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Zaproszenie  

 
do udziału w konferencji pt.: 

 
“Science for Industry: Necessity is the mother of invention” 

 
First Networking Event in the field of modern geochemical applications 

 in geosystem exploration 
 

organizowanej w ramach projektu ATLAB w dniach 20 – 22.06.2012  
w Centrum Badawczym ING PAN w Warszawie 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej rozwijaniu współpracy 
pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym w szeroko pojętej dziedzinie aplikacji 
nowoczesnych metod geochemicznych w eksploracji geosystemu.  

Jest to pierwsza z trzech planowanych konferencji typu „networking event”, które kierujemy 
do różnych gałęzi przemysłu związanego z szeroko pojętymi badaniami środowiska 
geologicznego, poszukiwaniem i zrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, 
poszukiwaniem, eksploatacją, i ochroną zasobów wód podziemnych, mineralnych i 
termalnych. 

Obecną konferencję kierujemy przede wszystkich do sektora przemysłowego związanego z 
poszukiwaniami ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Polski. 

 

 

 

 
                                                                                  .............................................. 
                        Dr Adam Porowski                 

Adiunkt ING PAN 
 Organizator konferencji, Projekt ATLAB 
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Zaproszenie do udziału w konferencji w szczególno ści kierujemy do:  

a) instytucji państwowych statutowo zajmujących się wspieraniem i/lub finansowaniem 
współpracy pomiędzy nauką i przemysłem,  

b) przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego,  

c) firm konsultingowych, doradczych, projektantów wierceń i badań geologicznych 
związanych z sektorem naftowym,  

d) instytucji kreujących współpracę nauka-przemysł w szeroko pojętej dziedzinie badań 
środowiska naturalnego i poszukiwania zasobów naturalnych, 

e) przedstawicieli agend rządowych i pozarządowych, organów administracji państwowej 
kreujących i finansujących współpracę nauka-przemysł,  

f) instytucji naukowych zainteresowanych rozpoczęciem (lub umocnieniem) współpracy z 
ING PAN oraz poszukujących współpracy z przemysłem naftowym w dziedzinie badań 
geologicznych, 

g) wszystkich jednostek sektora przemysłowego i naukowego zainteresowanych aplikacją 
innowacyjnych technik geochemicznych w badaniach środowiska we współpracy z ING 
PAN. 

Cele konferencji :  

1) Przedstawienie uczestnikom ważnych informacji na temat możliwości wsparcia i 
finansowania wspólnych naukowo-przemysłowych projektów badawczo-rozwojowych w 
Polsce i w Unii Europejskiej w ramach FP7; 

2) Zaznajomienie uczestników z nowoczesnymi metodami badań geochemicznych 
stosowanych w ING PAN, ze szczególnym uwzględnieniem metod izotopowych i ich 
aplikacyjnych możliwości w badaniach geologicznych; 

3) Zaznajomienie uczestników z rodzajami i problematyką specjalistycznych prac 
badawczych podczas poszukiwania ropy i gazu w różnych systemach geologicznych; 

4) Poznanie aktualnych potrzeb badawczo-rozwojowych przemysłu naftowego w zakresie 
badania i rozpoznania środowiska geologicznego; 

5) Rozeznanie możliwości współpracy pomiędzy sektorem reprezentującym badania 
naukowe (w tym ING PAN) a sektorem przemysłu naftowego w ramach dużych, 
innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych i/lub mniejszych projektów 
usługowych.   

Organizatorzy :  

Cykl konferencji “Science for Industry: Necessity is the mother of invention” jest 
organizowany w ramach pakietu WP6 projektu ATLAB (Action Towards Laboratories 
Enhancement and Know-How Exchange For Advanced Research on Geosystem)  
finansowanego przez 7 Program Ramowy Unii Europejskiej. Kierownikiem Pakietu WP6 
(Work Package Leader) i głównym organizatorem konferencji jest dr Adam Porowski. 

Komitet organizacyjny: 

dr Adam Porowski, WP6 Leader, ATLAB Project 

Ewa Kuśmierczyk, Research & Innovation Office (RIO), ATLAB Project 

Katarzyna Walczyk, Research & Innovation Office (RIO), ATLAB Project 
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mgr Agata Pruszczyńska, ATLAB staff 

mgr Agnieszka Arabas, ATLAB staff 
 
Miejsce i data konferencji :  
Sala konferencyjna Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN) 
Centrum Badawcze w Warszawie 
ul. Twarda 51/55 
00-818 Warszawa 
 
20.06 – 22.06.2012 r 
 
Dodatkowe informacje : 

Udział w konferencji jest bezpłatny! Ilość miejsc ograniczona i kierowana do uczestników 
poprzez bezpośrednie zaproszenie.  
Zapisy on-line: http://www.doodle.com/ry3y9u2fawur34hc  

Pomagamy w rezerwacji noclegu w pobliżu miejsca konferencji. 

Szczegółowy program konferencji w przygotowaniu i będzie dostępny od 20 kwietnia 2012 r.  
Osoba do kontaktu: dr Adam Porowski 
           adamp@twarda.pan.pl 
           tel. +48 (22) 6978756 
           tel. kom. +48 601234349 
 
Zapraszani go ście, prelegenci, uczestnicy : 
• dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
• dyrektor ING PAN 
• przedstawiciele i/lub dyrektorzy odpowiednich departamentów Państwowego Instytutu 

Geologicznego (PIG PIB), Ministerstwa Środowiska, Polskiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa (PGNiG S.A.), Instytutu Nafty i Gazu (INiG), KGHM PM S.A, Krajowego 
Punktu Kontaktowego d/s współpracy z UE, przedsiębiorstw i firm naftowych;  

• kadra naukowa ING PAN, kierownicy laboratoriów i specjaliści z dziedziny geochemii, 
geologii, hydrogeologii, stratygrafii, tektoniki, preparatyki geologicznej; 

• specjaliści z innych wiodących ośrodków naukowych; 
 
Prezentacje i wyst ąpienia : 
Wszystkie prezentacje przewidujemy w formie ustnych wystąpień.  
Czas wystąpienia: 10 – 45 min w zależności od panelu tematycznego i sesji.  
Prezentacje przygotować należy w formacie PowerPoint w języku angielskim; wystąpienie 
ustne preferujemy zaś w języku polskim; w przypadku osób anglojęzycznych – wystąpienie 
ustne może być również w języku angielskim.  
Z uwagi na ściśle ograniczony czas wystąpienia, oraz w trosce o przejrzystość wystąpień i 
maksymalną ich komunikatywność zaproponujemy schematy merytorycznej zawartości 
poszczególnych prezentacji w zależności od sesji tematycznej. Informacja na ten temat 
zostanie przesłana po 1.05.2012.  


