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Instytut Nawigacji Morskiej 
Instytut Technicznej Eksploatacji  

Siłowni Okrętowych 
Akademia Morska 

ul. Wały Chrobrego 1-2 
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mają zaszczyt zaprosić na  

 

IV 

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ 

NAUKOWO-TECHNICZNĄ  

EXPLO-SHIP 2006 
 

18.05 –21.05.2006 
 

PROBLEMY EKSPLOATACJI 

OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH 

I URZĄDZEŃ PORTOWYCH 
pod patronatem 

 
JM Rektora 

Akademii Morskiej w Szczecinie 
prof. dr hab. inż. Bolesława Kuźniewskiego 

 

KOMITET HONOROWY 
 
prof. dr hab. inż.  Andrzej Balcerski  (Politechnika Gdańska) 
prof. dr hab. inż.  Bronisław Barchański (Akademia Górniczo-Hutnicza) 
prof. dr hab. inż.  Andrzej Chudzikiewicz (Politechnika Warszawska) 
prof. dr kpt. ż. w. Daniel Duda (AMW w Gdyni) 
prof. dr hab. inż.  Włodzimierz Kiernożycki  (Politechnika Szczecińska) 
prof. dr hab. inż.  Lech Kobyliński  (Politechnika Gdańska) − członek PAN 
prof. dr hab. inż.  Józef Lisowski  (AM w Gdyni) 
prof. dr hab. inż.  Bolesław Mazurkiewicz  (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Zbigniew Smalko  (Politechnika Warszawska) 
prof. dr hab. inż.  Andriej Stiepanov  (KGTU Sankt Petersburg) 
prof. dr inż.   Józef Urbański  (AMW w Gdyni) 
prof. dr kpt. ż. w. Aleksander Walczak  (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Bolesław Wojciechowicz  (Politechnika Poznańska) 
prof. dr hab. inż.  Maciej Zarzycki  (Politechnika Śląska) 

 
 

KOMITET NAUKOWY 
 
prof. dr hab. inż.  Bernard Wiśniewski  – przewodniczący 
dr hab. inż.  Piotr Bielawski,  prof. AM  – wiceprzewodniczący 
dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. AM  – sekretarz naukowy 
prof. dr hab. inż.  Aleksiej Aleksiejev  (SZTU Sankt Petersburg) 
dr hab. inż. Cezary Behrendt prof. AM (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Stefan  Berczyński  (Politechnika Szczecińska) 
dr hab. inż. kpt. ż. w.  Zbigniew Burciu,  prof. AM (AM w Gdyni) 
prof. dr hab. inż.  Krzysztof Chwesiuk  (AM w Szczecinie) 
dr hab. inż.  Wiesław Galor,  prof. AM (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Jerzy Girtler  (Politechnika Gdańska) 
dr hab. inż.  Janusz  Grabian,  prof. AM (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż. dr n. h.  Jan Gronowicz  (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż. kpt. ż. w.  Stanisław Gucma (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Mieczysław Hann  (Politechnika Szczecińska) 
dr inż. kpt.żw. Jerzy Hajduk,  prof. AM (AM w Szczecinie) 
dr hab. inż.  Michał Holec,  prof. AM (AM w Gdyni) 
prof. dr kpt. ż. w.  Mirosław Jurdziński  (AM w Gdyni) 
dr hab. inż. kmdr  Zbigniew Korczewski,  prof. AMW (AMW w Gdyni) 
dr hab. inż.  Jerzy Listewnik,  prof. AM (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Oleh Klyus,  prof. AM (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab.  Yury Kravtsov  (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż. kpt. ż. w.  Eugeniusz Łusznikow  (AM w Szczecinie) 
dr hab. inż.  Zbigniew Matuszak,  prof. AM (AM w Szczecinie) 
doc. dr inż.  Anatoli Motorny  (KGTU Kalliningrad) 
dr hab. inż.  Leszek Piaseczny,  prof. AMW (AMW w Gdyni) 
doc. dr inż.  Vladimir Pukhov  (KGTU Kalliningrad) 
prof. dr hab. inż.  Józef Sanecki  (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny  (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Tadeusz Szelangiewicz  (Politechnika Szczecińska) 
dr hab. inż.  Roman Śmierzchalski,  prof. AM (AM w Gdyni) 
dr hab. kpt. ż. w.  Adam Wolski,  prof. AM (AM w Szczecinie) 
prof. dr hab. inż.  Mieczysław  Wysiecki  (Politechnika Szczecińska) 
prof. dr hab. inż.  Stefan Żmudzki  (Politechnika Szczecińska) 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 
 

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak  prof. AM – przewodniczący 
dr inż. Przemysław Rajewski - sekretarz organizacyjny 

dr inż. Janusz Uriasz – sekretarz organizacyjny 
Elżbieta Terenowicz – sekretariat Konferencji 

 
 
Zakres merytoryczny Konferencji: 

