
 

 

Komitet Organizacyjny VI Konferencji Naukowej 

„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

zaprasza do zgłoszenia udziału w Konferencji w imieniu organizatorów 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja”  

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej-online)  

w dniach 13-14 września 2021 r. 

na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 

(Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów) 

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki 

energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. 

Planujemy, aby tematyka VI edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach 

dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce 

wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności 

systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych  

i terrorystycznych, energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach w sektorze 

energetycznym, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni. 

W poprzednich pięciu edycjach Konferencji udział wzięło 

 1 tys. uczestników reprezentujących 50 ośrodków naukowych,  

około 4 tys. studentów oraz blisko 140 tys. internautów.  

Gościliśmy wielu przedstawicieli administracji publicznej,  

a także reprezentantów spółek energetycznych. 

Wideo-podsumowanie poprzedniej edycji Konferencji (2020 r.) >> youtu.be/duPSZAwUQ60 

>> Fotorelacja z wydarzenia (2020 r.) 

 

https://youtu.be/duPSZAwUQ60
https://www.instytutpe.pl/inne/vkonf_fotorelacja


Szanowni Studenci / Doktoranci, 

 

Zapraszamy Was do wzięcia czynnego udziału w VI Konferencji Naukowej!  

 

SESJA POSTEROWA 

Jak co roku w ramach Konferencji zorganizowana zostanie sesja posterów naukowych. Jej tegoroczna edycja 

odbędzie się w formule zdalnej-online. Integralną częścią tego wydarzenia jest Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy  

VI Konferencji, w ramach którego przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

Sesja posterowa to część Konferencji, polegająca na przedstawieniu w formie graficznej (tj. plakatu naukowego) 

najważniejszych tez, wniosków, wyników badań lub analiz dotyczących rozpatrywanego zagadnienia. Prezentacja taka 

umożliwia bieżącą wymianę poglądów oraz wskazówek, prowadzoną z osobami uczestniczącymi w niej w roli widzów.  

Sesja posterowa podzielona zostanie na II etapy: 

 

I etap – zdalna prezentacja posterów naukowych połączona z sesją pytań od internautów. 

II etap – indywidualna rozmowa z członkami Jury Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy (wybrane postery).  

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w I dniu Konferencji tj. 13 września 2020 r.  

Szczegóły > Regulamin Sesji Posterowej  

Ważne terminy: 

23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego. 

27 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego wraz z załącznikami. 

1 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej - udział czynny. 

2 września 2021 r. – I Etap Sesji Posterowej. 

7 września 2021 r. – II Etap Sesji Posterowej. 

 

Retransmisja – I etap Sesji Posterowej (2020 r.): youtu.be/hcUYtrVw-V0 

 

Plakaty naukowe opracowane przez uczestników Konferencji zostaną opublikowane w Księdze posterów. 

 

 Księga posterów (2020 r.) (ISBN: 978-83-958517-0-4) 

 

Zachęcamy Was do odwiedzania zakładki na stronie internetowej VI Konferencji  

dedykowanej tegorocznej Sesji Posterowej  

www.instytutpe.pl/konferencja2021/sesjaposterowa2021 

Kontakt: postery@instytutpe.pl 

 

https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/11/REGULAMIN_SESJI_POSTEROWEJ-VI_Konferencja_2021-IPE1.pdf
https://youtu.be/hcUYtrVw-V0
https://drive.google.com/file/d/1qCrFA83fHJ8gFGoQXrHKjd2c9Ji8pITk/view
http://www.instytutpe.pl/konferencja2021/sesjaposterowa2021/
mailto:postery@instytutpe.pl


PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI 

W II dniu Konferencji tj. 21 września 2021 r. planujemy zorganizowanie panelu tematycznego, w którym udział 

wezmą studenci oraz doktoranci.  

 

Tematyka panelu związana będzie ściśle z zakresem tematycznym VI Konferencji i uzależniona jest od 

zaproponowanych tematów, zgłoszonych referatów naukowych.  

Retransmisja paneli studenckich zorganizowanych w ramach poprzedniej edycji Konferencji: 

IV Konferencja Naukowa (2019 r.): youtu.be/HxYUl8mZgLw 

V Konferencja Naukowa (2020 r.): youtu.be/HVRkSJlqrNM 

Streszczenia wystąpień/referatów naukowych, opracowane przez uczestników Konferencji  

zostaną opublikowane w Księdze abstraktów. 

 

Księga abstraktów wyd. 2 (ISBN: 978-83-946727-9-9) 

W przypadku dużego zainteresowania, przewidujemy organizację kilku paneli studencko-doktoranckich.  

