
 

 

 
 

   
 
 

ZAPROSZENIE 
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Wydział Biologiczno-Rolniczy 

Katedra  Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej 
Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii 

 

we współpracy z Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej, Komitetem Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN oraz Naczelną Organizacją Techniczną  

zapraszają do udziału w organizowanej w Rzeszowie (w dniach 15-17 września 2016 r.) 

III Konferencji Naukowej 
Retardacja materialnego przekształcania zasobów 

Osiągnięcia, problemy, perspektywy 
 

pod patronatem 
JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

prof. dr hab. Sylwestra Czopka 
 
 

Cele konferencji: 
1. określenie metod spowalniania materialnego przekształcania środowiska (przestrzeni i innych zasobów), jako ważnego 
instrumentu zrównoważonego rozwoju; 
2. rozważenie sposobów stałego zwiększania partycypacji społecznej w procesie planowania zagospodarowania przestrzeni; 
3. określenie retardacji w kontekście przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych aspektów ZR; 
4. zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie retardacji; 
5. podzielenie się doświadczeniem i planami działań w zakresie upowszechniania retardacji; 
6. poznanie stanu działań naukowo – badawczych i dydaktycznych w tym zakresie w skali krajowej i międzynarodowej. 
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prof. dr hab. Joanna Kostecka - Przewodnicząca 
dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK  
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mgr Agnieszka Podolak-Machowska - Sekretarz  
 
 
RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI  
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dr hab. inż. Czesław Puchalski, prof. UR 
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prof. dr hab. inż. Jan Siuta  
dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz  
dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR 
dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN  
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Z materiałami z poprzednich konferencji można się zapoznać w Biuletynie KPZK PAN zesz. 242, Wa-wa 2010 oraz 
w Inżynierii Ekologicznej nr 34, Wa-wa 2013: http://www.ineko.net.pl/Numer-34-2013,839 
 
 

Prezentacja prac na obecnej konferencji:  • referaty – do 20 min     • postery 
 
PUBLIKACJE (pełnych tekstów po pozytywnej recenzji) będą redagowane po odbytej konferencji wg profilu pracy w: 
• Journal of Ecological Engineering – 12 pkt.  • Inżynieria Ekologiczna – 9 pkt.  
• Biuletyn KPZK PAN – 8 pkt.   • Polish Journal for Sustainable Development – 6 pkt.  
 
Koszt udziału w konferencji obejmuje materiały konferencyjne (streszczenia wystąpień), druk jednej publikacji po jej pozytywnej 
recenzji, posiłki, przerwy kawowe w obradach i uroczystą kolację). Noclegi są płatne indywidualnie, prosimy o rezerwację noclegów 
zgodnie z własną preferencją (nocleg w pokoju w Hotelu Studenckim w pobliżu miejsca obrad – koszt 45 zł, nocleg w Hotelu 
Riwiera – w odległości 1,5 km od sali obrad – zgodnie z cennikiem hotelowym http://www.villariviera.pl/hotel/rezerwacja.html). 
 
 
PROGRAM KONFERENCJI    
15.09.2016 (czwartek) - sesja stacjonarna 

1400-1430 rejestracja uczestników Konferencji (Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski) 
1430 otwarcie Konferencji 
1445-1830 Sesja referatowa I  
1900 uroczysta kolacja (Zagroda w Medyni Głogowskiej http://www.zagrodagarncarska.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=101&strona=1)  

 

16.09.2016 (piątek) - sesja stacjonarna 
900-1700 (Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski) 
Sesja referatowa II 
Sesja referatowa III 
Sesja posterowa 
Dyskusja 
 

17.09.2016 (sobota) 
900-1700  Sesja terenowa  „W poszukiwaniu retardacji przekształcania zasobów” –  Bóbrka (Muzeum Naftownictwa), 

Krosno  (Huta Szkła i zabytki architektury)  
 

Opcja udziału Cena 
udział w konferencji w dniach 15-16-17. 09. 2016r. (sesje stacjonarne + sesja terenowa) z drukiem w  Journal of 
Ecological Engineering,  Inżynieria Ekologiczna lub Biuletyn KPZK PAN  

1100 zł 

udział w konferencji w dniach 15-16. 09. 2016r. (sesje stacjonarne) z drukiem w  Journal of Ecological Engineering, 
 Inżynieria Ekologiczna lub Biuletyn KPZK PAN 

900 zł 

udział w konferencji w dniach 15-16-17.09.2016r. (sesje stacjonarne + sesja terenowa) z drukiem w Polish Journal 
for Sustainable Development   750 zł 

udział w konferencji w dniach 15-16. 09. 2016r. (sesje stacjonarne) z drukiem w Polish Journal for Sustainable 
Development   550 zł 
 

Zgłoszenia (karta zgłoszenia udziału) prosimy przesyłać na adres e-mail: sekzppr@univ.rzeszow.pl;  
tel. kontaktowy 17 8721728 lub 17 872 1733  
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego  
prof. dr hab. Joanna Kostecka 


