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Organizatorzy: 

 

                                   
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

Kampinoski Park Narodowy    

 



    Tematyka konferencji: 
 

• zasoby wodne zlewni Bugu, Narwi lub innych wód powierzchniowych 
• jakość zasobów wodnych 
• monitoring jakości wód 
• uzdatnianie wody 
• oczyszczanie ścieków  
• unieszkodliwianie osadów ściekowych 
• zarządzanie gospodarką wodną 
• zagadnienia ekonomiczne gospodarki wodnej 
• współpraca na wodach granicznych 
• systemy prawne dotyczące gospodarki wodnej 
• gospodarka wodna w lasach 
• wpływ składowania odpadów na jakość wód   
• wpływ antropopresji na stan środowiska 
• różnorodność biologiczna zlewni  
• turystyka a ochrona środowiska 
• inwestycje infrastrukturalne dla środowiska i turystyki 

 
     Miejsce obrad i sesji terenowej: 
 

30.09.2014 r. - sesja referatowa - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa,         
                                                      ul. Rejtana 16 
01.10.2014 r. - sesja terenowa - Kampinoski Park Narodowy 

    
     Komitet Naukowy 

 
prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Prezydent WSEiZ  
doc. dr Monika Madej – Rektor WSEiZ (przewodnicząca) 
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec 
prof. dr hab. Igor Gudkov (Kijów) 
prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski 
prof. dr hab. Valentina M. Minarchenko (Kijów) 
prof. dr hab. inż. Józef Mosiej 
prof. dr hab. Oleg N. Rusak (Saint-Petersburg) 
prof. dr hab. Platon Tretiak (Lwów) 
doc. dr inż. Jan Cetner 
doc. dr Kazimierz Dyguś 
doc. dr Piotr Tomaszewski 
doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz 

 
      Komitet Organizacyjny 
 

doc. dr Kazimierz Dyguś (przewodniczący) 
doc. dr Piotr Tomaszewski – Dziekan Wydziału Ekologii WSEiZ (wiceprzewodniczący) 
dr Dawid Marczak 
mgr Sławomir Baczulis 
inż. Dorota Pastuszka 
Monika Bułkowska 

 



 
 
Streszczenia prezentacji 
 
Prosimy o przygotowanie streszczeń referatów w języku polskim w celu opublikowania ich w 
materiałach konferencyjnych. Teksty o objętości 2000-2500 znaków należy przesłać w wersji 
elektronicznej e-mailem lub na płycie CD w programie MS Word, czcionką Times New 
Roman CE 12 pkt. (format A4). Streszczenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 
do 31.07.2014 r. 
 
Opłaty 
 
Przewidywana opłata konferencyjna (obsługa konferencji, druk materiałów konferencyjnych, 
publikacja monografii, lunch, wycieczka, autokar, ognisko) – 400 zł, doktoranci – 200 zł, 
studenci – 100 zł 
 
Zakwaterowanie 
 
Hotel Reytan, Warszawa, ul. Rejtana 6 – ok. 300 za dobę 
Hotel Politechniki Warszawskiej, ul. Polna 50 – ok. 150 za dobę 
Opłatę za zakwaterowanie uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie 
 
Publikacja wygłoszonych referatów 
 
Przyjęte do druku artykuły zostaną opublikowane w formie monografii po konferencji. 
Prosimy nadsyłać teksty w języku angielskim wraz ze streszczeniem w języku polskim. 
Przysłane do druku artykuły zostaną poddane normalnej procedurze redakcyjnej. Prace należy 
przesłać pocztą elektroniczną lub listownie (wydruk wraz z nośnikiem elektronicznym). 
Artykuł należy przesłać do 15.09.2014 r. lub złożyć podczas konferencji 
Szczegółowe wymogi redakcyjne znajdują się w załączeniu 
 
Ważne terminy 

 
15.07.2014 r. - zgłoszenie uczestnictwa 
31.07.2014 r. - nadesłanie streszczenia do druku  
31.08.2014 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej  
15.09.2014 r. - nadesłanie pełnych tekstów prac do publikacji w języku angielskim  
                        (wymogi edytorskie w załączeniu) 
 
 
Adres Komitetu Organizacyjnego 
 
doc. dr Kazimierz Dyguś  
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
Wydział Ekologii 
00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 
Tel. (22) 825 63 21; 603 662 620 
e-mail: konferencja@wseiz.pl     
 
Szczegółowe informacje na temat programu konferencji zostaną podane w komunikacie nr 3   


