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STOWARZYSZENIE NAUKOWO – TECHNICZNE  

„ENERGIA I ŚRODOWISKO W MLECZARSTWIE” 
 

 

 

 

 

 

oraz 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI  

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

 

zapraszają na 
 

40-tą  JUBILEUSZOWĄ  

KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ  

nt. Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie 

 

PATRONAT HONOROWY 

J.M. Rektor UWM - dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM 

 

GOSPODARZ REGIONALNY 

 

PATRONAT MEDIALNY 

                 

20 – 23 wrzesień 2021 r., Stare Jabłonki 
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KOMUNIKAT 1 

 

Mamy zaszczyt zaprosić na 40-stą jubileuszową konferencję naukowo-techniczną  

pt. „Problemy gospodarski energią i środowiskiem w mleczarstwie”. Konferencja o takim tytule 

odbędzie się już po raz czterdziesty. Jest, być może najdłużej trwającym wydarzeniem naukowym i 

technicznym w polskim mleczarstwie? Wywarła prawdopodobnie istotny wpływ na działania 

pracowników mleczarstwa polskiego w dziedzinie nie tylko poszanowania zasobów energetycznych 

ale, i to głównie, w dziedzinie poszanowania energii i środowiska.  

Do udziału w Konferencji zapraszamy: Prezesów i Dyrektorów przedsiębiorstw mleczarskich, 

ich zastępców, głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji technicznych, 

właścicieli firm specjalistycznych, pracowników firm projektowych oraz pracowników naukowych, 

zainteresowanych gospodarką energią i środowiskiem. 

Gospodarzem regionalnym konferencji będzie Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”  

z Wysokiego Mazowieckiego, lider polskiej branży mleczarskiej. MLEKOVITA dąży do 

równoważenia celów we wszystkich aspektach działalności, w tym również w obszarze ochrony 

środowiska. Prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizuje zużycie wody i energii. 

Firma modernizuje swoje zakłady, by uczynić je jak najbardziej przyjaznymi środowisku. W czasie 

organizowanej przez nas konferencji Mlekovita umożliwi uczestnikom zapoznanie się z 

najnowszymi technologiami pro środowiskowymi w zakładzie mleczarskim w Lubawie.  

Obrady Konferencji będą się odbywać w dniach 20-23 września 2021 r. w Hotelu 

Anders**** w miejscowości Stare Jabłonki na Mazurach Zachodnich (www.hotelanders. pl). Hotel 

mieści się nad brzegiem Jeziora Szeląg Mały, w otoczeniu majestatycznych lasów, na granicy 

rezerwatu Sosny Taborskiej. Obiekt położony jest 8 km od drogi krajowej nr 7 (Warszawa – 

Gdańsk), co zapewnia dobry dojazd z różnych kierunków Polski. Hotel gwarantuje swoim gościom 

szeroki wachlarz atrakcji np. sauny, baseny, kręgielnie, bilard, siłownię. Uczestnicy Konferencji będą 

obradować w bogato wyposażonych salach konferencyjnych, a Firmom, oferującym swoje 

wyposażenie do prowadzenia ekologicznej gospodarki energią i środowiskiem, zapewnione zostaną 

przyjazne warunki wystawiennicze.  

 

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N-T 

„Energia i środowisko w mleczarstwie” 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica 

Przewodnicząca Konferencji 

Dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM 

Przewodniczący  

Konferencji w latach 1982-2016 

Prof. dr hab. inż. Janusz Budny 
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Rada Programowa 

Przewodnicząca Konferencji    

                                      Dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM 

                                      Prof. dr hab. inż. Janusz Budny, emerytowany prof. UWM 

Członkowie komitetu organizacyjnego:  

                            Dariusz Sapiński -    prezes zarządu grupy kapitałowej SM Mlekovita 

                            Adrianna Sapińska - dyrektor marketingu, SM Mlekovita,  

                            Jan Marjanowski  -  przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia N-T /    

właściciel Przedsiębiorstwa MARCOR 

                             

                                         
Sekretariat konferencji:  

Mgr inż. Anida Micińska             

Tel. 698 663 828  / 664 012 308  (w godz. 10.00 – 15.00) 

fax. (0 89) 523 35 38 

e–mail: konferencja.energia@gmail.com 

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska 

naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką gospodarki energią i środowiskiem w 

produkcji i przetwórstwie żywności. Prezentowane innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwią 

realizację strategii „Zrównoważonego Rozwoju” i „Zielonego Ładu” przez polską branżę 

mleczarską. 

       W ramach uczestnictwa w konferencji proponujemy: 

 udział  przedstawicieli nauki i firm w obradach 40-tej jubileuszowej Konferencji, 

 prezentacja referatów merytorycznych (20 lub 10 min.) dotyczących rozwiązania określonego 

zagadnienia związanego z problemami gospodarki energią i środowiskiem. Nadesłane referaty 

zostaną umieszczone w materiałach Konferencyjnych (elektronicznych) 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  

będą ustalane z hotelem po deklaracji firm. 

Ważne terminy i opłaty 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w tegorocznej 

konferencji, dostępnego pod linkiem https://forms.gle/P2t6dSCaQG2oQtfr6  

 

https://forms.gle/P2t6dSCaQG2oQtfr6
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Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną  

https://forms.gle/P2t6dSCaQG2oQtfr6  

15 sierpnia 2021 r. 

Wniesienie opłaty konferencyjnej 15 sierpnia 2021 r. 

Nadsyłanie na e-mail: konferencja.energia@gmail.com 

 referatów do materiałów konferencyjnych, 

 prezentacji (oferty firmy); karty informacyjnej firmy 

 

 

6 wrzesień 2021r. 

 

Opłata konferencyjna - 1 500 zł /osobę 

 

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

i materiały konferencyjne (w formie elektronicznej). 

 

Wpłaty należy dokonać do 15 sierpnia 2021 r.  

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

10-957 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1 

Bank PKO BP SA 12 1020 3541 0000 5102 0011 5055 

z dopiskiem: „Konferencja 2021, imię i nazwisko uczestnika/ów”. 

 

DODATKOWYMI KOSZTAMI są objęte:  

 stoisko dla firm  

 zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym  

 kolacja w dniu przyjazdu - 20 września 2021 r.  

które będą uiszczane w recepcji hotelu. 

 

Warunki Rezygnacji: 

1. Organizatorzy nie zwracają wpłaty w przypadku rezygnacji po 30 sierpnia 2021 r. 

2. Zwrot kosztów uczestnictwa możliwy będzie po przedłożeniu Organizatorowi informacji  

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

Dokładny program Konferencji zostanie przedstawiony w II komunikacie 

https://forms.gle/P2t6dSCaQG2oQtfr6
mailto:konferencja.energia@gmail.com
mailto:konferencja.energia@gmail.com

