KOMUNIKAT NR 1

22-24.09.2020

- OBRADY

25.09.2020

- SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA
ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PROGRAM RAMOWY KONGRESU
● Sesje plenarne (m.in. na temat obecnej polityki i strategii państwa w zakresie
wspierania rozwoju geotermii)
● Sesje specjalne z okazji 
Jubileuszu 25-lecia działalności Geotermii Pyrzyce
Sp. z o.o.
● Sesje techniczne
● Sesje z udziałem rm z branży geotermalnej
● Panele dyskusyjne
● Sesja posterowa
● Wręczenie 
Nagrody Naukowej PSG za najlepszą publikację z zakresu
geotermii 
(szczegóły zgłaszania prac do konkursu podano na stronie
www.energia-geotermalna.org.pl)
● Przyznanie nagród za najlepszy poster i referat
● Konferencja prasowa
● Program turystyczno-kulturalny
● Spotkania i rozmowy towarzyskie, uroczysty bankiet i kolacja w plenerze
● Wyjazdowa sesja naukowo-techniczna w obiektach Geotermii Pyrzyce Sp. z
o.o. i G-Term Energy Sp. z o.o. w Stargardzie

RAMOWA TEMATYKA KONGRESU
● Energia geotermalna w zrównoważonym rozwoju, polityce surowcowej,
energetycznej
i gospodarczej Polski i UE
● Zasoby i warunki występowania wód i energii geotermalnej w Polsce
● Ciepłownie geotermalne w Polsce – doświadczenia, plany rozwoju, wybrane
aspekty pracy
● Geotermalne uzdrowiska i ośrodki rekreacyjne w Polsce
● Przegląd realizowanych i planowanych projektów badań i wykorzystania wód
i energii geotermalnej. Kierunki rozwoju
● Programy wsparcia publicznego rozwoju geotermii w Polsce - dotychczasowe
wyniki
● Pompy ciepła w geotermii, podziemne magazynowanie ciepła i chłodu
● Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Polsce
● Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii w Polsce
● Sesje z udziałem rm z branży geotermalnej
● Inne zagadnienia
Szczegółowe informacje na oficjalnej stronie internetowej
VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego: 
www.
kongresgeotermalny.pl

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który
odbędzie się w dniach 22-24 września 2020 r. w Międzyzdrojach, nad Bałtykiem.
Miejscowość znajduje się niedaleko Pyrzyc i Stargardu, w których przewidziana jest
wyjazdowa sesja naukowo-techniczna dla uczestników Kongresu.
Mamy nadzieję, że bogaty program Kongresu, w ramach którego będziemy świętować
25-lecie Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o., a także program towarzyszący zachęcą Państwa
do udziału i sprawią, że będzie to kolejne ważne i udane wydarzenie dla branży
geotermalnej w Polsce.
Spotkajmy się w Międzyzdrojach!
Organizatorzy VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego
Miejsce obrad: 
Hotel Vienna House Amber Baltic
Adres: 
Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje

Źródło: www.viennahouse.com/

MATERIAŁY KONGRESOWE: ZGŁOSZENIA, NADSYŁANIE ABSTRAKTÓW
REFERATÓW I ARTYKUŁÓW

● Zgłaszanie tytułów referatów i rozszerzonych abstraktów 
na Kongres odbywa
się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na 
stronie
https://kongresgeotermalny.pl 
do 30.04.2020 r
. i wysłanie go na adres:
sekretariat@kongresgeotermalny.pl.

● Książka rozszerzonych abstraktów referatów przyjętych na Kongres:
Organizatorzy planują wydanie “Książki rozszerzonych abstraktów” wszystkich
referatów przyjętych na Kongres (w polskiej i angielskiej wersji językowej), która
zostanie przygotowana przed Kongresem i przekazana jego Uczestnikom.
Wymagania techniczne: 
Abstrakty powinny zawierać (zarówno w polskiej jak
i w angielskiej wersji):
❖ Tytuł referatu, imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres mailowy
głównego Autora
❖ Słowa kluczowe (3 - 6 słów)
❖ Główny tekst abstraktu
❖ Wybraną literaturę
❖ Maksymalna całkowita długość abstraktu nie może przekraczać 4
stron A4, ale nie może być krótsza niż 2 pełne strony A4 (w tym
tabele, rysunki, spis wybranej literatury)
Abstrakt powinien być napisany czcionką Times New Roman, 11 pkt, z
pojedynczymi odstępami. Prosimy nie tworzyć kolumn i nie umieszczać tekstu w
ramkach.
Tekst prosimy przesłać jako pojedynczy dokument (łącznie z rysunkami / tabelami)
zapisany w pliku Microsoft Word wg podanego przez organizatora wzoru
(załącznik nr 1).
Nadesłanie abstraktu (do 30.04.2020 r.
) i jego akceptacja będą podstawą
przyjęcia referatu do jego prezentacji podczas Kongresu.
Autorzy będą na bieżąco informowani o akceptacji abstraktów i tym samym –
referatów na Kongres.