Kontakt: konferencja@instytutpe.pl  

Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych zawierających abstrakt referatu/wystąpienia, posteru 

naukowego dotyczącego jednego z poniższych obszarów tematycznych:  

● Bezpieczeństwo energetyczne 

● Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

● Polityka energetyczna państwa 

● Polityka energetyczna Unii Europejskiej 

● Polityka klimatyczna 

● Transformacja sektora energii 

● Prawo energetyczne 

● Otoczenie regulacyjne sektora energii 

● Wspólny rynek energii Unii Europejskiej 

● Surowce energetyczne - ropa naftowa 

● Surowce energetyczne - gaz ziemny, 

wodór 

● Surowce energetyczne - węgiel 

kamienny oraz brunatny 

● 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  

● Morska energetyka wiatrowa 

● Transport niskoemisyjny 

● Efektywność energetyczna 

● Magazynowanie energii elektrycznej  

● Elektroenergetyka 

● Elektromobilność 

● Ciepłownictwo 

● Trójmorze w obszarze energii 

● Historia Sektora Energii  

 

 

Prosimy też o zgłoszenia dot. stacjonarnego udziału biernego (bez wystąpienia). 

 

Formularz zgłoszeniowy: www.instytutpe.pl/konferencja2021/formularz-zgloszeniowy-2021 

 

 

Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników Konferencji zostaną opublikowane 

w punktowanych czasopismach naukowych, po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych. 

 

 

https://youtu.be/HxYUl8mZgLw
https://youtu.be/HVRkSJlqrNM
https://www.instytutpe.pl/inne/ksiega-wydanie-ii/
mailto:konferencja@instytutpe.pl
https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/formularz-zgloszeniowy-2021


Czasopisma naukowe współpracujące z nami w ramach VI edycji Konferencji: 

• Sustainability (70 pkt)  

• Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (70 pkt)  

• International Agrophysics (70 pkt)  

• Sprawy Międzynarodowe (70 pkt)  

• Journal of Elementology (40 pkt)  

• Studia Wschodnioeuropejskie (40 pkt)  

• Environment, Development and Sustainbility (40 pkt)  

• Przegląd Europejski (40 pkt)  

• Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego (20 pkt)  

• Eastern Review (20 pkt)  

• Energy Policy Journal (20 pkt)  

• Polityka i Społeczeństwo (20 pkt)  

• Instal (20 pkt)  

• Problemy Jakości (20 pkt)  

• Studia i Materiały (20 pkt)  

• Forum Eksploratora (5 pkt)  

• Gaz, Woda i Technika Sanitarna (5 pkt)  

• Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie (5pkt)  

• Energy Policy Studies (5 pkt)  

Szczegóły: informacje o czasopismach naukowych i zasadach publikacji. 

 

 

WAŻNE TERMINY: 

15 czerwca 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (I tura).  

21 czerwca 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń z rabatem 10%.  

23 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania formularza zgłoszeniowego do udziału czynnego 

(referat lub poster).  

27 sierpnia 2021 r. – ostateczny termin przesyłania posteru naukowego (wraz z załącznikami – 

Regulamin Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy).  

31 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie programu VI Konferencji.  

1 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania opłaty konferencyjnej – udział czynny.  

2 września 2021 r. – I Etap Sesji Posterowej.  

3 września 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń do udziału biernego w formie stacjonarnej.  

6 września 2021 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej – udział bierny (materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe/obiadowe oraz udział w bankiecie).  

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Wastewater_Sewage-Sludge
https://ies.lublin.pl/rocznik/
http://www.international-agrophysics.org/Information-for-Authors,1644.html
http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/
https://ies.lublin.pl/rocznik/
http://swe.uw.edu.pl/
https://www.springer.com/journal/10668
https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm
https://czasopisma.uni.lodz.pl/eastern
https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/891
https://informacjainstal.com.pl/informacje-dla-autorow/
http://problemyjakosci.com.pl/index.php/o-czasopismie/
http://www.sim.wz.uw.edu.pl/pl
https://seidel-przywecki.pl/forum-eksploatatora
http://www.gazwoda.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6551&Itemid=45
https://ziwgib.ahe.lodz.pl/
https://www.instytutpe.pl/eps/
https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/publikacja-artykulow-2021/


7 września 2021 r. – II Etap Sesji Posterowej.  

8 września 2021 r. – ostateczny termin przesyłania artykułu naukowego (II tura).  

12 września 2021 r. – wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  

im. I. Łukasiewicza w Bóbrce (własny środek transportu).  

13-14 września 2021 r. – VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary  

i perspektywa rozwoju”.  

OPŁATY KONFERENCYJNE: 

• 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.  

• 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 – 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). 

 

Uczestnikom poprzednich edycji Konferencji przysługuje 20% rabatu. 

