
 

  

XXVIII Konferencja 

Szkoleniowo-Techniczna KABEL 2023 

nt. "Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne" 

Krynica-Zdrój, 14 - 17 marca 2023 roku 
 

Szanowni Paostwo, 

 Zapraszamy do udziału w XXVIII Konferencji Szkoleniowo-Technicznej nt. „Elektroenergetyczne sieci 
kablowe i napowietrzne” KABEL 2023, która odbędzie się w dniach 14 – 17 marca 2023 roku  
w Hotelu KRYNICA**** w Krynicy-Zdrój. Po okresie destabilizacji spowodowanej pandemią COVID, 
powracamy do tradycyjnego terminu Konferencji KABEL, czyli miesiąca marca. 

 Tematyka Konferencji KABEL dotyczy szeroko rozumianej problematyki przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązao konstrukcyjnych i technologicznych 
w dziedzinie kabli, przewodów, osprzętu oraz systemów diagnostycznych i zarządzających pracą sieci 
elektroenergetycznych. 

 Obecna edycja Konferencji KABEL jest ukierunkowana na zagadnienia z zakresu zapewnienia 
bezpieczeostwa energetycznego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności systemu 
elektroenergetycznego w warunkach deficytu paliw kopalnych. Na konferencji zostaną poruszone również 
tematy dotyczące kierunków i perspektyw rozwoju polskiej energetyki w przyszłości. Częśd merytoryczna 
Konferencji rozpocznie się inauguracyjnym wykładem prof. dra hab. inż. Piotra Kacejko pod tytułem:  
„Stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej w Polsce”. 

Mamy nadzieję, że nowe miejsce Konferencji oraz przygotowany program, po raz kolejny spotkają się  
z Paostwa zainteresowaniem i zachęcą do zgłoszenia swojego udziału. 



 

  

TEMATYKA KONFERENCJI 

 Aktualny stan techniczny sieci elektroenergetycznych i zagrożenia dla ich funkcjonowania 
 Kierunki rozwoju i modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych 
 Nowe technologie i rozwiązania konstrukcyjne w kablach i przewodach elektroenergetycznych 
 Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej morskich farm wiatrowych 
 Problemy we współpracy farm fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym 
 Praca sieci elektroenergetycznej w warunkach generacji źródeł rozproszonych 
 Magazynowanie energii elektrycznej, jako sposób racjonalnego jej wykorzystania 
 Energetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie dla rozwoju sektora elektroenergetycznego 
 Rozwój międzynarodowych połączeo sieciowych w warunkach kryzysu energetycznego w Europie 
 Innowacyjne rozwiązania techniczne stosowane w systemie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 
 Systemy diagnostyczne i monitorujące w sieciach elektroenergetycznych 
 Rozwój sieci inteligentnych, jako sposób na poprawę wskaźników jakościowych  
 Systemy informatyczne wspomagające rozwój i zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi 
 Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do analizy i przetwarzania danych pomiarowych w energetyce 

REFERATY I OBRADY KONFERENCYJNE 

 Zachęcamy Paostwa do przygotowania referatów problemowych z zakresu zaproponowanej tematyki.  
Za ich przedstawienie podczas obrad proponujemy honorarium autorskie w wysokości 2 000 zł brutto. Od autorów  
w pierwszej kolejności oczekujemy przygotowania i przesłania w terminie do 31 stycznia 2023 roku streszczenia 
referatu, a następnie pełnego tekstu planowanego wystąpienia i prezentacji komputerowej, która zostanie 
przedstawiona podczas obrad konferencji. W materiałach konferencyjnych zostaną opublikowane pełne teksty 
referatów, które należy przesład w terminie do 25 lutego 2023 roku na adres e-mail: biuro@energetyk.lublin.pl. 

PROMOCJA i REKLAMA FIRM 

Wzorem lat ubiegłych, Firmy zgłaszające swój udział w Konferencji zapraszamy do korzystania ze specjalnie  
dla nich przewidzianego pakietu promocyjnego, w formie tzw. seminarium firmowego, obejmującego: 

 wystąpienie specjalistyczne przedstawiciela firmy dotyczące jej działalności (do 20 minut), 
 powierzchnię wystawową niezabudowaną do 6 m2, 
 reklamę lub informację o firmie (jedna strona formatu A5) w materiałach konferencyjnych, 
 możliwośd rozpowszechniania katalogów, cenników, materiałów reklamowych oraz stosowania innych, 

wybranych przez Firmę form promocji. 

Koszt proponowanej formy promocji wynosi 2 000 zł + 23% VAT i musi byd połączony z udziałem w Konferencji 
co najmniej jednej osoby reprezentującej Firmę. 

Dla Firm, które nie skorzystają z pakietu promocyjnego proponujemy możliwośd zamieszczania płatnych reklam 
w materiałach konferencyjnych. Opłata za 1 stronę formatu A5 w wersji kolorowej wynosi 1 200 zł + 23% VAT. 

Reklamy powinny byd przygotowane, jako pliki PDF lub JPG, PNG i przesłane w terminie do 25 lutego 2023 roku  
e-mailem na adres: biuro@energetyk.lublin.pl. 
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MIEJSCE KONFERENCJI 

XXVIII Konferencja KABEL 2023 odbędzie się  
w dniach 14 - 17 marca 2023 roku w Hotelu 
Krynica**** w Krynicy-Zdrój (https://hotelkrynica.eu/). 
Wszyscy uczestnicy zamieszkają w pokojach jedno- lub 
dwuosobowych. Obrady konferencyjne i seminaria 
firmowe będą się odbywały w nowoczesnym zapleczu 
konferencyjnym, wyposażonym w profesjonalny sprzęt 
audiowizualny. 