● Publikacje 
– zapraszamy do publikowania artykułów prezentowanych
podczas Kongresu zgodnie z poniższymi możliwościami:
1. MONOGRAFIA
Monografia zawierająca recenzowane artykuły (rozdziały autorskie) tylko w języku
polskim. Monografia będzie zredagowana i wydana przez IGSMiE PAN w formie
elektronicznej (e-ISBN, punkty: 20 pkt (maksymalnie 5 autorów z danej jednostki).
Monografia będzie przygotowana przed Kongresem i przekazana wszystkim jego
Uczestnikom.
Ważne terminy:
● Do 31.05.2020 r. – nadsyłanie artykułów do Monografii na adres
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
.
● Do 15.07.2020 r. – przesłanie artykułów po recenzjach i korekcie do
Redakcji IGSMiE PAN
Wymagania: 
Artykuł powinien zawierać:
● Tytuł artykułu, imię i nazwisko Autora/-ów, afiliację, adres mailowy
głównego Autora
● Abstrakt (200–250 słów)
● Słowa kluczowe (3-6 słów)
● Główny tekst artykułu
● Spis literatury
● Maksymalna całkowita długość artykułu: 10 stron A4 (czcionka Times
New Roman, 10 pkt., odstęp 1,5 wiersza, w tym tabele, rysunki, spis
literatury)
2. CZASOPISMO NAUKOWE “POLITYKA ENERGETYCZNA”
Publikacja artykułu w języku angielskim w recenzowanym kwartalniku POLITYKA
ENERGETYCZNA zgodnie z jego zakresem tematycznym (wydawnictwo IGSMiE
PAN, ISSN 1429-6675, liczba punktów MNiSW: 20). Artykuły prosimy zgłaszać
poprzez Editorial System:
https://www.editorialsystem.com/epj
Artykuły po pozytywnym przejściu procedury zostaną opublikowane w numerze,
który ukaże się przed Kongresem. Artykuły nadesłane po 31.05.2020 r. zostaną
wydane w numerze, który ukaże się po Kongresie.
Szczegółowe 
instrukcje dotyczące przygotowania i nadsyłania artykułów do
“Polityki
energetycznej”
znajdą
Państwo
pod
adresem:
https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/
Ważny termin:

! Do 31.05.2020 r.– nadesłanie manuskryptu artykułu w jęz.
angielskim

3. CZASOPISMO NAUKOWE “
GEOLOGY, GEOPHYSICS &
ENVIRONMENT”
Publikacja artykułu w języku angielskim w czasopiśmie GEOLOGY,
GEOPHYSICS & ENVIRONMENT zgodnie z jego zakresem tematycznym
(wydawnictwo Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, ISSN
2353-0790, 2299-8004, liczba punktów MNiSW: 20)
Artykuły nadesłane przed 17.04.2020 r. bezpośrednio do Redakcji Geology,
Geophysics and Environment do numeru 3/2020 zostaną poddane obowiązującej
procedurze i w przypadku pozytywnych recenzji będą wydane w numerze, który
ukaże się drukiem przed Kongresem. Artykuły nadesłane po 17.04.2020 r. oraz te
które nie zmieszczą się w numerze 3/2020 lub nie przejdą procesu recenzyjnego
w wyznaczonym czasie zostaną wydane w numerze, który ukaże się po
Kongresie.
Wymagania: 
Manuskrypt należy przygotować zgodnie z zasadami czasopisma
dostępnymi na stronie
www:
https://journals.agh.edu.pl/geol/about/submissions#onlineSubmissions
i przesłać poprzez system on-line.
Ważny termin:


