
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” 

wraz z Katedrą Towaroznawstwa, Wydziału Nauk Ekonomicznych  

oraz Wydziałem Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie 

zapraszają na  

XXXVIII-mą KONFERENCJĘ 

nt. PROBLEMY GOSPODARKI  ENERGIĄ  I  ŚRODOWISKIEM 

  

Termin konferencji: 2 - 5. 09. 2019 r.  

Miejsce konferencji: Ostrów Wielkopolski, Hotel Borowianka*** 

Patronat Honorowy: J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki 

Gospodarz Regionalny: Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, 

Nowe Skalmierzyce  

 

  
 



Historia 

Przed niemal 40-stu laty, z inicjatywy Pana Profesor Janusza Budnego – założyciela i prezesa 

Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego  mleczarstwo polskie przystąpiło do analizy gospodarki ,

energią, powołując na początku lat 80-tych cykliczną konferencję naukowo-techniczną nt. 

„Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”. Odbywająca się do dzisiaj 

Konferencja nosi znamiona wydarzenia historycznego. Zaangażowane w jej obrady są kierownictwa 

przedsiębiorstw mleczarskich o różnym profilu kapitałowym, ale zwłaszcza główni mechanicy i 

główni energetycy. Dla tej grupy kadry zawodowej mleczarstwa Konferencja stanowi bardzo istotny 

obszar wiedzy i ta grupa stanowi zarazem podstawę przy podejmowaniu decyzji istotnych dla 

przedsiębiorstw w tak ważnej współcześnie dziedzinie, jaką jest gospodarka energią i środowiskiem. 

Zwłaszcza w przewidywanym i zbliżającym się kryzysie w obydwu dziedzinach.  

Główny ciężar organizacji Konferencji znajduje się w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym 

„Energia i środowisko w mleczarstwie”’ działającym od 25 lat przy Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie. Od 2014 r. funkcję Prezesa Stowarzyszenia pełni Pan Profesor Ryszard 

Żywica. 

       Artykuły przygotowane przez uczestników konferencji zamieszczane są w materiałach 

konferencyjnych: 

 

 

 

 

 

 

  

   



Cel konferencji 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska  naukowego 

i praktyków zainteresowanych problematyką gospodarki energią i środowiskiem w sektorze 

przemysłu spożywczego.  

Do udziału w Konferencji zapraszamy: szefów przedsiębiorstw mleczarskich i ich zastępców, 

głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji technicznych, właścicieli firm 

specjalistycznych, pracowników firm projektowych oraz pracowników naukowych. 

Obrady będą koncentrować się wokół hasła „łączyć tych, którzy potrzebują z tymi, którzy 

potrafią”, wprowadzonego przed laty przez Pana Profesora Janusza Budnego. 

         W ramach uczestnictwa w konferencji proponujemy: 

 udział  przedstawicieli nauki i firm w obradach Konferencji, 

 prezentacja referatów merytorycznych dotyczących rozwiązania określonego zagadnienia 

związanego z problemami gospodarki energią i środowiskiem. Nadesłane referaty zostaną 

umieszczone w materiałach Konferencyjnych w ramach opłaty za uczestnictwo. Wystąpienie  

z referatem pozwoli Państwa Firmie zaistnieć w obradach merytorycznych Konferencji, co jest 

szczególnie cenione przez uczestników i pozostawia trwały ślad w jej materiałach, 

 zaprezentowanie Firmy na stoisku w trakcie obrad Konferencji – szczegóły techniczne  

i finansowe będą ustalane z hotelem po deklaracji firm. 

 

Przewodnicząca Konferencji 

Dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, prof. nadzw. UWM  

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 

Mgr Jerzy Krzak 

Mgr inż. Małgorzata Gęsicka 

Mgr inż. Jan Marjanowski 

Mgr inż. Janusz Turowski 

Sekretariat konferencji: 

Mgr inż. Monika Staszewska 

tel/ 523 36 82 lub 523 35 38 lub 664 012 308  

fax. (0 89) 523 33 37 

e–mail:  konfenergia@gmail.com  

  

mailto:konfenergia@gmail.com


Terminy i opłaty 

     Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w tegorocznej 

konferencji, dostępnego pod linkiem https://forms.gle/UCFEChH4cuPX5xJD8.    

W formularzu należy zgłosić sposób uczestnictwa w konferencji: z referatem merytorycznym - 

w formie ustnej lub pisemnej (materiały konferencyjne), czy też z krótkim referatem (5 min.)  

i stoiskiem prezentującym  firmę. Proszę o zaznaczenie również terminu rezerwacji pokoju i jego 

rodzaju, ze wskazaniem preferowanych współlokatorów w pokoju. O rodzaju przydzielonego pokoju 

będzie decydować kolejność wysyłanych zgłoszeń. 

      Teksty referatów należy przygotować zgodnie z załączonym wzorem edytorskim. 

Ważne Terminy 

Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną 

https://forms.gle/UCFEChH4cuPX5xJD8 

20 maja 2019 

Wniesienie opłaty konferencyjnej 30 maja 2019 

Nadsyłanie referatów do materiałów konferencyjnych 

e-mail: konfenergia@gmail.com 

15 czerwca 2019 

 

Opłata konferencyjna - 1 100 zł 

obejmuje koszty: udziału w obradach, zakwaterowanie z wyżywieniem, uroczystą kolację i materiały 

konferencyjne. 

 

Dodatkowymi kosztami są objęte:  

 zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, 

 prezentacja Firmy przy stoisku w takcie obrad konferencji, 

 kolacja w dniu przyjazdu (2 września 2019 r.) 

Opłaty za wyżej wymienione dogodności będą uiszczane w recepcji hotelu. 

 

Wpłaty należy dokonać do 30 maja 2019 r.  

na  konto: Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” 

10-957 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1 

Bank PKO PB SA 12 1020 3541 0000 5102 0011 5055 

z dopiskiem: „Konferencja 2019, imię i nazwisko uczestnika”. 

https://forms.gle/UCFEChH4cuPX5xJD8
https://forms.gle/UCFEChH4cuPX5xJD8
mailto:konfenergia@gmail.com


Warunki Rezygnacji: 

1. Organizatorzy nie zwracają wpłaty w przypadku rezygnacji po 31 lipca 2019 r. 

2. Zwrot kosztów uczestnictwa możliwy będzie po przedłożeniu Organizatorowi informacji  

o rezygnacji z udziału w konferencji, drogą mailową (konfenergia@gmail.com). 

 

 

Dokładny program Konferencji zostanie przedstawiony w II komunikacie 
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