 
Wtopiony w zbocza Beskidu Sądeckiego  

Hotel Krynica**** SPA & Conference dysponuje 
komfortowymi pokojami z balkonami, z których 
rozpościera się malowniczy widok na panoramę Krynicy-
Zdrój i Górę Parkową oraz zbocza Góry Krzyżowej. 
Krynica-Zdrój jest jedną z najpopularniejszych górskich 
miejscowości w Polsce, położoną w malowniczym 
Beskidzie Sądeckim, której niepowtarzalny charakter 
tworzą historyczne budynki uzdrowiskowe. Beskid 
Sądecki słynie między innymi z bardzo rozbudowanej 
infrastruktury narciarskiej, a sama Krynica-Zdrój oferuje 
w tym zakresie kilka możliwości ze słynną Jaworzyną 
Krynicką na czele. 
 

WARUNKI UDZIAŁU 

 

 

 W celu zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesład organizatorom e-mailem na adres: 
biuro@energetyk.lublin.pl, faksem na numer 81 742 91 28 lub pocztą, wypełnioną i podpisaną „KARTĘ UDZIAŁU” 
oraz wnieśd opłatę konferencyjną w odpowiedniej wysokości, w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Po otrzymaniu 
zgłoszenia udziału zostanie wysłana ProForma, a po wniesieniu opłaty wystawiona i wysłana faktura VAT. 

 Zgłoszenia można również dokonad bezpośrednio ze strony internetowej www.energetyk.lublin.pl. 

 Koszt udziału w Konferencji dla jednej osoby, w zależności od rodzaju zakwaterowania, wynosi: 

 pobyt w pokoju 2-osobowym – 3 700 zł/os. + VAT 
 pobyt w pokoju 1-osobowym – 4 200 zł/os. + VAT 

Firmom, które dokonają zgłoszenia udziału i wniesienia opłaty konferencyjnej w terminie do 5 stycznia 2023 roku 
zapewniamy rabat w wysokości 10% kosztów. Natomiast w przypadku zgłoszenia udziału i wpłaty należności  
w terminie po 31 stycznia 2023 roku wysokośd opłaty konferencyjnej wzrasta o 10%. 
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Powyższe kwoty obejmują: 

 udział w obradach konferencyjnych i seminariach firmowych, 
 materiały programowe konferencji, 
 zakwaterowanie w pokoju jedno- lub dwuosobowym, w zależności od dokonanego wyboru, 
 pełne wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących Konferencji, 
 talony do wykorzystania w przerwach kawowych, 
 nieograniczoną możliwośd korzystania z basenu, jacuzzi, kompleksu saun, łaźni parowej, 
 bezpłatny parking. 

Dodatkowych informacji na temat Konferencji udziela Pani Barbara Skalska pod numerem telefonu 
608 322 455. Można je również uzyskad pod numerami 606 237 744 i 606 494 116 oraz korzystając ze strony 
internetowej www.energetyk.lublin.pl. 

 
OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

 Zgłoszenie udziału do 31.01.2023 r. 
 Wniesienie opłaty do 31.01.2023 r. 
 Przesłanie streszczenia referatu do 31.01.2023 r. 
 Przesłanie pełnego tekstu referatu do 25.02.2020 r. 
 Przesłanie reklamy do 25.02.2023 r. 
 Przesłanie prezentacji do 25.02.2023 r. 
 Otrzymanie programu Konferencji do 10.03.2023 r. 
 Konferencja 14-17.03.2023 r. 

 
DANE ORGANIZATORA KONFERENCJI 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 
„ENERGETYK” s.c. 

20-867 Lublin, ul. Sudecka 73 
NIP 712-23-71-899, REGON 430941965 

 
Tel.: 608 322 455  606 237 744  606 494 116 
Fax: 81 742 91 28  e-mail: biuro@energetyk.lublin.pl 
    www.energetyk.lublin.pl 
  

PKO BP SA 4 O/Lublin 
Kod SWIFT: BPKOPLPW 

65 1020 3176 0000 5902 0011 8976 
 

Janusz Partyka  - Przewodniczący Komitetu Programowego 
Paweł Węgierek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Barbara Skalska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 

 

http://www.energetyk.lublin.pl/


 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

  
14 marca 2023 roku (wtorek) 

 Przyjazd Uczestników 
 Rejestracja w Biurze Konferencji 
 Zakwaterowanie 
 Kolacja powitalna 

 
15 marca 2023 roku (środa) 

 Śniadanie 
 Otwarcie Konferencji 
 Obrady konferencyjne i seminaria firmowe 
 Obiad 
 Obrady konferencyjne i seminaria firmowe 
 Uroczysta kolacja w restauracji hotelowej z występem artystycznym 

 
16 marca 2023 roku (czwartek) 

 Śniadanie 
 Obrady konferencyjne i seminaria firmowe 
 Obiad 
 Obrady konferencyjne i seminaria firmowe 
 Zakooczenie merytorycznej części Konferencji 
 Kolacja pożegnalna 

 
17 marca 2023 roku (piątek) 

 Śniadanie 
 Wyjazd Uczestników 


