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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 

 

XXXIX KONFERENCJĘ 

nt. PROBLEMY GOSPODARKI ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM  

W MLECZARSTWIE 

 

PATRONAT HONOROWY 

J.M. Rektor UWM 

 prof. dr hab. Ryszard Górecki 

 

GOSPODARZ REGIONALNY 

 

1 – 4 września 2020 r., BROK k. Ostrowi Mazowieckiej 
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KOMUNIKAT 1 

Konferencja, która na początku naszej historii przyjęła hasło: „Energia i środowisko  

w mleczarstwie” zbliża się do Jubileuszu 40-lecia! Jest, więc najdłużej trwającą imprezą naukowo-

techniczną w historii polskiego mleczarstwa i Wydziału Nauki o Żywności, dawnego Wydziału 

Mleczarskiego.  

Gospodarzem regionalnym obecnej XXXIX-tej Konferencji jest Zakład Mleczarski, 

Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita” w Baranowie.  

Obrady Konferencji toczyć się będą tradycyjnie w dniach 1-4 września 2020 roku  

w miejscowości Brok k. Ostrowi Mazowieckiej, nad rzeką Bug w Ośrodku hotelowym  

i rekreacyjnym „Binduga”, w otoczeniu Kurpiowskiej Puszczy Białej i Nadbużańskiego Parku 

Narodowego. Sięgniemy po długą i ciekawą historię mleczarstwa na Kurpiowszczyźnie. 

Pobyt w tym stylizowanym Ośrodku hotelowym, o regionalnej architekturze, pozwoli zbliżyć 

się Uczestnikom Konferencji do klimatu Kurpiowszczyzny. To kraina pozwalająca tamtejszemu 

rolnictwu produkować mleko o wybitnych walorach prozdrowotnych. Uczestnicy Konferencji będą 

mogli zapoznać się z tą produkcją w spółdzielczych zakładach mleczarskich: „Kurpie” w 

Baranowie, „Mazowsze” w Chorzelach i „Bel” z kapitałem zagranicznym w Chorzelach. Wszędzie 

tam zapoznamy się z elementami skojarzonej gospodarki energią i środowiskiem.  

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.  

Obrady Konferencji będą zmierzać w kierunku wyjaśnienia roli współczesnego mleczarstwa  

w zagrożeniach środowiskowych. Wszak spotykamy się z nieprzyjaznymi dla mleczarstwa 

tekstami: „krowa mleczna, jako źródło gazów cieplarnianych”, lub, że nadmierne opakowalnictwo 

plastikowe produktów mleczarskich zagraża środowisku! 

 Organizatorzy obecnej wersji Konferencji, wybierając hasło „energia i środowisko” już  

w latach 80-tych ubiegłego wieku przewidywali rolę tego hasła w kształtowaniu gospodarki energią 

i środowiskiem w przyszłości. 

 

Przewodniczący I-XXXV-tej 

Konferencji w latach 1982-2016 

Prof. dr hab. inż. Janusz Budny 

Przewodnicząca Konferencji 

Dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM 
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Rada Programowa 

Przewodnicząca Konferencji    

                                      Dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM 

                                      Prof. dr hab. inż. Janusz Budny, przewodniczący w latach 1982-2016 

Członkowie komitetu organizacyjnego:  

                                        Mgr inż. Dariusz Sapiński 

                                        Monika Banasik 

                                        Mgr inż. Jan Marjanowski 

                                         
Sekretariat konferencji:  

Mgr inż. Monika Staniszewska             

Tel. (0 89) 523 36 82 / 664 012 308  

fax. (0 89) 523 35 38 

e–mail: konferencja.energia@gmail.com 

 

Celem konferencji, od niemal 40 lat, jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja 

środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką gospodarki energią  

i środowiskiem w produkcji i przetwórstwie żywności.  

       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 (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. 

Terminy i opłaty 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w tegorocznej 

konferencji, dostępnego pod linkiem https://forms.gle/i9eUBLRXM6ByvYnSA  

W formularzu należy zgłosić sposób uczestnictwa w konferencji:  

➢ z referatem merytorycznym w formie ustnej (15-20 min.) i/lub pisemnej,  

➢ z krótkim referatem (5 min.),  

➢ ze stoiskiem prezentującym firmę.  

https://forms.gle/i9eUBLRXM6ByvYnSA
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Proszę o zaznaczenie również terminu rezerwacji pokoju/domku i jego rodzaju, ze wskazaniem 

preferowanych współlokatorów. Pokoje (2 i 3 – osobowe) znajdują się w dwóch budynkach 

hotelowych, zaś domki wolnostojące (2 -osobowe) usytuowane są na terenie ośrodka w różnych 

miejscach. Ponadto, pomieszczenia w których uczestnicy konferencji będą zakwaterowani są 

ogrzewane samodzielnym system grzewczym na biomasę, co dla naszej konferencji 

„energetycznej” jest szczególnie interesujące!  

O rodzaju przydzielonego miejsca zakwaterowania będzie decydować kolejność nadesłanych 

zgłoszeń. Ilość pokoi 1-osobych (za dodatkową opłatą) jest ograniczona. Teksty referatów należy 

przygotować zgodnie z załączonym wzorem edytorskim.  

 

WAŻNE TERMINY 

Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną  

https://forms.gle/i9eUBLRXM6ByvYnSA 

lub przez stronę internetową Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 

https://sites.google.com/view/konfenergia   

 

30 lipca 2020 r. 

Wniesienie opłaty konferencyjnej 30 lipca 2020 r. 

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

 referatów do materiałów konferencyjnych, wg. wzoru edytorskiego  

 prezentacji (oferty firmy); karty informacyjnej firmy 

 

 

15 sierpnia 2020 

 

Opłata konferencyjna - 1 100 zł 

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

i materiały konferencyjne (w formie elektronicznej). 

 

Wpłaty należy dokonać do 30 lipca 2020 r.  

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

10-957 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1 

Bank PKO BP SA12 1020 3541 0000 5102 0011 5055 

z dopiskiem: „Konferencja 2020, imię i nazwisko uczestnika/ów”. 

 

Dodatkowymi kosztami są objęte:  

 zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, 

 prezentacja Firmy przy stoisku w trakcie obrad konferencji, 

 kolacja w dniu przyjazdu - 1 września 2020 r., 

które będą uiszczane w recepcji hotelu. 

https://forms.gle/i9eUBLRXM6ByvYnSA
https://sites.google.com/view/konfenergia
mailto:konferencja.energia@gmail.com
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Warunki Rezygnacji: 

1. Organizatorzy nie zwracają wpłaty w przypadku rezygnacji po 10 sierpnia 2020 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 

mailto:konferencja.energia@gmail.com

