
Proponowany zakres tematyczny           

XXVII Konferencji                                 

„Aktualia i perspektywy gospodarki 

surowcami mineralnymi” 
 

• Prawo geologiczne i górnicze 
• Polityka surowcowa Unii Europejskiej i Polski  
• Bezpieczeństwo surowcowe  
• Unijne regulacje prawne a funkcjonowanie 

przemysłu surowcowego w Polsce 
• Złoża kopalin o znaczeniu publicznym 

(strategicznym) w Polsce i w Europie 
• Ochrona zasobów złóż kopalin – idea a 

rzeczywistość 
• Możliwości zwiększenia krajowej bazy 

zasobowej  
• Uwarunkowania środowiskowe i planistyczne 

dostępności złóż kopalin   
• Wystarczalność zasobów kopalin w kontekście 

zmian krajowego popytu  
• Prognozy popytu gospodarki krajowej na 

surowce mineralne 
• Zrównoważony rozwój krajowego przemysłu 

surowcowego 
• Tendencje zmian w gospodarce surowcami 

mineralnymi w kraju i na świecie  
• Znaczenie odpadów wydobywczych i innych 

surowców odpadowych dla zaspokojenia 
potrzeb surowcowych  

• Wycena złóż kopalin w warunkach polskich  
• Ocena ekonomicznej efektywności projektów 

inwestycyjnych w przemyśle surowcowym 
• Europejskie projekty surowcowe 

 

Zainteresowanych prosimy o  wypełnienie i 
przesłanie załączonej karty uczestnictwa: 
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. 

Koszty uczestnictwa (z VAT): 

• pełna opłata:                      netto    brutto 
- wpłata do 6.10.2017 r.      1200    1476  

    - wpłata po 6.10.2017 r.       1400    1722   
- dopłata do pokoju 1-osobowego* 
                                              400      492 

• uczestnictwa w jednym dniu (bez noclegu):
         500       615  

• opłata za pobyt osoby towarzyszącej lub 
kierowcy w pokoju dwuosobowym:         
                     800       984  

*  ilość pokoi 1-osobowych ograniczona 

Pełna opłata obejmuje: materiały konferencyjne, 
zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, 
imprezy towarzyszące. 

Pragnąc zachęcić do udziału w Konferencji 
szerszej reprezentacji środowisk naukowych 
oraz administracji rządowej i samorządowej, 
przewidujemy dla tej grupy uczestników 
obniżenie opłaty konferencyjnej. Istnieje 
również możliwość odpłatnej prezentacji firm, 
ich wyrobów i usług w formie reklamy w 
materiałach konferencyjnych, prezentacji audio-
video podczas obrad konferencji, stanowiska 
wystawowego. W celu ustalenia szczegółów 
prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego. 

Wpłaty prosimy przesyłać na konto: 
Bank Gospodarstwa Krajowego 

nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 
z adnotacją: „Aktualia+nazwisko uczestnika” 

Karta Uczestnictwa w XXVII Konferencji 

 „Aktualia i perspektywy gospodarki  
surowcami mineralnymi” 

Imię, nazwisko, stanowisko: 

 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
Instytucja, NIP, adres, telefon, faks, e-mail: 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
Zgłaszam uczestnictwo: 

 Tak   Nie  
Zgłaszam referat: 

 Tak   Nie  
Tytuł referatu: 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
Proszę o zarezerwowanie pokoju 
jednoosobowego: 

 Tak   Nie  
 
 
…………………..        ………………………………… 
       Data                              Podpis 



Komitet Naukowy Konferencji 
 

prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ (Przewodniczący) – IGSMiE PAN 
dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. IGSMiE – IGSMiE PAN 

dr inż. Wojciech GLAPA – Politechnika Wrocławska 
dr inż. Ewa LEWICKA – IGSMiE PAN 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – IGSMiE PAN 
prof. dr hab. inż. Roman NEY – IGSMiE PAN 

prof. dr hab. inż. Andrzej PAULO – AGH 
prof. dr hab. inż. Tadeusz RATAJCZAK – IGSMiE PAN 

mgr inż. Tadeusz SMAKOWSKI – IGSMiE PAN, PIG-PIB 
prof. dr hab. Krzysztof SZAMAŁEK – Uniw.  Warsz., PIG-PIB  
dr hab. Stanisław WOŁKOWICZ, prof. PIG-PIB – PIG-PIB 
prof. dr hab. inż. Piotr WYSZOMIRSKI – PWSZ Tarnów, AGH 

 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji 

 
Krzysztof Galos (Przewodniczący) 

Jarosław Szlugaj (Sekretarz) 
Anna Burkowicz 
Katarzyna Guzik 
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Korespondencję dotyczącą Konferencji 
prosimy kierować na adres: 
Instytut Gospodarki Surowcami  

Mineralnymi i Energią 
Polska Akademia Nauk 

 ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 
z dopiskiem: „XXVII Konferencja Aktualia” 

 
Dodatkowych informacji udzielają: 

• Jarosław Szlugaj  (tel. 12 617 16 17) 
• Katarzyna Guzik   (tel. 12 617 16 46) 

 
Fax 12 632 20 68 
e-mail: aktualia@min-pan.krakow.pl 
          www.min-pan.krakow.pl  
Ważne daty: 

31 lipca 2017 – termin dostarczenia tytułów 
referatów wraz ze streszczeniem  
11 września 2017 – termin dostarczenia 
pełnego tekstu artykułu wraz z tytułem 
i streszczeniem w języku angielskim 
6 października 2017 – zniżkowa opłata za 
uczestnictwo w Konferencji 

Informacje dla Autorów referatów  
Artykuły (o objętości do 16 stron) prosimy 
przesyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną 
(nośnik elektroniczny + wydruk), 
z   potwierdzeniem wniesienia opłaty. 
Po     akceptacji Komitetu Naukowego 
i pozytywnych recenzjach, zamieszczone one 
zostaną w materiałach konferencyjnych w serii 
Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 
(www.min-pan.krakow.pl/Wydawnictwa/ZN/ 
wskazowki-ZN-polski.pdf) 
 

Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk 
Pracownia Polityki Surowcowej  

Komitet Zrównoważonej Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi                    
Polskiej Akademii Nauk 

 
 
 
 

zapraszają 
do wzięcia udziału w 

  

XXVII KONFERENCJI 
 

z cyklu 
 

„AKTUALIA I PERSPEKTYWY 
GOSPODARKI SUROWCAMI  

MINERALNYMI” 
 

 
 

8–10 listopada 2017 r. 
  
 
 
 

Rytro - Hotel Perła Południa 
 
 
 
 

I komunikat 

 


