Konferencja
„Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!”
„SMOG – przyczyny, skutki, zapobieganie”
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.
Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
Piątek, 28.04.2017 r.
Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!”. W tej edycji konferencji poruszane będą szeroko rozumiane zagadnienia związane z zapobieganiem występowaniu SMOGu. Tematyka w szczególności dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania racjonalnego
kształtowania niskoemisyjnej gospodarki energetycznej.
08:30 - 09:00

Rejestracja użytkowników

Otwarcie konferencji
09:00 - 09:30

09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ (Prorektor ds. Rozwoju UZ)
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (Dziekan WBAIS)
dr inż. Roman Kielec (Prezes PNT Sp. z o.o.)

SMOG – przyczyny powstawania i skutki środowiskowe
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Stan powietrza w województwie lubuskim
mgr Przemysław Susek

Technologie redukcji emisji zanieczyszczeń – pompy ciepła
dr inż. Jan Bernasiński, dr inż. Piotr Ziembicki

Czyste technologie węglowe w małych i średnich
11:00 - 11:30

źródłach ciepła
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa
Wysokosprawna kogeneracja i ciepło sieciowe alternatywą

12:00 - 12:30

dla niskiej emisji w miastach
mgr inż. Małgorzata Ptak-Bystrzyńska

12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30

Autobusy elektryczne – ekologiczny transport miejski
Urząd Miasta Zielona Góra

Rekomendacje dla budownictwa niskoemisyjnego
dr inż. Grzegorz Misztal

Finansowanie technologii niskoemisyjnych
mgr inż. Michał Pawłowski

Dyskusja i podsumowanie konferencji.
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Tematyka konferencji w sposób bezpośredni dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, wspólnot i administratorów zasobów mieszkaniowych, a także architektów oraz projektantów w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska oraz wszystkich
osób zainteresowanych zmniejszaniem zanieczyszczenia środowiska na obszarach zurbanizowanych.
W trakcie konferencji będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ na temat
możliwości współpracy w zakresie doradztwa przedinwestycyjnego, wsparcia inwestorów
w szerokim zakresie Gospodarki Niskoemisyjnej, w tym opracowywania „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i innych.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek i kawę dla uczestników.

Komitet naukowy konferencji
dr inż. Piotr Ziembicki (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
dr inż. Jan Bernasiński
dr inż. Grzegorz Misztal
dr inż. Roman Kielec

Dane organizacyjne
Termin konferencji: Piątek, 28.04.2017 r.,
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny UZ Sp. z o.o.
Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
ul. A. Wysockiego 2
66-002 Zielona Góra,
Rejestracja online: https://goo.gl/forms/3wfxollOEAzTAnEE3,
Więcej informacji na stronach: www.iis.uz.zgora.pl oraz www.pnt.uz.zgora.pl,
Mapka dojazdu: https://goo.gl/maps/qWHEHW66gvB2.
W związku z ograniczoną liczbą miejsc uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego lub potwierdzenia swojej obecności telefonicznie pod numerami telefonu
stacjonarnym: (68) 328 21 11
komórkowym: 504 132 436
bądź e-mailem na adres: M.Pawlowski@pnt.uz.zgora.pl.
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