! Do 17.04.2020 r. – nadesłanie manuskryptu artykułu w jęz.
angielskim
WAŻNE TERMINY – PODSUMOWANIE
Do 17.04.2020 r.:
● Nadesłanie manuskryptu artykułu 
w jęz. angielskim do kwartalnika GEOLOGY,
GEOPHYSICS & ENVIRONMENT
(
https://journals.agh.edu.pl/geol/about/submissions#onlineSubmissions
)
Do 30.04.2020 r.:
● Zgłaszanie tytułów referatów na Kongres i rozszerzonych abstraktów do KSIĄŻKI
ABSTRAKTÓW 
(poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie
https://kongresgeotermalny.pl
)
Do 31.05.2020 r.:
● Zgłoszenie udziału w Kongresie (przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego)
● Nadesłanie manuskryptu artykułu w jęz. polskim do MONOGRAFII (na adres
sekretariat@kongresgeotermalny.pl
.
● Nadesłanie manuskryptu artykułu w jęz. angielskim do kwartalnika POLITYKA
ENERGETYCZNA
(
h
ttps://www.editorialsystem.com/epj
,
h
ttps://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/polityka-energetyczna/)
Do 15.07.2020 r.:
● przesyłanie artykułów do MONOGRAFII po recenzjach i korekcie do Redakcji
IGSMiE PAN

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU, OPŁATA KONGRESOWA
Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie 
Formularza
Zgłoszeniowego
, który znajduje się na stronie: 
https://kongresgeotermalny.pl/
Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Kongresie jest wpłata na konto podane w
wymienionym Formularzu.
Opłata:
Opłata obejmuje udział w sesjach Kongresu w dniach 22-24.09.2020 r., materiały
kongresowe, posiłki od obiadu 22.09.2020 r. do obiadu 24.09.2020 r. włącznie.

Uczestnicy*

– 1 250 zł (wpłata do 30.05.2020 r.)
– 1 400 zł (wpłata po 30.05.2020 r.)

Uczestnicy – członkowie PSG**

– 1 150 zł (wpłata do 30.05.2020 r.)
– 1 300 zł (wpłata po 30.05.2020 r.)

Emeryci, studenci i doktoranci

–
prosimy o kontakt z sekretariatem Kongresu
(możliwość opłaty na preferencyjnych warunkach)

* Opłata zawiera VAT
**Dotyczy członków PSG regularnie opłacających składkę
UWAGA: Opłata nie zawiera noclegów - prosimy Uczestników o ich indywidualne rezerwowanie
i opłatę

WYJAZDOWA SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA, 25.09.2020 r.
Wyjazdowa sesja naukowo-techniczna odbędzie się w obiektach Geotermii Pyrzyce Sp.
z o.o. i G-Term Energy Sp. z o.o. w Stargardzie.
Data:25.09.2020 r.
Szczegółowy program zostanie podany w najbliższym czasie.
Koszt:
Koszt udziału w sesji naukowo - technicznej zostanie podany w kolejnym komunikacie.
Liczba uczestników ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Fot. Geotermia Pyrzyce

NOCLEGI
Organizatorzy VII OKG nie pośredniczą w rezerwacji noclegów. Prosimy Uczestników o
samodzielne rezerwacje według własnych preferencji. Hotel Vienna House Amber Baltic,
w którym będą obrady Kongresu, dysponuje pulą 194 pokoi i apartamentów. Dla osób
zainteresowanych noclegiem w tym Hotelu przygotowany zostanie specjalny link.
Szczegóły podane zostaną wkrótce na stronie Kongresu. Oprócz wymienionego Hotelu
Międzyzdroje posiadają bogatą ofertę innych miejsc noclegowych.
SEKRETARIAT KONGRESU
Sekretariat czynny w godzinach 8:00-15:00
tel. +48 12 654 52 12
e-mail: sekretariat@kongresgeotermalny.pl
Redakcja GLOBENERGIA
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków

KOMITET ORGANIZACYJNY

-

-

Mgr


inż. Anna Będkowska – GlobEnergia
Mgr inż. Arkadiusz Biedulski – G-Term Energy Sp. z o.o., UOS Drilling S.A., PSG
Mgr inż. Bartłomiej Ciapała – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
Mgr Anetta Głuchowska–Mastyk – Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
Mgr inż. Marek Hajto – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG
Mgr inż. Aleksandra Kasztelewicz – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, PSG
Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN – Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN, PSG
Dr inż. Tomasz Kujawa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, PSG
Dr Ewa Kurowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, PSG
Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców
Energetycznych, PSG
Mgr inż. Monika Szczygieł – AGH WGGiOŚ Katedra Surowców Energetycznych, PSG

