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SZANOWNI PAŃSTWO         
 
Celem Konferencji jest prezentacja i ocena 
osiągnięć w dziedzinie inżynierii środowiska, ze 
szczególnym uwzględnieniem  następujących  
zagadnień: 
• dystrybucja i uzdatnianie wody, 
• metody oceny ilości i jakości ścieków,  
• współpraca systemów kanalizacji z 

oczyszczalnią ścieków,  
• technologie w oczyszczaniu ścieków miejskich,  
• gospodarka osadami ściekowymi (przepisy 

prawne, operacje jednostkowe przeróbki 
osadów i ich modyfikacje, wykorzystanie 
osadów), 

• biologiczne przetwarzanie odpadów 
komunalnych, 

• nowe przepisy i uwarunkowania prawne w 
zakresie inżynierii środowiska. 

 
Możliwe formy udziału w konferencji: wygłoszenie 
referatu, poster,  uczestnictwo w obradach, 
promocyjne i reklamowe ogłoszenia firm w 
materiałach konferencyjnych, stoiska firmowe. 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY 
 
prof. UZ dr hab. inż. Zofia Sadecka 
dr inż. Sylwia Myszograj, UZ 
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dr  Izabela Krupińska ,UZ 
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mgr inż. Anita Jakubaszek, UZ 
 
Koszt uczestnictwa: 
- uczestnicy: 650 zł/osobę 
Promocja w materiałach  
konferencyjnych: 500 zł za stronę 
Stoisko firmowe w czasie 
konferencji 1200 zł 
Patronat medialny 
 

  

 
 

 
 
 
 

Ramowy program czasowy 
 
 
poniedziałek, 22 czerwiec   
 800  - 900   - rejestracja uczestników 
 900  - 1030 - sesje referatowe i posterowe 
1030 - 1100  -  przerwa kawowa 
1100 - 1300 - sesje referatowe i posterowe 
1300 - 1400  - przerwa obiadowa 
1400- 1800  - sesje referatowe i posterowe z przerwą 
                   na kawę 
2000               - uroczysty bankiet  
 
wtorek,  23 czerwiec 
900 -1100      - sesje referatowe z przerwą na kawę  

1100-1300    - wycieczka        
1330 -1430    -  przerwa obiadowa 
 
 
Miejsce konferencji: 
Instytut Inżynierii Środowiska 
ul. Z. Szafrana 15 
65-246 Zielona Góra 
 
Sekretariat:   
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tel. (0-68) 328-25-74  
fax.(0-68) 324-72-90 
e-mail:  konf-wso@iis.uz.zgora.pl  
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Karta zgłoszenia uczestnictwa 
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W XII Konferencji z cyklu  
WODA-ŚCIEKI-ODPADY W ŚRODOWISKU  

Imię:  

...................................................................... 

Nazwisko:  

................................................................ 

Tytuł naukowy/zawodowy:  

....................................... 

Instytucja:  

................................................................ 

...................................................................... 

Adres:  

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Tel.:   ..........................   Fax:  ....................... 

E-mail......................................................... 
 
Zgłaszam: 
� referat / poster 
pt:……………………………………………………………………………..
  
…………………………………………………………………………………… 
 
� uczestnictwo 
� stoisko firmowe  
� umieszczenie informacji promocyjnej o naszej 
  firmie w zbiorze referatów wg własnej koncepcji 
  graficznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminy: 
25.02.2009r. - nadesłanie streszczeń referatów 
31.03.2009r. - nadesłanie pełnego tekstu referatu  

i wniesienie opłaty dla autorów 
15.05.2009r. - ostateczny termin zgłoszeń 
uczestnictwa, wystąpień promocyjnych  
29.05.2009r. - wniesienie opłat konferencyjnych 
 
Referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą 
opublikowane w monografii naukowej. Przewiduje 
się sesje posterowe. Szczegółowe instrukcje 
zostaną przesłane autorom referatów.  

 
 
Należność za uczestnictwo w Konferencji,  
wynoszącą:  
............................................................... 
przekazałem w dniu: 
.................................................. 
na konto: 
Instytut Inżynierii Środowiska  
KREDYT BANK S.A.- Oddział Zielona Góra 
nr:  42150018-10121810-0444830000 
z dopiskiem: za udział (imię i nazwisko) w 
konferencji WODA-ŚCIEKI -ODPADY W 
ŚRODOWISKU 
Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez 
mojego podpisu 
 
............................             ............................. 
               data                                        podpis 
 
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest 
nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz 
wniesienie opłaty. 
W opłacie konferencyjnej zawarte są koszty: 
wydawnictwa (zbiór referatów), udziału w obradach, 
poczęstunku w czasie przerw, obiadów, koleżeńskiej 
kolacji, wycieczki oraz pozostałe koszty 
organizacyjne. 
Propozycje noclegów w Zielonej Górze (rezerwacja 
indywidualna) prześlemy po otrzymaniu karty 
zgłoszenia. 
 
 

 
 
 

 

 
ZAPROSZENIE 

 
XII Międzynarodowa Konferencja  

Naukowo-Techniczna pt.: 
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