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                       Szanowni Państwo, 

 

już po raz dwudziesty czwarty Bełchatów stanie się centrum dyskusji ekspertów o przyszłości 

polskiej energetyki w kontekście całego dyskursu polityki klimatycznej i obecnej sytuacji geopolitycznej. 

W jakim kierunku pójdzie polska i europejska energetyka? Co będzie stanowiło filary nowych czasów? 

Jak przebiegać będzie zielona transformacja? Co z konwencjonalnymi źródłami energii? Na te, zadawane 

obecnie przez wszystkich, fundamentalne pytania postaramy się odpowiadać 5-7 września podczas:  

 

XXIV Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2022. 

 

To jedno z największych i najważniejszych spotkań branży energetycznej w Polsce, którego 

ranga i rola – wobec wymienionych wyżej wyzwań – stanie się w tym roku jeszcze bardziej istotna. 

 

W programie m.in.: 

FORUM ENERGETYCZNE: Suwerenność energetyczna w kontekście sytuacji geopolitycznej 

DEBATY:  

✓ Nowoczesna energetyka konwencjonalna 
✓ Zielony Wektor Zmian w Energetyce 

 

PANELE TEMATYCZNE 

• Odnawialne źródła energii 
• Modernizacje i UR 
• Ochrona środowiska w energetyce 
• Cyfryzacja w energetyce 
• Paliwa w energetyce 
• Inwestycje i innowacje 

 
GALA ENERGETYKI 

 

Organizatorem wydarzenia jest BMP, wydawca magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa" oraz 

portalu branżowego www.kierunekENERGETYKA.pl, a Honorowym Gospodarzem PGE GiEK S.A. 

Kartę zgłoszenia, po czytelnym wypełnieniu, prosimy przesłać e-mailem na adres: 

magda.widrinska@e-bmp.pl. Całość spraw organizacyjnych prowadzi Magda Widrińska tel. 32 415 97 

74 wew. 29 

Z wyrazami szacunku 

Magdalena Widrińska 

Dyrektor Działu Sprzedaży 

 

 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 IMIĘ I NAZWISKO  
- drukowanymi literami 

stanowisko  
(na potrzeby b2b 
obowiązkowe) 

tel. komórkowy  
(na potrzeby b2b 
obowiązkowy) 

adres e-mail  
(na potrzeby b2b obowiązkowy) 

 
 
    
 
 
    
 
 
 
    

 
 
 
    

 

KOSZTY UCZESTNICTWA: (obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmują noclegu)  
 

1650 zł netto za osobę 
*do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 

 
 
ZAKWATEROWANIE: we własnym zakresie 

 

     
DANE FIRMY:        

Nazwa firmy 

ulica kod miejscowość 

numer NIP Telefon Fax 

osoba kontaktowa 

adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz faktura 
proforma 

  

 
*  Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego odpisu. 
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny na stronie: 
www.kierunekenergetyka.pl). 
*** Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.tj. prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w 
związku z zapisami zawartymi w regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej organizatorowi w celach jak w ww. 
regulaminie. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………..                                                                                   …………………………………………………………………………… 
                                                   (pieczęć firmy)                                                                                                                                                (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy) 
                                                                                                                                         

Osoba do kontaktu:  

Magdalena Widrińska, e-mail: magda.widrinska@e-bmp.pl, tel. 032 415 97 74 wew. 29, tel. kom. 792 809 881 

 

http://www.kierunekenergetyka.pl/

