bezpłatny dla uczestników konferencji. 

 

Koszty udziału w konferencji 

Informacje dla uczestników 
Uczestnicy 

z Polski 

Uczestnicy 

zagraniczni 

zakwaterowanie (pokój jednoosobowy), wyżywienie, udział w imprezach 

towarzyszących, wygłoszenie i wydruk jednego artykułu, materiały konferencyjne 

(w tym jeden egzemplarz czasopisma lub monografii) 

850 PLN 200 EURO 

uczestnictwo bez wydruku artykułu lub uczestnictwo osoby towarzyszącej 475 PLN 115 EURO 

wydruk jednego artykułu bez uczestnictwa (jeden egzemplarz czasopisma lub 

monografii) 
475 PLN 115 EURO 

zgłoszenie każdego dodatkowego artykułu 250 PLN 60 EURO 

Informacje dla Wystawców 1) 
Wystawcy 

Z Polski 

Wystawcy 

zagraniczni 

stoisko wystawiennicze o powierzchni 3x2 m (powierzchnia reklamowa, stół 

i dwa krzesła, zakwaterowanie (pokój dwuosobowy), wyżywienie, udział 

w imprezach towarzyszących, maksymalnie dla dwóch osób) 

950 PLN 2) 

1150 PLN 3) 

225 EURO 2) 

275 EURO 3) 

1) w przypadku, gdy wystawca wyrazi zainteresowanie zgłoszeniem artykułu do druku, koszty będą ustalane indywidualnie, 

2) koszt uczestnictwa w konferencji dla firm współpracujących z WNT WSZOP, 

3) koszt uczestnictwa w konferencji dla firm, które dotychczas nie współpracują z WNT WSZOP 

 



 

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:  

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

mBank S.A. O/Katowice: 

39 1140 1078 0000 4048 1400 1004 (PLN), 

PL16114010780000404814001030 (EUR) 

SWIFT: BREX PL PW 

 

W treści proszę podać nazwisko i imię uczestnika oraz skróconą nazwę konferencji: WNT-2017 

 

Ważne daty – AKTUALIZACJA !!!: 

 

 do 30 września 2017 r. – przesłanie karty zgłoszenia udziału w konferencji, 

 do 30 września 2017 r. – przesłanie artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi, 

 do 30 września 2017 r. – wniesienie opłaty za udział w konferencji. 

 

 

 

 

Adres do korespondencji 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy 

w Katowicach 

Wydział Nauk Technicznych 

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice 

 

Sekretariat konferencji 

sekretarz konferencji: 

dr inż. Agata Szeptuch   

e-mail: konferencjawnt@wszop.edu.pl 

 

 

 
 

Do zobaczenia w Szczyrku!!! 


