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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
VI Konferencja Naukowa  

„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

 

13-14.09.2021 r.  

 
 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow 

 

*Wymagane – W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych Organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za brak otrzymania przez Zgłaszającego informacji dotyczących udziału w Konferencji 

i/lub materiałów konferencyjnych –  (prosimy o zaznaczenie X w wybranych polach) 

1. Nazwisko i imię *: 

....................................................................................................................................................... 

2. Tytuł naukowy/zajmowane stanowisko *:  

....................................................................................................................................................... 

3. Tytuł naukowy/zajmowane stanowisko w j. angielskim *:  

....................................................................................................................................................... 

4. Uczelnia/Instytucja/Firma *:  

....................................................................................................................................................... 

5. Uczelnia/Instytucja/Firma w j. angielskim *: 

....................................................................................................................................................... 

6. Adres korespondencyjny:  

(W przypadku udziału w formie zdalnej (online), na podany adres zostaną wysłane materiały konferencyjne) 

....................................................................................................................................................... 

7. E-mail *: 

....................................................................................................................................................... 

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
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8. Telefon kontaktowy *: 

…................................................................................................................................................... 

9. Pełne dane do faktury (jeżeli dotyczy): 

……………………………………………………………………………………....................... 

10. Planuję wziąć udział w *: 

 wycieczce do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza  

w Bóbrce w dniu 12 września 2021 r. (prywaty środek transportu) 

 pierwszym dniu Konferencji – 13 września 2021 r.  

 drugim dniu Konferencji – 14 września 2021 r.  

 bankiecie – (wieczorem) 13 września 2021 r. 

11. Zgłaszam udział *:  

(warunki uczestnictwa określa § II Regulaminu VI Konferencji Naukowej: 

www.instytutpe.pl/konferencja2021/wazne-dokumenty-2021  

 czynny z wystąpieniem / referatem naukowym w formie tradycyjnej (stacjonarnej)  

 czynny z wystąpieniem / referatem naukowym w formie zdalnej (online)  

 czynny z posterem naukowym w formie zdalnej (online)  

 bierny w formie tradycyjnej (stacjonarnej)  

12. Tytuł wystąpienia / referatu naukowego / posteru naukowego *: 

....................................................................................................................................................... 

13. Tytuł wystąpienia / referatu naukowego / posteru naukowego w języku angielskim *: 

....................................................................................................................................................... 

14. Abstrakt wystąpienia / referatu naukowego / posteru naukowego (dla osób 

zainteresowanych udziałem w Księdze Abstraktów. Streszczenie referatu do 1700 znaków.  

(Wytyczne dla autorów abstraktów:  

www.instytutpe.pl/konferencja2021/ksiega-abstraktow-2021) 

....................................................................................................................................................... 

15. Abstrakt wystąpienia / referatu  naukowego / (posteru naukowego) w j. angielskim (dla osób 

zainteresowanych udziałem w Księdze Abstraktów). Streszczenie referatu do 1700 znaków.  

...................................................................................................................................................... 

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
http://www.instytutpe.pl/konferencja2021/wazne-dokumenty-2021
http://www.instytutpe.pl/konferencja2021/ksiega-abstraktow-2021
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16. Słowa kluczowe (od 2 do 4): 

......................................................................................................................................................

17. Słowa kluczowe w j. angielskim (od 2 do 4): 

...................................................................................................................................................... 

18. Referat naukowy odpowiada tematyce panelu (należy zaznaczyć maksymalnie 3 tematy): 

 Bezpieczeństwo energetyczne 

 Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

 Polityka energetyczna państwa  

 Polityka energetyczna Unii Europejskiej  

 Polityka klimatyczna  

 Transformacja sektora energii  

 Otoczenie regulacyjne sektora energii  

 Wspólny rynek energii Unii Europejskiej  

 Surowce energetyczne - ropa naftowa  

 Surowce energetyczne - gaz ziemny, wodór  

 Paliwa alternatywne  

 Odnawialne źródła energii  

 Technologie czystego powietrza  

 Gospodarka o obiegu zamkniętym  

 Cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym  

 Współczesne zagrożenia sabotażowe i terrorystyczne  

 Efektywność energetyczna w gospodarce wodnej i ściekowej  

 Energetyka Jądrowa  

 Infrastruktura energetyczna  

 Nowe technologie sektora energii 

 Usługi elastyczności 

 Wirtualne elektrownie 

 Łączenie sektorów 

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
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 Morska energetyka wiatrowa  

 Transport niskoemisyjny  

 Efektywność energetyczna  

 Magazynowanie energii elektrycznej  

 Elektroenergetyka  

 Elektromobilność  

 Ciepłownictwo  

 Trójmorze w obszarze energii  

 Historia Sektora Energii  

17. Preferowane czasopismo naukowe (maksymalnie 2):  

(Zasady publikacji/lista czasopism:  

www.instytutpe.pl/konferencja2021/publikacja-artykulow-2021) 

 Sustainability (70 pkt)  

 Rocznik Instytutu Europy Środkowo–Wschodniej (70 pkt)  

