
 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

 

Komisja Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku i Instytut 

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie zapraszają 23 marca, 2023 r. na konferencję 

“Safe Planet & Space: Letter from Utopia”. 

Jest to kolejne wydarzenie z cyklu konferencji organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk 

Kosmicznych PAN oddział Gdańsk, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i 

Kosmicznym pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej. Wydarzenie to stanowi 

kontynuację rozpoczętej w ubiegłych latach przez środowiska nauki, przedsiębiorczości i 

administracji dyskusji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w obszarach 

pozornie tylko od siebie odległych: morskim i kosmicznym. Interdyscyplinarny charakter tych 

konferencji stanowi platformę do wymiany poglądów, przedstawienia wiedzy i 

przedyskutowania wyników badań i zagadnień związanych z inżynierią, regulacjami 

prawnymi, zarządzaniem i technologiami w obu tych obszarach, ich wzajemnych powiązań 

oraz możliwości zastosowań praktycznych. Na konferencji zorganizowanej przez Instytut 

Oceanologii PAN we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, 

Konsorcjum Naukowym SatBałtyk oraz Komitetem Badań Morza PAN dyskutowane będą 

możliwości wykorzystania technik satelitarnych w działaniach związanych z wieloaspektowo 

pojętym bezpieczeństwem Ziemi w kontekście zmian klimatu, ochrony środowiska i 

zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych dla dobra ludzkości.  

Planowane są trzy panele dyskusyjne: Young Stars z krótkimi wystąpieniami 

przedstawiającymi dokonania młodych osób, z których najlepsze zostanie nagrodzone przez 

przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych oddziału Pan w Gdańsku, prof. Edmunda 

Wittbrodta, panel ekspertów ze świata nauki oraz panel praktyków przedstawiających 

możliwości zastosowań technik satelitarnych w administracji, gospodarce i innych obszarach 

działalności.  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy 

wszystkich zainteresowanych o rejestrację poprzez formularz umieszczony na stronie 

https://www.iopan.pl/KNK2023, na której znajdują się również aktualne informacje o 

konferencji. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadsyłanie tytułów i 

krótkich abstraktów proponowanych wystąpień w języku polskim i angielskim na adres 

knk2023@iopan.pl do dnia 10 marca 2023 roku. 
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