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23–25 listopada 2022 r.
Ibis Styles Warszawa West
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Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji  
proszone są o dokonanie wpłaty na konto:

Wydawnictwo MALAMUT
Al. Wilanowska 41/5, 02-765 Warszawa
z dopiskiem „konferencja Mory i imię i nazwisko uczestnika” 
Bank  PEKAO S.A. XV O. w Warszawie  
nr 24 1240 2887 1111 0000 3389 0647

Prosimy również o przesłanie dokładnych danych dla wystawie-
nia faktury VAT (nazwa instytucji, adres, NIP). Faktury wyślemy 
zaraz po dokonaniu wpłaty lub będą do odbioru w czasie  
trwania konferencji.

Informacje o konferencji i formularz  
zgłoszeniowy znajdują się na stronie: 

www.jakoscwchemii.pl

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
ul. Gen. W. Sikorskiego 13 lok. 27
02−758 Warszawa
Tel. kom. +48 604 27 36 27
e-mail: p.bienkowski@malamut.pl
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ORGANIZATORZY:



JAKOŚĆ W CHEMII ANALITYCZNEJ

Konferencja poświęcona zostanie problemom  
zapewnienia jakości wyników w analizie  
chemicznej i obejmować będzie  
następujące zagadnienia:

• Metrologia w pomiarach chemicznych
•  Aspekty prawne związane z systemem metrologicznym
• Rola badań międzylaboratoryjnych
•  Porównania międzylaboratoryjne w Polsce  

(organizacja i udział)
•  Rola certyfikowanych materiałów odniesienia  

w pomiarach analitycznych
•  Rola akredytacji w zapewnieniu jakości wyników

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Przewodniczący:  Prof. dr hab. Ewa Bulska
Członkowie:  Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, 

Prof. dr hab. Irena Baranowska  
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski 
Prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski 
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz 
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący:  Dr Piotr Bieńkowski  
Członkowie:   Andrzej Brzyski 

inż. Václav Helan 
Krystyna Krzyśko 
Tadeusz Matras 
Dr hab. Halina Polkowska-Motrenko 
Dr Anna Ruszczyńska

Informacje ogólne:
Osoby planujące prezentacje (ustne lub plakatowe) proszone 
są o zgłaszanie tytułów wystąpień wraz ze streszczeniem do 30 
września 2022 r. 
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są 
o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 31 października 2022 r.

Planuje się, że streszczenia wystąpień prezentowanych na 
konferencji, jak i streszczenia plakatów zostaną opublikowane 
w materiałach konferencyjnych. 
W trakcie trwania konferencji przewiduje się również prezewn-
tację aparatury, urządzeń, odczynników i wyposażenia pomoc-
niczego związanego tematycznie z programem naukowym 
konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi:

1230,00 zł (1000 zł + 23% VAT 230,00 zł)
 bez noclegu.

1599,00 zł (1300 zł + 23% VAT 299,00 zł) 
  wraz z dwoma noclegami  

w pokoju 2 osobowym ze śniadaniami. 

1968,00 zł (1600 zł + 23% VAT 368,00 zł) 
  z dwoma noclegami w pokoju 1 osobowym  

ze śniadaniami (w miarę możliwości)

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Warszawy. 
 
Koszty uczestnictwa zawierają: 
opłatę rejestracyjną, materiały konferencyjne, kawę i napoje 
w trakcie przerw, wyżywienie w trakcie obrad, udział w spotkaniu 
towarzyskim wieczorem 24 listopada oraz przewóz uczestników 
z Centrum Warszawy do i z miejsca obrad oraz noclegi  w zależ-
ności od wybranego wariantu.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do hotelu we 
wtorek 22 listopada. Chęć wcześniejszego przyjazdu prosimy 
wyraźnie zaznaczyć na zgłoszeniu na konferencję. Płatność 
za ten nocleg doliczymy do opłaty konferencyjnej.

Termin konferencji: 
23–25 listopada 2022 r.

miejsce konferencji: 
ibis styles WarszaWa West