 International Agrophysics (70 pkt)  

 Journal of Elementology (40 pkt)  

 Studia Wschodnioeuropejskie (40 pkt)  

 Environment, Development and Sustainbility (40 pkt)  

 Przegląd Europejski (20 pkt)  

 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt)  

 Eastern Review (20 pkt)  

 Energy Policy Journal (20 pkt)  

 Polityka i Społeczeństwo (20 pkt)  

 Studia i Materiały (20 pkt)  

 Sprawy Międzynarodowe (20 pkt)  

 Instal (20 pkt)  

 Problemy Jakości (20 pkt)  

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
http://www.instytutpe.pl/konferencja2021/publikacja-artykulow-2021
https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/
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 Energy Policy Studies (5 pkt)  

 Forum Eksploratora (5 pkt)  

 Gaz, Woda i Technika Sanitarna (5 pkt)  

 Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie (5pkt)  

18. Opłata Konferencyjna [udział stacjonarny oraz udział zdalny (online)] *: 

 750 zł brutto (609,76 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych  

z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Udział stacjonarny w 2 dniach 

Konferencji. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział  

w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.  

 750 zł brutto (609,76 zł netto) – opłata dla przedstawicieli firm energetycznych oraz 

administracji publicznej z referatem lub bez. Udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji. 

Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział  

w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.  

 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych  

z wystąpieniem / referatem naukowym. Udział stacjonarny tylko 21.09.2021 r. Obejmuje 

materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.  

 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla przedstawicieli firm energetycznych oraz 

administracji publicznej z referatem lub bez. Udział stacjonarny tylko 21.09.2021 r. 

Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu.  

 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla doktorantów z wystąpieniem  

/ referatem naukowym / posterem. Obejmuje udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji 

(kwalifikacja na podstawie abstraktu), materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 

obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu.  

 300 zł brutto (243,90 zł netto) – opłata dla studentów z posterem naukowym. Obejmuje 

udział stacjonarny w 2 dniach Konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 

obiadowe. Nie obejmuje noclegu.  

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
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 350 zł brutto (284,55 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych  

z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem. Udział zdalny (online). Obejmuje 

materiały konferencyjne.  

 350 zł brutto (284,55 zł netto) – opłata dla przedstawicieli firm energetycznych oraz 

administracji publicznej z referatem. Udział zdalny (online). Obejmuje materiały 

konferencyjne.  

 200 zł brutto (162,60 netto) – opłata dla doktorantów z wystąpieniem  

/ referatem naukowym / posterem. Udział zdalny (online) (kwalifikacja na podstawie 

abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne.  

 100 zł brutto (81,30 netto) – opłata dla studentów z posterem naukowym. Udział zdalny 

(online).  

 300 zł brutto (243,90 zł netto) – opłata za publikację artykułu naukowego bez udziału 

w Konferencji. Publikacja artykułów jest uwarunkowana pozytywnymi recenzjami 

naukowymi.  

 0 zł – pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (z referatem 

naukowym / posterem naukowym)  

 0 zł – eksperci Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza (z referatem 

naukowym / posterem naukowym)  

 0 zł – członkowie Komitetu Naukowego (z referatem naukowym / posterem naukowym). 

 0 zł – zaproszeni przez Organizatorów przedstawiciele administracji publicznej.  

W przypadku braku zaproszenia obowiązuje opłata konferencyjna 750 zł brutto (609,76 

zł netto). 

 0 zł – studenci oraz osoby (bez zaproszenia) zainteresowane udziałem biernym w formie 

stacjonarnej w panelach plenarnych i tematycznych VI Konferencji w 2 dniach – udział 

bezpłatny (bez materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych 

oraz udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych  

i posterów naukowych). 

19. Preferencje dotyczące posiłków: 

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
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 Tradycyjna kuchnia  

 Dania wegetariańskie  

 Dania wegańskie  

 Dania bezglutenowe  

20. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu VI Konferencji 

Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, Klauzuli 

informacyjnej - Uczestnik Konferencji, Regulaminu Bezpieczeństwa VI Konferencji, 

Regulaminu udziału w trybie zdalnym (jeśli dotyczy), Regulaminu Księgi Abstraktów  

VI Konferencji (jeśli dotyczy), a także Regulaminu Sesji Posterowej (jeśli dotyczy): 

(www.instytutpe.pl/konferencja2021/wazne-dokumenty-2021).* 

 

 Tak  

Ważne! 

• Organizatorzy Konferencji po konsultacji z wybranymi członkami Komitetu 

Naukowego podejmą ostateczne decyzje w zakresie przydzielenia poszczególnych 

artykułów do poszczególnych możliwości publikacyjnych. W przypadku 

negatywnej rekomendacji członków Komitetu Naukowego Organizatorzy mogą 

odrzucić artykuł naukowy i nie kwalifikować go do żadnej z opcji publikacyjnych .   

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia formularza zgłoszeniowego bez 

podawania przyczyny. 

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/wazne-dokumenty-2021/

