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VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

TOKSYCZNE SUBSTANCJE W ŚRODOWISKU 
 

 

Kraków, 10.12.2012 r. 

 

KOMUNIKAT 1 

 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz Komitet Gleboznawstwa i 

Chemii Rolnej PAN mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Toksyczne substancje w środowisku”, organizowanej w dniach 25-26 

czerwca 2013 r. 
Głównymi zagadnieniami naukowymi Konferencji będą: 

 źródła i przemiany substancji szkodliwych (pierwiastki śladowe, związki azotu, związki organiczne) 

w poszczególnych elementach środowiska (powietrze, woda, gleba), 

 wpływ substancji szkodliwych na organizmy żywe, w tym wielkość i jakość plonów roślin oraz 

kumulację substancji szkodliwych w organizmach zwierząt gospodarskich i dziko żyjących, 

 oddziaływanie substancji szkodliwych na aktywność enzymatyczną gleb, 

 porównanie jakości produktów z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych, 

 sposoby immobilizacji i neutralizacji substancji szkodliwych w środowisku, 

 metody oczyszczania wód i gruntów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi, 

 ekologiczne uwarunkowania rolniczego wykorzystania substancji odpadowych (m.in. osady 

ściekowe, osady denne) jako alternatywnych źródeł substancji nawozowych, 

 rekultywacja gruntów zdegradowanych i ich wykorzystanie w produkcji biomasy na cele 

energetyczne, 

 kierunki rewitalizacji terenów zdegradowanych. 

 

Zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem prac prosimy nadsyłać do 15 lutego 2013 r. Streszczenie 

(1 strona wraz z zapisem elektronicznym) powinno zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, 

autor (autorzy), afiliacja, adres e-mail pierwszego autora, cel pracy, metodyka badań, wyniki 

(dopuszczalne w formie tabeli lub ryciny) oraz wnioski. 

W II komunikacie (do 30 marca 2013 r.) będą podane informacje o zakwalifikowaniu prac, formie ich 

prezentacji oraz wymagania redakcyjne dotyczące przygotowania prac do publikacji. Prace po uzyskaniu 

pozytywnych recenzji będą opublikowane w czasopismach: Ecological Chemistry and Engineering A, 

Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus oraz Inżynieria Ekologiczna. 

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wyniesie 1100 zł. Opłata za uczestnictwo obejmuje: 

koszty organizacyjne, koszty wyżywienia oraz druk 1 pracy o objętości do 8 stron. W przypadku większej 

objętości pracy, dopłata za każdą dodatkową stronę będzie wynosić 100 zł. 

Rozpoczęcie Konferencji nastąpi 25 czerwca 2013 r. o godz. 9:30, a zakończenie jest przewidziane 26 

czerwca 2013 r. o godz. 15:00. 

Informacje dotyczące Konferencji będą dostępne na stronie: http://ur.krakow.pl/konferencje-2013.html 

 

Serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji. 
 

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

 
 Prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian 

 

Kontakt: 

e-mail: rrkielia@cyf-kr.edu.pl 

tel. +48 12 662 4342; fax +48 12 662 4341 



 

Zgłoszenie uczestnictwa w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„TOKSYCZNE SUBSTANCJE W ŚRODOWISKU” 

Kraków, 25-26 czerwca 2013 r. 
 

Imię i nazwisko................................................................................................................................................ 
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Nazwa instytucji............................................................................................................................................... 

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

Adres do korespondencji.................................................................................................................................. 

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

Adres e-mail..................................................................................................................................................... 

Tytuł pracy....................................................................................................................................................... 

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

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

 

Data.................................................................................................................................................................. 

(podpis) 

 

Zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem prac (z zapisem elektronicznym) proszę przesyłać do 15 

lutego 2013 r. na adres: 

 

Konferencja „Toksyczne substancje w środowisku” 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Uniwersytet Rolniczy 

Al. A. Mickiewicza 21 

31-120 Kraków 

 

lub pocztą elektroniczną: rrkielia@cyf-kr.edu.pl 


