
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa Badawcza Chemia Analityczna 
Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut 

Technologiczny w Gliwicach, PL 
 

VILLA LABECO, s.r.o. Spišská Nová Ves, SK 
2 THETA ASE, s.r.o. Český Těšín, CZ  

 

Serdecznie zapraszają na  

dziewiętnastą polsko – słowacko – czeską 

konferencję 
(41 Konferencja Analityki Hutniczej) 

(43 Hutní analityka) 

24 - 26. 04. 2023 

Ustroń 

1. komunikat 

 

 

  

 Komitet organizacyjny: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut 
Technologiczny , Dr inż. Michał Kubecki 

ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice; www.imz.pl 
Tel. +48 32 2345251, fax +48 32 2345302 

Michal.Kubecki@imz.pl 

VILLA  LABECO, s.r.o., RNDr. Marian Kovaľ 
Chrapčiakova 1,052 01 Spišská Nová Ves 

Tel.: + 421-53-4426032, Fax: +421-534196104 
villalabeco@villalabeco.sk  

2 THETA ASE, s.r.o., Ing. Dagmar Krucinová,  
Ing. Václav Helán, 

Jasná 307, 735 62 Český Těšín 
Tel/fax: +420 558 732 122, mobil + 420 602 240 553 

2theta@2theta.cz 

 
 

 
git.lukasiewicz.gov.pl 
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Analityka Hutnicza 

i Przemysłowa 2023 

mailto:2theta@2theta.cz
http://www.2theta.cz/
http://www.villalabeco.sk/


„ANALITYKA HUTNICZA I PRZEMYSŁOWA 2023” 

 

W tym roku już po raz dziewiętnasty odbędzie się tra-
dycyjna konferencja polskich, słowackich i czeskich 
analityków hutnictwa, przemysłu maszynowego, 
węglowego i chemicznego, a także przedstawicieli 
innych laboratoriów przemysłowych i laboratoriów 
kontroli środowiska. Konferencja odbędzie się w Hotelu 
JASKÓŁKA znajdującym się w Ustroniu – Zawodziu, u 
stóp Góry Czantoria i Góry Równica. Dla każdego 
uczestnika zarezerwowano noclegi oraz wyżywienie. 
Hotel znajduje się w odległości 20 km od Czeskiego 
Cieszyna. 

Parking w cenie konferencji. 
 

 
 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 
 

1) Chemiczne i fizykochemiczne metody analizy 
surowców, produktów i odpadów przemysłowych. 

2) Chemiczne i fizykochemiczne metody kontroli 
w technologii hutniczej i innych działach przemysłu. 

3) Ocena wyników analiz chemicznych, organizacja 
laboratorium i zapewnienie jakości.  

4) Certyfikowane materiały odniesienia składu 
chemicznego. 

5) Analityka zanieczyszczeń organicznych w 
surowcach i odpadach przemysłowych. 

6) Optymalizacja wyposażenia instrumentalnego 
laboratoriów, nowości w technikach 
instrumentalnych. 

7) Środowisko naturalne i środowisko pracy w 
okręgach przemysłowych. 

 

RAMOWY PROGRAM 
 

Na program Konferencji złożą się referaty (20-40 minut) 
i krótkie wystąpienia (15 minut), które będą wygłoszone 
przez uczestników oraz przez zaproszonych gości. 
 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany 
zgłoszonym uczestnikom do 10 kwietnia. 

 

Poniedziałek 24.04. 

Przyjazd uczestników od godziny 10-tej. 

Otwarcie konferencji, referaty, dyskusje, wystąpienia 
przedstawicieli firm. 

 

Wtorek 25.04 i środa 26.04 

Referaty, dyskusje, wystąpienia przedstawicieli firm.  

 

W poniedziałek  zaplanowana jest uroczysta kolacja. 

We wtorek po obiedzie przewidziano wycieczkę do 
Cieszyna.  

 

UDZIAŁ FIRM 

Stanowiska firmowe będą dostępne przez cały czas 
trwania konferencji. Wystąpienia firm będą włączone 
do programu wystąpień. Informacje na temat 
możliwości prezentacji firm dostępne są u 
organizatorów. 

 

JĘZYKI  KONFERENCJI 

Polski, słowacki, czeski i angielski. 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 

Prosimy uczestników wygłaszających referaty 

o nadesłanie do 31 marca 2023 e-mailem, tekstów 
referatów w objętości do 10 stron, z abstraktem na ½ 
strony napisanych w edytorze MS WORD, (wielkość 
czcionki 12 pkt., pojedyncza interlinia).  

Autorów krótkich wystąpień prosimy o streszczenia 
w objętości do 2 stron z abstraktem do 10 linii. 

 

Do wystąpienia w języku krajowym prosimy o 

abstrakt oraz opisy slajdów w prezentacji w języku 

angielskim, do wystąpień w języku angielskim prosimy 
o abstrakt w języku narodowym. 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

 

 PZL  

(z VAT) 

 pok. 2 os. pok. 1 os. 

Koszty organizacyjne  850,- zł 

Koszty pełnego 
wyżywienia i 
zakwaterowania (całość 
Konferencji) 

570,- zł 640,- zł 

 

Koszty wyżywienia i zakwaterowania, w zależności od 
wybranych dni uczestnictwa należy wybrać w karcie 
zgłoszenia i będą one regulowane przez uczestników 
na miejscu Konferencji - w recepcji Hotelu JASKÓŁKA. 
W Hotelu istnieje możliwość dokonania wpłaty za 
pomocą karty płatniczej.  

Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych dla 
uczestników z Polski - na konto Łukasiewicz GIT w 
terminie do 31 marca 2023. W przypadku rezygnacji z 
uczestnictwa prześlemy materiały konferencyjne. 
Koszty organizacyjne nie będą zwracane. 

 

DODATKOWA INFORMACJA 

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Hotelu 
Jaskółka z 23/24 kwietnia za dodatkową opłatą (nocleg 
ze śniadaniem, parking - płatne w recepcji Hotelu 
Jaskółka). Zgłoszenia o dodatkowym noclegu prosimy 
kierować do Łukasiewicz GIT. 

 

ZGŁOSZENIA 

Uczestnicy z Polski zgłaszają się na adres Łukasiewicz 
GIT, uczestnicy ze Słowacji na adres VILLA, uczestnicy 
z Czech na adres 2 THETA. Uczestnicy z innych krajów 
zgłaszają się u tego organizatora, od którego otrzymali 
zaproszenie. 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie wraz 
z potwierdzeniem wpłaty (w postaci skanu) na adres e-

mail Marta.Kubiczek@imz.pl do 31.03.2023. Prosimy 
nie zapomnieć o numerze NIP. 

mailto:Marta.Kubiczek@imz.pl

