Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Oddział Warszawski Związku Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej oraz firma TITAN POLSKA
zapraszają na seminarium:

„Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii”
połączone z obchodami Dnia Mostowca
Seminarium odbędzie się 15 maja 2014 r. o godz. 1015. Miejscem obrad jest Sala „A” (III p.),
w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.
Patronat medialny:

PROGRAM SEMINARIUM
♦ Piotr Rychlewski - Jubileusz 55-lecia pracy zawodowej mgr inż. Janusza Wiśniewskiego.
♦ Witold Jurasz, Natalia Maca, Piotr Rychlewski, Jakub Sierant – Termopale - fundamenty palowe –
♦
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♦
♦

♦
♦
♦
♦

jako konstrukcje termoaktywne
Jakub Sierant – Znane nieznane – fundamenty mikropalowe w obiektach inżynierskich
Robert Sołtysik – Uwarunkowania prowadzenia robót podwodnych w obiektach inżynierskich
Iwona Żygowska, Piotr Czech, Adam Łosiński - Doświadczenia z realizacji pierwszej nitki tunelu
drogowego pod Martwą Wisłą. Roboty wykonywane w technologii TBM.
Marco Barbanti, Marco Bonanno, Andrea Riazio - Niestandardowe zastosowanie poziomych
przewiertów sterowanych do konsolidacji gruntu pod kamienicami nad szlakiem tuneli metra na
warszawskiej Pradze
Zbigniew Szubski – Budowa mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu
Krzysztof Topolewicz, Włodzimierz Walerych - Wiadukt łukowy w Grodzisku Mazowieckim – twórcze
wykorzystanie starej konstrukcji na potrzeby budowy nowej
Cezary Monkiewicz, Andrzej Radoszewski – Nowatorskie technologie przy budowie mostu przez Wisłę
w Kwidzynie
Kazimierz Flaga – podsumowanie eksperta.

Komunikat nr 2

Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych spotkań prezentujących praktyczne
aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów:
1. „Głębokie wykopy na terenach wielkomiejskich”, 19 listopada 2002 r.
2. „Wykopy i nasypy na trasach komunikacyjnych”, 3 kwietnia 2003 r.
3. „Fundamenty palowe i specjalne”, 2 marca 2004 r.
4. „Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli”, 15 listopada 2007 r.
5. „Głębokie posadowienia budynków wysokich”, 23 czerwca 2008 r.
6. „Fundamenty palowe 2009”, 22 kwietnia 2009 r. (II edycja 6 października 2009 r.)
7. „Skarpy drogowe”, 3 marca 2010 r.
8. „Ściany szczelinowe”, 22 kwietnia 2010 r.
9. „Konstrukcje stalowe w geotechnice”, 18 listopada 2010 r.
10. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów”, 31 marca 2011 r.
11. „Fundamenty palowe 2012”, 1 marca 2012 r.
12. „Podłoże i fundamenty budowli drogowych”, 9 maja 2012 r.
13. „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii” , 13 listopada 2012 r.
14. „Głębokie wykopy 2013”, 21 marca 2013 r.
15. „Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice”, 24 kwietnia 2013 r.
16. „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014”, 6 marca 2014
WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenia udziału w Seminarium na załączonych kartach uczestnictwa prosimy przesłać do
dnia 30 kwietnia 2014.
Koszt uczestnictwa wynosi: 430,50 zł z VAT (350 zł netto) (dla członków Izby Inżynierów
Budownictwa 369,00 zł z VAT (300 zł netto) od osoby i obejmuje udział w obradach seminarium
oraz niewielki poczęstunek. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają obszerne materiały
wydane z okazji seminarium, zawierające wygłaszane referaty.
Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość na seminarium otrzymania materiałów z
jednego z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014,
Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013,
Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii, Podłoże i fundamenty budowli
drogowych, Fundamenty palowe 2012, Wzmacnianie podłoża i fundamentów,
Konstrukcje stalowe w geotechnice, Ściany szczelinowe.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu. Liczba miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.
Wpłat należy dokonywać do 30 kwietnia 2014 na konto IBDiM
43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem: "nowatorskie 2014 – nazwisko(a) uczestnika
(ków)”. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

Komitet Organizacyjny:
Łukasz Górecki – Sekretarz,
e-mail: LGorecki@ibdim.edu.pl,
tel. (22) 39 00 183, 517 145 204
Krzysztof Grzegorzewicz

Piotr Rychlewski – Przewodniczący,
e-mail: PRychlewski@ibdim.edu.pl,
tel. 604 820 356, (22) 39 00 172
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Geotechniki i Fundamentowania
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Bolesław Kłosiński

http://geo.ibdim.edu.pl - Seminaria geotechniczne

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii” 15 maja 2014 r.
Imię i nazwisko:
.......................................................................................................................................................................................

Instytucja:
......................................................................................................................................................................................

Telefon:
.......................................................................................................................................................................................

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

Uczestnictwo ze zniżką, jestem członkiem:
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb
IBDiM zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.). Przysługuje mi prawo wglądu w udostępnione dane, ich poprawianie oraz zgłoszenie
sprzeciwu co do ich przetwarzania.
(Skreślenie tekstu oznacza niewyrażenie zgody)

....................................
data

............................................
podpis
OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH

Proszę o wystawienie faktury VAT.
Nazwa i adres firmy: …...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
NIP...................................................................................................................................................
...........................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej
Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz oświadczenie prosimy przesłać do dnia 30.04.2014 na
adres poczty elektronicznej. Prosimy o czytelne wypełnienie.

