
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna  
"Postęp w Inżynierii Środowiska" 

Czarna k/Ustrzyk Dolnych 14 - 16 IX 2017 r. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

Informujemy, że VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  
pt. „Postęp w Inżynierii Środowiska” odbędzie się w dniach 14 - 16 września 2017 roku 

w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym "Perła Bieszczadów" w Czarna k/Ustrzyk 

Dolnych. 
 

Organizator: 

POLITECHNIKA RZESZOWSKA 

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 

Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska 

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12 

tel. (0-17) 865-1788, -1065, -1964, -1354, -1361   

 

Patronat medialny:  
Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Acta Balneologica 

 



Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji i przesłanie Karty Zgłoszenia 

Uczestnictwa (w załączeniu) na adres email: pwis@prz.edu.pl bądź listem na adres jak 

wyżej, najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017 roku.  

Osoby zainteresowane prezentacją proszone są o przesłanie wraz ze zgłoszeniem 

streszczenia swojego wystąpienia (maksymalnie 1 strona). Streszczenie wystąpienia 

należy sformatować zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Konferencji oraz 

przesłać drogą elektroniczną na w/w adres email. 

Więcej o Konferencji: http://www.pwis.portal.prz.edu.pl/ 

FORMY UCZESTNICTWA 

Referat (15 min). Wystąpienia promocyjne firm, ekspozycja stoisk firmowych, reklamy 

firm. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo zmiany formy 

wystąpienia z ustnej na posterową.  

Uczestnicy mają możliwość publikacji artykułów w języku polskim i angielskim  

w 2017 roku w recenzowanym czasopiśmie Inżynierii Lądowej, Środowiska  

i Architektury, JCEEA Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  

w cenie konferencji. Kwartalnik JCEEA przeszedł proces ewaluacji IC Journal Master 

List 2015, której wynikiem jest przyznana punktacja ICV 68,07. Artykuły zamieszczane 

w kwartalniku JCEEA otrzymują po 9 pkt. MNiSW.  

Ponadto istnieje możliwość złożenia manuskryptów do publikacji w czasopismach 

Acta Balneologica (8 pkt. MNiSW) i Technologia Wody (5 pkt. MNiSW). 
O kwalifikacji tych prac zadecydują każdorazowo Komitety Naukowe Czasopism. 

Osoby których referaty zostaną zakwalifikowane do  Acta Balneologica / Technologia 

Wody powinny liczyć się z dodatkowymi kosztami (około 500 zł do 1000 zł).  
Manuskrypty należy sformatować zgodnie z wytycznymi poszczególnych czasopism 

i dostarczyć drogą elektroniczną do Sekretarza Konferencji do 31 maja 2017 roku.  

PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

Celem Konferencji jest umożliwienie spotkania pracowników nauki, projektantów, 

pracowników administracji i przemysłu, prezentacja wyników najnowszych prac 

badawczych, zintensyfikowanie wymiany doświadczeń oraz dyskusja problemów 

inżynierii środowiska, uwzględniająca aspekty poznawcze, prawne, projektowe  

i eksploatacyjne. Poprzednie konferencje organizowane w latach 1999-2013 

zgromadziły liczną grupę zainteresowanych osób.  

 

 

http://www.pwis.portal.prz.edu.pl/


TEMATYKA KONFERENCJI 

 Oczyszczanie ścieków miejskich i przemysłowych oraz przeróbka osadów   

ściekowych. 

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi. 

 Nowe rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. 

 Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. 

 Balneologia i balneotechnika. 

 Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego,  

ze szczególnym uwzględnieniem  wód i gleby. 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE  

 Uroczysta kolacja i ognisko.  

 Wycieczki terenowe. 

 Eventy niespodzianki.  

Dodatkowe informacje. 

Centrum Konferencyjno–Rekreacyjne „Perła Bieszczadów” to ekskluzywny  

i komfortowo wyposażony ośrodek położony  w  jednej  z  najpiękniejszych  

miejscowości w  Bieszczadach Zachodnich w pobliżu Doliny Sanu, wód Zalewu 

Solińskiego  oraz  Połonin.  Do dyspozycji Gości pozostaje: basen kryty z jacuzzi, sauna 

(parowa, ziołowa, fińska, solna), sale klubowe (piłkarzyki, tenis stołowy, kompleks 

boisk sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, plażowa, kometka),  

stoły do tenisa stołowego, sprzęt sportowy. 

Komitet Organizacyjny Konferencji  

Prof. dr hab. inż. Janusz A. TOMASZEK, prof. zw. – Honorowy przewodniczący, 

Prof. nadzw. PRz  dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK – Przewodniczący, 

mgr inż. Maksymilian CIEŚLA – Sekretarz (pwis@prz.edu.pl), 

dr inż. Renata GRUCA-ROKOSZ,  

dr Ewa CZERWIENIEC,  

dr inż. Maria GRABAS,  

dr inż. Lilianna BARTOSZEK,  

dr inż. Adam MASŁOŃ,  

mgr inż. Małgorzata KIDA,  

mgr inż. Sabina KSIĄŻEK,  

mgr inż. Joanna CZARNOTA,  

mgr inż. Małgorzata MIĄSIK, 

mgr inż. Ewa BUJAK,  

inż. Dorota GRZYB,  

mgr inż. Dorota PIWIŃSKA, 



KOSZTY KONFERENCJI  

Wyszczególnienie 
PLN  

(0%VAT) 

Udział w konferencji   (2 noclegi, pełne wyżywienie (3 

doby), materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, 

ognisko, wycieczki) 

1250 

Promocja firmy bez udziału w konferencji  1000 

Promocja firmy z udziałem w konferencji  1700 

Promocją firmy może być wygłoszenie referatu lub stoisko reklamowe,  

poza tym publikacja reklamy w materiałach konferencyjnych. 

Wpłaty za udział w konferencji prosimy dokonywać do 15.05.2017 r. na konto 

Politechniki Rzeszowskiej: nr konta:  29 1240 2614 1111 0000 3958 6445   

Tytuł wpłaty: „Konferencja Postęp w Inżynierii Środowiska, <nazwisko/a 

uczestnika/ów>” . 

WAŻNE DATY 

Zgłoszenie uczestnictwa wraz ze streszczeniem 28.04.2017  

Dostarczenie pracy do publikacji w czasopiśmie: 

- Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA 

- Acta Balneologica 

- Technologia Wody 

31.05.2017 

Wpłata pełnej kwoty za udział w konferencji  

(po tym terminie opłata wzrasta o 100 zł)  
15.05.2017 

Przesłanie Komunikatu nr 2 07.2017 

Początek Konferencji   14.09.2017 

Publikacja prac  2017 

 


