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ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT
W KATOWICACH

OGÓLNOPOLSKA SEKCJA SZKŁA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KATOWICACH

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW „POLSKIE SZKŁO” W WARSZAWIE 

i

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH, ODZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

organizują

KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ 
„PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2022”

Ustroń, 6-8 czerwca 2022 r.

Zamierzeniem organizatorów Konferencji  Naukowo-Technicznej  „Przemysł  Szklarski  2022”, jest
przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju technologii szkła, technik topienia masy szklanej
oraz produkcji wyrobów szklanych.
Konferencje  organizowane  w  poprzednich  latach  spotkały  się  z  zainteresowaniem  
i  uznaniem  środowiska  przemysłu  szklarskiego.  Zapraszamy  na  kolejne  spotkanie  branżowe  do
Ustronia.
Przewidujemy,  że  konferencja  nie  będzie  odbiegać  charakterem  od  poprzednich,  
z  przedstawieniem  wielu  istotnych  problemów  o  charakterze  środowiskowym,  technicznym  
i in. w przemyśle szklarskim. 
Zostaną przedstawione m.in. zagadnienia: 

 Problemy i wyzwania przemysłu szklarskiego.
 Surowce szklarskie, sposoby przygotowania zestawów, stłuczka i recykling.
 Nowatorskie sposoby opalania pieców szklarskich, konstrukcje pieców.
 Wydłużenie żywotności i konserwacja pieca, materiały ogniotrwałe.
 Zrównoważony rozwój,  redukcja emisji  dwutlenku węgla,  zarządzanie  energią,  handel

emisjami CO2.
 Systemy wentylacji i ich wpływ na produkcję.

Organizatorzy  zapraszają  na  konferencję  kadrę  zarządzającą,  kadrę  techniczną,  specjalistów
technologów  z  hut  szkła  oraz  przedstawicieli  przemysłu,  uczelni  i  ośrodków  pracujących  na
potrzeby przemysłu szklarskiego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu konferencji.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów INTERNATIONAL YEAR OF GLASS 2022. 
Obchody IYoG 2022 (Międzynarodowy Rok Szkła 2022) zostały uchwalone w formie rezolucji 
ONZ, aby podkreślić ogromną rolę szkła we współczesnym świecie.



TERMIN:
Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2022 roku w Ustroniu. Planowane 4
sesje (ok. 12-14 referatów, prezentacja firm).

KOSZT: 
Koszt uczestnictwa wynosi 1750,00 zł +23% VAT od osoby /płatność do 30.04.2022
r., I termin/ lub 1850,00 zł +23% VAT od osoby /płatność do 27.05.2022 r., II termin/
w tym pełne wyżywienie, noclegi,  przerwy kawowe, uroczysta kolacja.
W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego koszt konferencji jest wyższy o 180
zł  +23%  VAT.  Liczba  pokoi  (i  pokoi  jednoosobowych)  jest  ograniczona.
Wpłaty należy dokonać na nasze konto - ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr rach.
27 1050 1214 1000 0007 0000 8949.
Kartę  zgłoszenia  prosimy  przesłać  mailem  do  Śląskiej  Rady  NOT  FSNT  
w  Katowicach  (najlepiej  równocześnie  z  przelaniem  wpłaty)  na  adres
not@not.katowice.pl.

MIEJSCE:
Ustroń, Hotel Olympic, /pokoje z łazienkami/.

REFERATY:
Referaty  opracowane  i  prezentowane  będą  przez  znanych  specjalistów  
i  technologów  zajmujących  się  zagadnieniami  techniki  i  technologii  
w  przemyśle  szklarskim,  surowców  i  materiałów,  urządzeń  i  automatyki,
projektantów, konstruktorów i wykonawców pieców szklarskich. 

Termin dostarczenia prezentacji 31.05.2022 r. 

REFERATY PROMOCYJNE:
Wystąpienia promocyjne – referaty i ekspozycje na odrębnych zasadach finansowych,
Termin zgłoszenia referatów: 11 maja 2022 r. 

ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie j.w. pocztą - Śląska Rada NOT FSNT 
w Katowicach, 40-955 Katowice, ul. Podgórna 4, tel. [32] 256-22-45 lub mailem na
adres not@not.katowice.pl. Informacje pod nr tel. [32] 256-22-45.
Program  konferencji  wyślemy  mailem  w  drugiej  połowie  maja  2022  roku  a
zaproszenia w formie papierowej przekażemy w pierwszym dniu konferencji.

Dyrektor Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach  

            Tadeusz  Zadrożny  

mailto:not@not.katowice.pl


WYSŁAĆ DO ŚLĄSKIEJ RADY NOT FSNT W     KATOWICACH  

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
FSNT W KATOWICACH

40-955 Katowice, ul. Podgórna 4

KARTA  ZGŁOSZENIA

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2022”

Ustroń, 6-8 czerwca 2022 r.
Hotel Olympic 

Imię i nazwisko
Tytuł naukowy

Stanowisko Zakład pracy 
Dokładny adres

(tel. i e-mail)

Karta zgłoszenia powinna wpłynąć do Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach w terminie do 30.04.2022
(koszt 1750,00 zł +23% VAT za 1 osobę, I termin) lub do 27.05.2022 (koszt 1850,00 zł +23% VAT od osoby,
II termin) / w tym pełne wyżywienie, noclegi,  przerwy kawowe, uroczysta kolacja.
W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego koszt konferencji jest wyższy o 180 zł +23% VAT. Liczba
pokoi jednoosobowych jest ograniczona.

Prosimy o rezerwację pokoju jednoosobowego 

Dot.: promocji
Zgłaszam: - referat promocyjny – komunikat tytuł ................................................................. 

....................................................................................................................................................................
- ekspozycję/stoisko

Rezerwacja dodatkowych noclegów 5/6 czerwca                   i/lub 8/9 czerwca 
        (prosimy o zakreślenie odpowiednich dat) - płatna odrębnie w recepcji ośrodka.

Zobowiązujemy się przekazać należną kwotę:
- 1750,00 zł + 23%VAT lub 1850 zł +23%VAT za jednego uczestnika tj. 2152,50 zł brutto lub 2275,50 zł  
brutto (I lub II termin), w przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego dodatkowo 180 zł + 23% VAT na 
Wasze konto: ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr rach. 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949. 

Jednocześnie oświadczamy, że : 
nie jestem płatnikiem VAT
jesteśmy płatnikami VAT, nr NIP  ........................................................

i upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Główny Księgowy  Pieczęć Prezes/Dyrektor 
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