 

21 czerwca 2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń z rabatem 10% 

 
 

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu przez Organizatorów, a tym samym zwiększeniem opłaty 

konferencyjnej o koszty noclegu w jednym z hoteli oferujących rabaty dla uczestników  

VI Konferencji proszone są o kontakt: dr inż. Artur Stec, e-mail: astec@instytutpe.pl  

(szczegóły: Sugerowane hotele – zniżki). 

 

 

https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/sugerowane-hotele-znizki-2021/


Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać na konto bankowe: 

 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza 

mBank  

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7568 6020 

Prosimy dokonywać wpłaty z dopiskiem: „Konferencja 13-14.09.2021 – Imię i Nazwisko” 

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: 

● Możliwość wygłoszenia referatu naukowego / zaprezentowania posteru naukowego. 

● Możliwość publikacji artykułu naukowego – pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji 

zewnętrznych – [przesłanego do 15 czerwca 2021 r. / 8 września 2021 r. (I Tura / II Tura) na adres 

mailowy: mkubacka@instytutpe.pl (mgr Maria Kubacka), szczegóły: Informacje  

o czasopismach naukowych i zasadach publikacji]. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku 

uzyskania negatywnych recenzji naukowych artykuł nie zostanie opublikowany. Procedura recenzji 

realizowana jest przez każde czasopismo stosownie do informacji zawartych na stronach 

internetowych czasopism naukowych. 

● Poczęstunek podczas Konferencji (całodniowe przerwy kawowe, obiady). 

● Uroczysty bankiet w Hotelu (wejście za okazaniem imiennych zaproszeń). 

● Materiały konferencyjne (teczki konferencyjne, długopis, notatnik, program Konferencji, materiały 

promocyjne, czasopisma branżowe partnerów medialnych). 

● Publikację naukową, która zostanie wydana po Konferencji (zostanie wysłana pocztą) – pod 

warunkiem zebrania odpowiedniej ilości artykułów naukowych od uczestników Konferencji. 

● Zdjęcia z Konferencji, które zostaną umieszczone na stronie internetowej po Konferencji 

(dodatkowo zostanie przesłany link do strony). 

● Retransmisje paneli plenarnych i tematycznych, dostępne na kanale YouTube.com. 

● Zaświadczenie potwierdzające udział w Konferencji i wygłoszenie referatu naukowego. 

Patronat honorowy m.in.: Minister Aktywów Państwowych, Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Polska Izba 

Magazynowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, 

Przewodniczący Komisji Gospodarki  i Rozwoju Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Wojewoda Podkarpacki, Rektor Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. 

Patronat medialny m.in.: Polska Agencja Prasowa Biznes, BiznesAlert.pl, Centrum 

Informacji Rynku Energii (cire.pl), TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów,  

WysokieNapiecie.pl, Biomasa, ISBnews, GlobEnergia.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl, Green-

News.pl, Miesięcznik Instal, Warsaw Institute Review, Energetyka, Napędy i Sterowanie, 

Portal Stoczniowy, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, CNG-LNG.pl, Wprost, Nowa 

Energia, Smart-Grids.pl, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Energetyka Wodna, Forum 

Polskiej Gospodarki, Gram w zielone, Teraz Środowisko, Świat OZE, Gazeta Politechniki, 

Mój Rzeszów, Radio VIA, Radio Centrum.  

https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/publikacja-artykulow-2021/
https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/publikacja-artykulow-2021/


Spodziewamy się kolejnych patronatów honorowych i medialnych. 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, planujemy ponownie zastosować środki ostrożności, 

które obowiązywały w trakcie ubiegłorocznego wydarzenia. Podczas VI Konferencji użyte zostaną 

m.in. bezdotykowy czytnik pomiaru temperatury, ozonowanie przekazywanych dokumentów, 

cyrkulacja powietrza dzięki systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej czy dezynfekcja dłoni 

dzięki licznym stanowiskom dezynfekcyjnym. W przypadku konieczności planujemy ponownie 

zastosować robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C. 

Wideo-podsumowanie – zabezpieczenia V Konferencja (2020 r.) >> youtu.be/Da-xOAAmm8c 

Ochrona danych osobowych 

>> Klauzula informacyjna – Uczestnik Konferencji 

 

>> Klauzula informacyjna – Akredytacja Prasowa 

Szczegółowe informacje o Konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym 

>> www.instytutpe.pl/konferencja2021 << 

 

Serdecznie zapraszamy! 

https://youtu.be/Da-xOAAmm8c
https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/11/KLAUZULA_Uczestnik.pdf
https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/11/KLAUZULA_Akredytacja.pdf
http://www.instytutpe.pl/konferencja2021

