
KONFERENCJA JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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Wpływ jakości energii elektrycznej na elementy układu elektroenergetycznego

Zaproszenie
VI EDYCJA

ZAKRES 
TEMATYCZNY:

Bazując na zdobytych doświadczeniach oraz sugestiach uczestników z poprzednich edycji konferencji, 
proponujemy tematy, na których chcemy skupić się podczas tegorocznej VI edycji:
- Straty mocy i energii w układach elektroenergetycznych

- Praca transformatorów w układach z prądami odkształconymi

- Wpływ wyższych harmonicznych na pracę układów kompensacyjnych

- Transformacja prądów odkształconych przez przekładniki prądowe i napięciowe

- Asymetria napięciowa w sieciach i instalacjach elektrycznych

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR

- Akademia Górniczo-Hutnicza

- Politechnika Białostocka

- Politechnika Wrocławska

- Politechnika Częstochowska

- Politechnika Poznańska

KOMITET
NAUKOWY

- Akademia Górniczo-Hutnicza

- Politecznika Białostocka

- Politechnika Wrocławska

- Politechnika Warszawska

- Politechnika Poznańska

- Politechnika Częstochowska

- Politechnika Rzeszowska

-  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

- Enea Operator sp. z o.o.

- Energa Operator S.A.
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w ((wwoj. luubbusskkk

eergettyycczzznnneeeggg
iieee)))

ggggooooo

KONFERENCJA

61 848 88 71 www.astat.plinfo@astat.pl



KONFERENCJA
Dzień I 20 października 2021 r., środa

od 15:00 Zakwaterowanie uczestników

18:00 Zwiedzanie obiektu - zbiórka przy recepcji

20:00 Kolacja inauguracyjna

Dzień II 21 października 2021 r., czwartek

09:00 - 09:30  Wykład inauguracyjny 
prof. dr hab. inż. Z. Hanzelka

09:30 - 12:00 PANEL I - Straty mocy i energii w układach 
elektroenergetycznych

12:00 - 15:00 PANEL II - Praca transformatorów w 
układach z prądami odkształconymi

15:00 - 16:30 PANEL III - Wpływ wyższych harmonicznych 
na pracę układów kompensacyjnych

19:00 Uroczysta kolacja

Dzień III 22 października 2021 r., piątek

09:00 - 11:00 PANEL IV -  Transformacja prądów 
odkształconych przez przekładniki prądowe 
i napięciowe

11:00 - 13:00 PANEL V - Asymetria napięciowa w sieciach i 
instalacjach elektrycznych

13:00 Oficjalne zakończenie konferencji

prOgraM*
W celu zgłoszenia udziału w konferencji nalezy odesłać 
wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wnieść 
stosowną opłate.
O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

ZgłOsZenIa

Andrzej Książkiewicz
Specjalista ds. Wsparcia Technicznego
694 486 359 
a.ksiazkiewicz@astat.pl

kOntakt MerytOrycZny

Anna Gawęcka
Kierownik Centrum Szkoleniowego
61 840 47 08
a.gawecka@astat.pl

OsOBa kOntaktOwa

w pokoju jednoosobowym 3 510 zł netto + 23% VAT / os.
w pokoju dwuosobowym 3 250 zł netto + 23% VAT / os.

kOsZt UcZestnIctwa 
Z ZakwaterOwanIeM

*  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian. 
W czasie trwania Konferencji realizowane będą przerwy na kawę 
oraz obiad.
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KONFERENCJA

DANE FIRMY

ZGŁOSZENI UCZESTNICY

na który należy wystawić fakturę na który należy wysłać fakturę
(o ile są inne niż dane podane w polu obok) (o ile są inne niż dane do wystawienia faktury)

:PIN:PIN

Firma
(oddział, adres)

Imię i nazwisko Stanowisko Tel. kom. E-mail 
uczestnika

Pokój 
1-os.

Pokój 
2-os.

Ilość Koszt jednostkowy

KOSZT UCZESTNICTWA NETTO ZA OSOBĘ 
(cena obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 2-os. – 2 noclegi, wykłady, 
materiały konferencyjne, wyżywienie, parking, inne)

............  x

............  x

Netto: 3 250,00 PLN  ............................. PLN

............................. PLN
KOSZT UCZESTNICTWA NETTO ZA OSOBĘ 
(cena obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 1-os. – 2 noclegi, wykłady, 
materiały konferencyjne, wyżywienie, parking, inne)

DANE DO PRZELEWU:
ASTAT sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, NIP: 781-00-23-663
Numer rachunku: 25 1140 1124 0000 2627 1700 1001 mBank S.A. Poznań

Łączny koszt:

Netto: .................................................... PLN

Brutto: ................................................... PLN
(stawka VAT 23%)

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych przelewem pieniędzy na konto.
W przypadku wyczerpania miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych,
uczestnicy kwaterowani będą w pokojach dwuosobowych.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, w terminie późniejszym
niż 05.10.2021 r. opłata nie podlega zwrotowi.

 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441 oraz współorganizatorów
wydarzenia, w celach związanych z organizacją Konferencji. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt  tel. 61 848 88 71 lub e-mail mojedane@astat.pl. 

Klauzulę informacyjną obowiązującą w frmie Astat sp. z o.o. znajdą Państwo na stronie www.astat.pl/o-�rmie/astat/klauzula-informacyjna/

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Osoba zajmująca się
formalnościami zgłoszenia:

Kontakt: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail:

Netto:  PLN3 510,00

VI KONFERENCJA JEE 20-22.10.2021, Mierzęcin

dokonującej zgłoszenia

FORMA PŁATNOŚCI: 

ASTAT sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76 info@astat.pl www.astat.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać na adres a.gawecka@astat.pl lub faxem na nr 61 848 82 76.
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