
Zapraszają do nadsyłania referatów i wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji 

POLBIOF‘2007
PERSPEKTYWY SILNIKOWYCH BIOPALIW II GENERACJI W POLSCE 

Szanse i uwarunkowania

która odbędzie się 24-25 października 2007 w Centrum Hotelowo – Konferencyjnym Witek w Krakowie
Modlniczka 124 a, 32-085 Kraków - Modlnica 

Honorowy Patronat Ministerstwa Gospodarki

Planowane sesje tematyczne:
 
1. Wprowadzenie 

• Co to są ciekłe biopaliwa silnikowe II generacji? 
• Dlaczego biopaliwa II generacji? 

2. Technologie ciekłych biopaliw silnikowych II generacji 
•     BTL - biopaliwa otrzymywane drogą zgazowania w procesach FT i Mt  
•     Etanol z celulozy 
•     DME
 

3. Biosurowce w rafineriach nafty
• Biowodór i inne biosurowce dla rafinerii 
•     Procesy HDO 
•     Hydrorafinacja mieszanin oleju napędowego z olejami roślinnymi

4. Technika i środowisko wobec ciekłych biopaliw silnikowych II generacji 
•     Biopaliwa II generacji a rozwój konstrukcji silników
•     Oddziaływanie na środowisko – emisja CO2

5. DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU – Uwarunkowania polityczne, prawne
   i fiskalne wprowadzenia ciekłych biopaliw silnikowych II generacji 
          •  Rozwiązania normalizacyjne, prawne i administracyjne 
          •  Rozwiązania fiskalne 
          •  Rozwiązania techniczne i logistyczne 

Ponadto planowana jest sesja posterowa w celu umożliwienia prezentacji referatów nie zakwalifikowanych do 
sesji plenarnej

Adres do korespondencji:  „EXPLONAFT” Sp. z o.o., ul. Stachury 4, 01-684 Warszawa
tel.: 022 833 38 11, fax: 022 832 31 99, e-mail: petroexpress@explonaft.com.pl
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i Energii Odnawialnej 

(d. CLN)
CEC POLSKA



Streszczenia referatów (do 250 słów) w języku polskim i angielskim z podaniem tytułów oraz nazwisk autorów, 
nazw instytucji i adresów, telefonów, faksów i adresu e-mail prosimy przysyłać na adres Explonaft Sp. z o. o. w terminie
do 30 lipca 2007 r. 

Referaty  zakwalifikowane przez Komitet Programowy w składzie:

CzesławBugaj        - PKN ORLEN SA 
Marek Herra      - Grupa Lotos SA
Jerzy Merkisz  - Politechnika Poznańska 
Iwona Skręt                    - Instytut Technologii Nafty 
Andrzej Kulczycki         - Instytut Paliw i Energii Odnawialnej 
Stanisław Oleksiak         -  CEC POLSKA

prezentowane będą podczas sesji tematycznych oraz opublikowane zastaną w materiałach konferencyjnych. 
Referaty w języku polskim lub angielskim, pisane na formacie A4, czcionką Times New Roman 12 pkt., w jednej kolumnie, 
nie powinny zawierać więcej niż 10 stron włączając tytuł, streszczenie, rysunki i bibliografię.
Wydruk + wersja elektroniczna powinny być przesłane do „EXPLONAFT”-u w terminie do 30 września 2007.
 
Konferencja adresowana jest szczególnie do:  producentów paliw, środowisk naukowych zajmujących się 
problemami paliw i eksploatacji pojazdów, producentów silników, zarządów przedsiębiorstw komunikacji publicznej
i firm transportowych, a także do władz rządowych i samorządowych oraz mediów.

Opłata konferencyjna w wysokości 980,- zł obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, 
wyżywienie, spotkanie koleżeńskie, 
 Z 50% opłaty zwolnione są osoby prezentujące referaty w sesji plenarnej (jeden z autorów). 
Opłata konferencyjna nie obejmuje ceny hotelu. Rezerwacja noclegu indywidualnie:

Recepcja Hotelu 
Tel. +4812/ 66 23 500, Fax. +4812/ 66 23 555, Kom. 0501 608 579 

hotel@hotelwitek.com.pl,

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Witek to nowoczesny obiekt powstały w maju 2001r. W jego skład wchodzą: 
Hotel oraz  kompleks sal konferencyjnych. Obiekt położony jest 6 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w 
Balicach oraz 8 km od Centrum Starego Miasta. Więcej szczegółów na: http://www.hotelwitek.com.pl/hotel_krakow

Terminy: 
30.07.2007  wstępne zgłoszenie uczestnictwa i ewentualnego streszczenia referatu, 
15.08.2007  przesłanie uczestnikom informacji o przyjęciu zgłoszenia i ew. zakwalifikowaniu referatów 
30.09.2007  termin dokonania wpłaty za uczestnictwo i termin przysłania referatów 
05.10.2007  termin przekazania programu konferencji 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

       dr inż. Włodzimierz R. Ostaszewski
       tel: 022 833 38 11, fax: 022 832 31 99
       e-mail: wostaszewski@petroexpress.pl


