Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
we współpracy z:
Sekcją Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Zakładem Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
organizuje

XXVIII Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej
5 – 7 listopada 2019 r.
w Krakowie
,,Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
KOMUNIKAT 1
Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej poświęcona jest zagadnieniom związanym z uwzględnianiem
gospodarowania wodą w aspekcie rozwoju alternatywnych źródeł energii. Organizowane spotkanie to doskonała okazja do
wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz upowszechnianie wyników prac projektowych i
badawczych realizowanych przez jej Uczestników. W programie przewidziano wygłoszenie wykładów, referatów i krótkich
komunikatów, jak również zaplanowano czas na dyskusję i podsumowanie poszczególnych bloków tematycznych.
Problematyka tegorocznej Szkoły dotyczy zagadnień związanych z gospodarką wodną i uwzględnianiem jej w kontekście rozwoju
alternatywnych źródeł energii:
• Mała energetyka wodna - szanse dalszego rozwoju;
• Duże elektrownie wodne w kontekście planów inwestycyjnych w kraju;
• Energia geotermalna i energia biomasy;
• Doświadczenia innych krajów w kontekście wykorzystania warunków naturalnych sprzyjających rozwojowi energetyki
wodnej;
• Zagadnienia ekonomiczne w rozwoju alternatywnych źródeł energii.
Adresaci XXVIII Szkoły:
Specjaliści z uczelni i instytutów naukowych, specjaliści z administracji publicznej, w tym administracji wodnej, projektanci
i wykonawcy, pozostali potencjalni uczestnicy zainteresowani problematyką Szkoły.
Termin i miejsce:

5 – 7 listopada 2019 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków
https://goo.gl/maps/8xa33DyPYUdVhaHt8

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz wniesienia opłaty za udział w Szkole upływa w dniu 08.09.2019 r.
Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres e-mail: monika.sajdak@imgw.pl
Osoby zgłaszające referat - maksymalny czas wystąpienia - 25 min.
Organizatorzy proszą o przesyłanie streszczeń wygłaszanych referatów – max. 1str.

Koszt
uczestnictwa:

220 PLN BRUTTO (VAT zw – podstawa zwolnienia – art. 43 ust. 1 pkt. 26 i 29 Ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług). Opłata konferencyjna obejmuje koszty przerw kawowych, obiadu,
materiałów promocyjnych oraz recenzowaną publikację w monografii IMGW-PIB (materiał
pokonferencyjny).
Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania (płatne we własnym zakresie).

Wpłaty

Bank: Santander Bank Polska S.A., nr konta 50 1090 1014 0000 0001 3239 0259
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
w tytule przelewu: ,,XXVIII _SGW - Nazwisko uczestnika’’

Komitet
organizacyjny

prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski – Opiekun naukowy
dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. ndzw. – Kierownik Szkoły
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – SGGW
dr Agnieszka Thier – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Zofia Gródek-Szostak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Monika Sajdak: + 48 12 63-98-219, e-mail: monika.sajdak@imgw.pl

Sekretarz Szkoły

Adres korespondencyjny: IMGW-PIB w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
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XXVIII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej – Kraków, 5 - 7 listopada 2019 r.
,,Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w XXVII Ogólnopolskiej Szkole Gospodarki Wodnej, 5 – 7 listopada 2019 r., Kraków


zgłaszam uczestnictwo w Szkole

Imię i Nazwisko
Tytuł/Stopień naukowy/Stanowisko
Telefon kontaktowy /Fax/E-mail
Dane do faktury:
Nazwa instytucji delegującej:
NIP
Ulica/Kod pocztowy/Miasto


zgłaszam referat

Tytuł referatu

Opłata konferencyjna: Opłata konferencyjna obejmuje - koszty przerw kawowych, obiadu, materiałów promocyjnych
oraz recenzowaną publikację w monografii IMGW-PIB (materiał pokonferencyjny).
Wysokość opłaty konferencyjnej – 220 PLN BRUTTO (VAT zw.)
Wypełniony formularz w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych
należy przesłać do dnia 9 września 2019 r. na adres: monika.sajdak@imgw.pl, a wpłaty należy dokonać na rachunek
bankowy:
Właściciel rachunku:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Bank:
Nr rachunku:
Tytuł przelewu:
Miejsce spotkania:

Santander Bank Polska S.A.

50 1090 1014 0000 0001 3239 0259
,,XXVIII _SGW - Nazwisko uczestnika”

Zakwaterowanie:

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.

Wyżywienie:

Opłata konferencyjna zawiera przerwy kawowe oraz obiadowe w czasie konferencji

Dojazd – wskazówki:

Odległość od Dworca PKP w Krakowie do miejsca konferencji wynosi około 600 m

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków 31-510 Kraków
https://goo.gl/maps/8xa33DyPYUdVhaHt8

Dojazd z dworca jest możliwy komunikacją tramwajową:
- linia 2 – kierunek: Chełm. Wsiadamy na przystanku Teatr Słowackiego. Wysiadamy na
przystanku Rakowicka. Czas przejazdu – ok. 5 minut.
Aktualny rozkład jazdy MPK S.A. w Krakowie znajdą Państwo na stronie internetowej pod
adresem: http://www.mpk.krakow.pl/.

Adres korespondencyjny: : IMGW-PIB w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
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………………………………………………….
(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul.
Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane przetwarzane są w celu
organizacji i przebiegu konferencji XXVIII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej ,,Gospodarka wodna w
kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii", której organizację zaplanowano w dniach 5-7 listopada
2019 r. w Krakowie. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej
czy do państw trzecich .
Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przebiegu konferencji oraz na potrzeby
organizacji przyszłych Szkół, w celu dystrybucji informacji o kolejnych edycjach. Dane osobowe można
sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Uczestnik ma prawo do dostępu
do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wzięcia udziału w konferencji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane
decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu organizacji i przebiegu
konferencji, danych takich jak: np. imię i nazwisko, telefonu, email………………...

………………………………………………….
Podpis osoby składającej oświadczenie

Adres korespondencyjny: IMGW-PIB w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
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