
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Konferencje Hydroenergetyczne 

HYDROFORUM  

Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM 

kontynuują zainicjowany w roku 2011 cykl dorocznych 

konferencji PKH RENEXPO Poland. Zmiana wynika z 

wycofania się z rynku polskiego grupy REECO GmbH, 

organizatora dorocznych targów RENEXPO Poland i dotych-

czasowego współorganizatora Polskich Konferencji Hy-

droenergetycznych. Drugi człon obecnej nazwy nawiązuje 

do cyklu konferencji naukowo-technicznych HYDROFO-

RUM, organizowanych w latach 1973-2005 przez Instytut 

Maszyn Przepływowych PAN. Polskie Konferencje Hy-

droenergetyczne stanowią platformę dyskusji nad wyzwa-

niami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Pol-

sce i w innych krajach Europy w świetle zmian w otoczeniu 

prawno-administracyjnym, a także możliwości wynikają-

cych z potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych. Zebrania 

służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i 

obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświad-

czeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, a także 

nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczo-

rozwojowych. Do udziału zapraszamy przede wszystkim 

przedstawicieli szeroko rozumianego sektora energetyki 

wodnej, uczelni i instytutów badawczych, władz państwo-

wych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych. 

Konferencje są adresowane są do przedstawicieli całego 

regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Liczy-

my też zawsze na zainteresowanie osób pochodzących spoza 

tego obszaru. Obrady trwają 1 do 2 dni i toczą się w języku 

polskim oraz angielskim, z wykorzystaniem tłumaczenia 

symultanicznego. W roku bieżącym konferencja będzie 

powiązana z wizytą techniczną w EW Solina. Pod uwagę 

bierzemy uzupełnienie naszej propozycji o opcjonalny pro-

gram turystyczny w dniu 11 lub 12 października. 

W pakiecie konferencyjnym uczestnicy otrzymują roczną 

prenumeratę elektroniczną Energetyki Wodnej¸ dostęp do 

wersji elektronicznych prezentacji konferencyjnych oraz 

materiały drukowane z obszernymi streszczeniami refera-

tów. Książki streszczeń są wydawane i opatrywane nume-

rem ISBN przez Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepły-

wowych PAN. Autorzy wybranych referatów są zaproszani 

do opracowania artykułów przeznaczonych do publikacji w 

czasopismach naukowych Acta Energetica i Transactions of 

the Institute of Fluid-Flow Machinery1. Zaproszenia będą 

konsultowane z Komitetem Naukowym. Artykuły kierowa-

ne do bardziej szerokiego kręgu odbiorców będą drukowane 

w kwartalniku Energetyka Wodna na podstawie rekomenda-

cji Komitetu Organizacyjnego. 

1 7 punktów wg punktacji MSZWiN na rok 2018 

KOMUNIKAT NR 1 

 

 

Zaproszenie  
do zgłaszania referatów  

i sponsoringu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Konferencja Hydroenergetyczna 

HYDROFORUM 2019 
Solina, 9-10 października 2019 

 

Instytut Maszyn Przepływowych 
im. Roberta Szewalskiego 
Polskiej Akademii Nauk 

 

 

Towarzystwo Rozwoju 
 Małych Elektrowni Wodnych 

 

 

 

 

 



Zgłaszanie wystąpień konferencyjnych 

Wszystkie osoby, które zechcą podzielić się z nami swoją 

wiedzą i doświadczeniem w formie wystąpień konferencyj-

nych związanych z tematyką konferencji, prosimy o wypeł-

nienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: 

Instytut Maszyn Przepływowych PAN  

Punkt Konsultacyjny Energetyki Wodnej TEW 

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk  

e-mail: pkew@imp.gda.pl, steller@imp.gda.pl 

Zgłoszeń tych będziemy oczekiwać do dnia 15 lipca br. Do 

dnia 30 sierpnia prosimy przesłać nam pełną wersję stresz-

czenia przygotowaną zgodnie z załączonym wzorem. W tym 

samym terminie przewidujemy rozpowszechnienie informa-

cji o programie szczegółowym konferencji. Nie możemy 

zagwarantować, że streszczenia nadesłane w późniejszym 

terminie znajdą się w materiałach drukowanych. W zależno-

ści od liczby zgłoszonych referatów planujemy obrady jed-

no- lub dwudniowe.  

