
ODBIORCY KONFERENCJI

 1. Nowoczesne rozwiązania w technice zabezpieczeniowej 
układów elektrycznych i energetycznych.

 2. Nowe tendencje w sterowaniu zasobników energii.

 3. Nowoczesne rozwiązania w układach sterowania i AKPiA.

 4. Wykorzystanie zasobów geotermalnych do wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej.

 5. Produkcja energii elektrycznej i ciepła z OZE.

 6. Wymagania związane z ochroną środowiska.

 7. Innowacyjna metoda adsorpcji CO2 w elektrowniach 
węglowych pracujących pod zmiennym obciążeniem.

 8. Uwarunkowania regulacyjne w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw energetycznych.

 9. Wielkoskalowe układy magazynowania energii elektrycznej.

 10. Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie.

 11. Trendy rozwojowe w transporcie ekologicznym.

REFERATY

Zapraszamy Państwa na kolejną Konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie 

Techniczne w Skawinie. Podobnie jak w poprzednich latach przygotowujemy dla Państwa 

program, w którym poruszone zostaną najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące 

energetyki. Nasi prelegenci przedstawią je zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. 

Nie zabraknie również wycieczki technicznej. Dlatego już teraz gorąco Państwa zapraszamy 

do rezerwowania czasu i zgłaszania swojego udziału.

Odbiorcami naszej konferencji są przedstawiciele elektrowni, 
elektrociepłowni, firm współpracujących i produkujących dla 
energetyki. W szczególności zaproszenie kierujemy do:

ź dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. produkcji 
i eksploatacji

ź dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. technicznych

ź dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. ochrony 
środowiska

ź głównych energetyków i automatyków

ź osób zainteresowanych problematyką efektywności 
w energetyce

ź firm produkujących urządzenia i aparaturę dla energetyki
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PROGRAM KONFERENCJI

 

ŚRODA   28.09.2022

10:00–12:00

13:00 

14:00

14:15–18:30

19:30 

zakwaterowanie uczestników 
konferencji

obiad

przywitanie uczestników,  
omówienie programu konferencji

wykłady, prezentacje firm, dyskusje

uroczysta kolacja

CZWARTEK   29.09.2022

8:00–9:00 

9:15–13:30 

14:00–15:00 

15:15–18:30

19:30 

śniadanie

wycieczka techniczna

obiad

wykłady, prezentacje firm, dyskusje

uroczysta kolacja

       PIĄTEK   30.09.2022

8:00–9:00 

9:15–13:00

13:30 

śniadanie

wykłady, prezentacje firm, dyskusje

obiad i zakończenie konferencji 

 



Konferencja odbędzie się w pięknym hotelu
„Liptakówka” położonym u stóp Tatr,

ul. Środkowa 169A
34-405 Białka Tatrzańska
woj. małopolskie

tel.: +48 609 146 840

GPS: 49.3891800°N; 20.1050600°E 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez 
odesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15.07.2022 
na adres mailowy: konferencja@st-skawina.pl

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 2300 zł netto + 23% VAT. Dopłata 
za pokój jednoosobowy 850 zł netto + 23% VAT (ilość miejsc ograniczona). 
Koszt obejmuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wycieczkę techniczną, 
materiały konferencyjne oraz szereg bardzo interesujących niespodzianek.

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat) 
prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w wyznaczonym terminie.

Wpłatę prosimy dokonać na rachunek: 
Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie
BNP PARIBAS 83 1750 0012 0000 0000 3464 0898 
NIP: 944-223-30-07

KONFERENCJE 2010–2019

Marek Sanok tel. 608 590 156 

Tomasz Okarmus tel. 12 277 86 66

Adres organizatora Konferencji

Stowarzyszenie Techniczne w Skawinie

ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina

e-mail: konferencja@st-skawina.pl 

www.st-skawina.pl
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