1. Bezpieczeństwo żeglugi. 

2. Bezpieczeństwo środowiska morskiego. 

3. Systemy nawigacyjne. 

4. Bezpieczeństwo operacji portowych. 

5. Diagnostyka urządzeń obiektów pływających 
i portowych. 

6. Gospodarka energetyczna obiektów 
pływających. 

7. Wytwarzanie energii elektrycznej na 
obiektach pływających. 

8. Automatyzacja siłowni obiektów 
pływających. 

9. Zastosowanie modeli matematycznych 
w eksploatacji urządzeń obiektów 
pływających i portowych. 

10. Organizacja i zarządzanie ruchem 
w transporcie wodnym. 

 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

UWAGA: Ze względów organizacyjnych zmianie 

uległ termin konferencji:  

18.05.- 21.05.2006 
Miejsce i termin Konferencji: 

Świnoujście 18.05. – 19.05.2006 
Prom (Ystad, Malmoe, Kopenhaga) 
 19.05. – 21.05.2006 
 
 

1. Teksty referatów będą recenzowane i wydane        
w Zeszytach Naukowych AM w Szczecinie 
i Materiałach Konferencyjnych. 

2. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja firm 
sponsorujących Konferencję. 

3. Dokładny program Konferencji zostanie podany   
w następnym komunikacie. 

4. Wstępny koszt udziału w Konferencji – 1400 PLN 
(koszt obejmuje druk jednego referatu w ZN AM, 
noclegi i wyżywienie  w Świnoujściu i na promie, 
program turystyczny w Szwecji i Danii).  

5. Formularze zgłoszeniowe oraz informacje dla 
Autorów referatów o formie redakcji tekstu są 
dostępne na stronie internetowej 
http://www.am.szczecin.pl  

6. Oficjalnymi językami konferencji są: polski, 
angielski, niemiecki, rosyjski.  
 
 
 

Ze względu na to, że Konferencja odbywa się 
również w Szwecji i Danii, bezwzględne jest 

posiadanie  
dowodu osobistego nowego wzoru lub 

aktualnego paszportu!!! 

Harmonogram: 
 

1. Nadsyłanie pełnych tekstów referatów oraz termin 
opłaty kosztów udziału w Konferencji: 

do  10 lutego 2006 r. 

2. Rozpoczęcie Konferencji  18 maja 2006 r.,      
Dom Pracy Twórczej AM w Świnoujściu. 

3. Zakończenie Konferencji  21 maja 2006 r. godziny 
przedpołudniowe. 

 
 

Zgłoszenia udziału w Konferencji i referaty prosimy 
kierować na adres: 

 
Instytut Nawigacji Morskiej 

Akademia Morska 
ul. Wały Chrobrego 1-2 

70-500 SZCZECIN 
 

z dopiskiem 
EXPLO-SHIP 2006 

 
lub pocztą elektroniczną na adres: 

 
 

exploship@am.szczecin.pl 
 
 

Ewentualne zapytania prosimy kierować również pod 
powyższe adresy lub telefonicznie: 

tel.  +48 91 4809435 (E. Terenowicz) 
+48 91 4809414 (Z. Matuszak) 
+48 91 4809380 (Z. Matuszak) 

fax: +48 91 4809575 

Strona internetowa EXPLO-SHIP 2006 

http://www.am.szczecin.pl 
 
 

Program ramowy Konferencji  

EXPLO-SHIP 2006 
 
18 maja  Świnoujście  
(czwartek) Ośrodek Akademii  Morskiej  
 
 

08:00-11:00  – zakwaterowanie uczestników,  
11:00-13:00 – obrady plenarne,  
15:00-19:00  – obrady w sekcjach, 
20:00 – uroczysta kolacja. 
 
19 maja  Świnoujście – Ystad – Malmoe 
(piątek) 
 
 

09:30-11:00  – obrady w sekcjach, 
11:00 – wyjazd  z ośrodka AM na terminal 

promowy, 
11:45 – odprawa, zaokrętowanie na prom,  
14:30-18:30 – obrady konferencyjne, pokazy badań 

diagnostycznych, zwiedzanie siłowni 
i mostka,  

19:45 – przypłynięcie do Ystad, przejazd 
autokarowy do Malmoe,  
zakwaterowanie w hotelu.  

 
20 maja  Malmoe – Kopenhaga  – Ystad 
(sobota) 
 
 

09:00 – wykwaterowanie, przejazd do 
Kopenhagi mostem Öresundsbron, 
zwiedzanie zamków w drodze do 
Kopenhagi; autokarowe zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem, czas wolny, 

19:00 – wyjazd z Kopenhagi do Ystad , 
21:00 – zaokrętowanie na prom. 
 
21 maja  Świnoujście – Szczecin 
(niedziela) 
 
 

07:00 – opuszczenie promu i przyjazd do 
Szczecina ok. 10:00. 
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