Zgłaszanie udziału w Konferencji 

Udział w Konferencji wymaga rejestracji oraz wniesienia 

opłaty konferencyjnej. Rejestracji można przesyłając wypeł-

niony formularz zgłoszeniowy na adres: Biuro Towarzy-

stwa Elektrowni Wodnych, ul. Piaskowa 18, 84-240 Re-

da, tel.: 58 678 79 51, e-mail: biuro@tew.pl. Formularz ten 

będzie podstawą do wystawienia faktury za udział w Konfe-

rencji. Wysokość opłaty konferencyjnej wynika z poniż-

szej tabeli (wartość brutto, PLN): 

termin zgłoszenia  do 15.09 po 15.09 

opłata podstawowa: 1 000 1 100 

członkowie TEW i TRMEW  850 1 000 

prelegenci*,  

przewodniczący sesji, studenci 
600 750 

przyjęcie TEW** 120 120 

  *  Dotyczy wystąpień niekomercyjnych. 

** Przyjęcie odbędzie się wieczorem po zakończeniu konferencji 
(10.X). Opłata nie dotyczy uczestników ZK TEW. 

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Towarzystwa 

Elektrowni Wodnych, zgodnie z otrzymaną fakturą. Opłata 

ta nie pokrywa kosztów noclegu. Organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo zastosowania ulg specjalnych oraz bezpłatnego 

zaproszenia gości Konferencji. Formularze zgłoszeniowe 

oraz dalsze informacje dostępne są w Biurze TEW (tel.: 58 

678 79 51, biuro@tew.pl), w Instytucie Maszyn Przepływo-

wych PAN, (tel.: 58 5225 130, 139, pkew@imp.gda.pl) oraz 

na stronach www.tew.pl, www.trmew.pl, www.imp.gda.pl. 

Miejsce obrad i logistyka 

Ostateczna lokalizacja konferencji (Solina lub Polańczyk) 

zostanie podana na początku czerwca w komunikacie nr 2. 

Zakładamy, że większa część uczestników przybędzie trans-

portem własnym. Dla uczestników, którzy zadeklarują przy-

jazd środkami komunikacji publicznej do Rzeszowa lub 

Sanoka możliwość dalszego transportu zapewni Komitet 

Organizacyjny. 

Wstępny Program Ramowy* 

9 października 2019 

8:00 Rejestracja Uczestników 

9:00 Otwarcie Konferencji 
Wystąpienie okolicznościowe 

9:30 Przerwa kawowa 

10:00 Sesja I: Stan, trendy i perspektywy  
rozwojowe energetyki wodnej 

11:00 Przerwa kawowa 

11:30 Sesja II: Obiekty hydroenergetyczne a gospo-
darka wodna i system elektroenergetyczny 

12:30 Przerwa kawowa 

13:00 Sesja III: Energetyka wodna  
w otoczeniu prawnym i ekonomicznym 

14:00 Przerwa obiadowa 

15:00 Sesja IV: Debata panelowa z cyklu  
"W poszukiwaniu szans dla energetyki wodnej" 

16:30 Przerwa kawowa 

17:00 Sesja V: Prace badawcze i badawczo-
rozwojowe ma rzecz energetyki wodnej 

18:00 Zakończenie pierwszego dnia obrad 

19:30 Kolacja konferencyjna 

 

10 października 2019 

09:00 Sesja VI: Dobre praktyki oraz doświadczenia  
z projektowania, budowy i eksploatacji  
elektrowni wodnych -część I 

10:00 Przerwa kawowa 

10:30 Sesja VII: Dobre praktyki oraz doświadczenia  
z projektowania, budowy i eksploatacji  
elektrowni wodnych - część II 

11:30 Zakończenie drugiego dnia obrad 

12:30 Wizyta techniczna w EW Solina 

15:00 Obiad pożegnalny 

*  Tytuły i godziny rozpoczęcia sesji, a także wizyty technicznej, 
mogą ulec zmianie. 

Sponsoring 

Konferencja będzie znakomitą okazją nawiązania lub utrwa-

lenia dobrych kontaktów z Państwa partnerami. Celowi 

temu dobrze posłuży sponsoring całego wydarzenia, jak i 

poszczególnych jego elementów. W każdym przypadku 

gwarantujemy informowanie o sponsoringu w materiałach 

konferencyjnych, a także na naszych stronach interneto-

wych. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Biurem 

TEW. 

 

 

Współpraca wydawnicza i patronat medialny 
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