
 
 

Firma i-Petrol sp. z o.o. oraz Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają 

przyjemnośd zaprosid Paostwa na Konferencję „Szybkie testy jakości paliw” w ramach 

projektu pn. „Opracowanie serii nowatorskich testów kontroli jakości paliw płynnych 

(benzyna, olej napędowy)”  

nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.01.02.00-24-06E0/16-00. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

 

AGENDA 

Szybkie testy jakości paliw 

 
Konferencja organizowana pod nazwą „Szybkie testy jakości paliw” 

Termin:        4 listopad 2021 roku, godzina 10.00 

Miejsce:       Firma i-Petrol,  

 

10.00 – 10.10
 

Powitanie gości i otwarcie konferencji  mgr Janusz Klecki  

i-Petrol sp. z o.o. 

mgr Agata Nobis 

i-Petrol sp. z o.o. 

10.10 – 10.40 Serii nowatorskich testów kontroli jakości paliw płynnych - 

wyniki prac B+R  

mgr Janusz Klecki 

i-Petrol sp. z o.o. 

10.40 – 10.55 Metoda logiki rozmytej w analizie paliw dr hab. Andrzej Bąk, prof. UŚ 

10.55 – 11.10 Bioreaktory KBT w nowych gałęziach przemysłu – branża 

paliwowa 

dr inż. Damian Kasperczyk, 

Prezes Firmy Ekoinwentyka  

sp.z o. o.- 

11.10 – 11.25 Możliwości zastosowania bioreaktorów mgr inż. Anita Parzentna-Gabor 

Ekoinwentyka sp. z o.o. 

11.25 – 12.00 Mini recital skrzypcowy „Co mnie zachwyca” 

Połączony z przerwą kawową 

 

mgr Marlena Paździor 

doktorantka Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach 

12.00 – 12.30 Prezentacja wyników projektu w  laboratorium firmy 

 i-Petrol 

mgr Janusz Klecki 

mgr Agata Nobis 

12.30 – 12.45 Korzyści gospodarcze i środowiskowe stosowania testów mgr Janusz Klecki 

i-Petrol sp. z o.o. 

12.45 Dyskusja „okrągłego stołu” podsumowująca i zamykająca 

konferencję. Problematyka związana z jakością paliw 

dr hab. Violetta Kozik prof. UŚ, 

dr Katarzyna Kowalska-Szojda 



 
płynnych w aspekcie zmieniających regulacji prawnych  

i wyzwao związanych z ochroną środowiska. 

Lunch 

Instytut Chemii Uniwersytet 

Śląski w Katowicach 

Komitet naukowy konferencji: 

mgr Agata Nobis, mgr Janusz Klecki, dr Katarzyna Kowalska-Szojda, dr inż. Damian Kasperczyk, dr hab. 

Andrzej Bąk, prof. UŚ, dr hab. Violetta Kozik, prof. UŚ 

Komitet organizacyjny konferencji: 

mgr Aleksandra Świetlicka, mgr Marlena Paździor, mgr inż. Anita Parzentna-Gabor, mgr inż. Wit 
Ciembronowicz 
 

Zainteresowanych w celu pogłębienia wiedzy, zapraszamy do siedziby spółki i-Petrol Sp. z o.o. 

zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 227 w Katowicach.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Materiały z konferencji dostępne będą na stronie www.i-petrol.pl oraz na 

https://www.facebook.com/programpetroplus/ 

http://www.i-petrol.pl/

