Komunikat nr 1
Konferencja naukowa
w ramach obchodów 100-lecia
Uniwersytetu Poznańskiego pt.

Gospodarka wodno-ściekowa
w Poznańskim Obszarze
Metropolitalnym
połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin
i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego

Poznań – Będlewo 14-15 listopada 2019

 Organizatorzy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
Sanitarnych – Oddział Wielkopolski
 Komitet organizacyjny
dr hab. inż. Tomasz Kałuża, prof. UPP –
przewodniczący
dr inż. Tadeusz Nawrot – sekretarz
dr inż. Mateusz Hämmerling
dr inż. Sebastian Kujawiak
mgr inż. Jan F. Lemański
dr hab. inż. Małgorzata Makowska
dr inż. Radosław Matz
dr inż. Jakub Nieć
dr inż. Maciej Pawlak
mgr inż. Jakub Skrzypczak
dr inż. Marcin Spychała
dr inż. Natalia Walczak
dr inż. Paweł Zawadzki
Anna Kunisz
inż. Jolanta Zawadzka

 Cel konferencji
Celem konferencji jest prezentacja rezultatów
badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń
dotyczących zaawansowanych technologii oraz
aspektów ekonomicznych w Poznańskim
Obszarze Metropolitalnym w zakresie:









zaopatrzenia w wodę,
odprowadzania i oczyszczania ścieków,
zagospodarowania wód opadowych,
ochrony przed powodzią,
łagodzenia skutków suszy,
ochrony wód,
przeróbki i zagospodarowania osadów
ściekowych.

 Formy uczestnictwa




referaty w sesji plenarnej i sekcjach
problemowych,
postery,
wystąpienia promocyjne firm,
ekspozycja stoisk firmowych, reklamy
firm.

 Publikacje
Streszczenia referatów i posterów zostaną
opublikowane w książce jubileuszowej.
Wybrane artykuły, po pozytywnych recenzjach,
zostaną opublikowane w monografii naukowej,
jako rozdziały monografii.

 do 15. 06. 2019 r. – nadsyłanie pełnych
tekstów referatów w formie elektronicznej,
 do 15. 09. 2019 r. – recenzja artykułów
zakwalifikowanych do monografii,
 do 15. 10. 2019 r. – ostateczny termin
zwrotu prac poprawionych po recenzji,
 do 15. 10. 2019 r. – dokonanie opłat przez
uczestników konferencji,
 do 18. 10. 2019 r. – Komunikat nr III,
 14-15 listopada 2019 r. – obchody
jubileuszowe oraz konferencja.

 Adresaci konferencji








samorządy,
instytucje państwowe, związane z
gospodarką wodną,
biura projektowe,
firmy i przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne,
uczelnie,
organizacje ekologiczne, itp.
Zapraszamy serdecznie do udziału!

 Terminy
 do 8. 03. 2019 r. – zgłoszenie tematów wraz
z jedną stroną streszczenia w języku
polskim,
 do 15. 03. 2019 r. – Komunikat nr II (podane
zostaną szczegółowe informacje dotyczące
konferencji oraz zasad przygotowania prac),

Adres Komitetu Organizacyjnego
sekretariat Konferencji:
e-mail: konferencjabedlewo2019@gmail.com
dr inż. Tadeusz Nawrot
WISiGP Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań
tel. 061-848-77-29, 061-848-77-26

