
 

 

 

OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI 
Niniejszym oświadczamy, że instytucja (pełna nazwa i adres): 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

jest / nie jest * płatnikiem VAT - NIP:   

......................................................................................... 

Upoważniamy Instytut Podstaw Budowy maszyn PW do 
wystawienia faktury VAT / rachunku* bez naszego 
podpisu za udział w: II Krajowej Konferencji naukowej  
"Szybkie prototypowanie. Modelowanie – Wytwarzanie 
– Pomiary" za osoby: 

1. 
........................................................................................ 

2. 
........................................................................................ 

3. 
........................................................................................ 

 

Główny księgowy: 

 
.........................      ........................................................ 
(data)    (podpis) 
 

*   niepotrzebne skreślić

 

Wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia wraz 
z oświadczeniem instytucji prosimy przesłać  na adres 

do korespondencji do 8 lipca 2016 r.  

Zeskanowany dokument można również przesłać na 
adres poczty e-mail. 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących 

terminów znajdują się w Komunikacie 2. 

II Krajowa Konferencja Naukowa  

Szybkie prototypowanie  
Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary 

 

21 - 23 września 2016 
Warszawa-Pruszków, Hotel Victor 

 
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się  
w załączonym Zaproszeniu oraz Komunikacie 2,  

a także na stronie:  

www.szybkieprototypowanie.edu.pl 
 

Szczegółowych informacji udzielają Organizatorzy 

 
Koszty uczestnictwa 

 z noclegiem:   1 200 PLN, 

 bez noclegu:      900 PLN, 

 studenci i doktoranci: 
o z noclegiem:     900 PLN, 
o bez noclegu:     600 PLN. 

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto podane 

w Komunikacie 2 do 8 lipca 2016 r. 
 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński 

e-mail: psk@simr.pw.edu.pl,  kom. 725-25-45-74 

Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego: 

dr inż. Przemysław Siemiński, kom. 608-766-748 
e-mail: psieminski@simr.pw.edu.pl   

dr inż. Roman Grygoruk, kom. 723-607-603 
e-mail: roman.grygoruk@gmail.com   

dr inż. Jarosław Mańkowski, kom. 501-781-747 
e-mail: jaroslaw.mankowski@simr.pw.edu.pl   

 
Adres do korespondencji:  

II Krajowa Konferencja „Szybkie prototypowanie” 
Politechnika Warszawska,  

Instytut Podstaw Budowy Maszyn  
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa 

 

e-mail: konferencja@szybkieprototypowanie.edu.pl  
 

 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Zgłaszam swój udział: z noclegiem / bez noclegu / 
student-doktorant z noclegiem / student-doktorant bez 
noclegu*  

Tytuł i stopień naukowy:  …………………………….......... 

Imię i nazwisko: …………...............………….….............. 

…………………………………………………………….….. 

Adres do korespondencji: ..............………….….............. 

…………………………………………………………….….. 

Tel. ……….……......……… kom.:  …………..………....… 

E-mail: …..……………………...………………..………..... 

Tytuł referatu: .................................………….….............. 

…………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….….. 

Współautorzy referatu: ...................………….….............. 

…………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………….….. 

Forma udziału*:   referat wygłaszany  /  plakat 

 
 

.........................      ........................................................  
(data)    (podpis) 
 

*   niepotrzebne skreślić 

 

PUBLIKACJE 

Po pozytywnych recenzjach artykuły mogą zostać 
opublikowane w czasopismach (zgodnie z ich 
wytycznymi): 

 Machine Dynamics Research (14 punktów MNiSW; 
publikacja w języku angielskim), 

 Mechanik (11 punktów MNiSW; publikacja w języku 
polskim, potrzebna dodatkowa opłata ustalana przez 
wydawcę). 
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