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Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XI Konferencję Naukową Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, która
odbędzie się w dniach 25-27.IX.2013 r. w Wiśle.
Cykl organizowania Konferencji rozpoczęto w 1998 r. i dotychczas odbyło się 10 spotkań naukowych, podczas których
uczestnicy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych prezentowali wyniki swoich prac naukowych. Na przestrzeni tych
14-u lat, lista mikrozanieczyszczeń ulegała ciągłemu poszerzeniu. Obecnie do tej grupy, obok dotychczas badanych takich jak
składniki aktywne pestycydów, WWA, PCB, czy metale ciężkie, zaliczane są także takie związki jak DEHP, PCDD/PCDF, NPE,
AOX pozostałości po farmaceutykach, składnikach środków kosmetycznych i dezynfekcyjnych, konserwantach, surfaktantach,
syntetycznych substancjach zapachowych czy impregnatach. Należy zaznaczyć, że w środowisku identyfikowane są nie tylko
związki podstawowe, lecz także produkty rozpadu i przemian metabolicznych.
Zgłoszone na konferencję prace były zawsze recenzowane i publikowane czasopismach Inżynieria i Ochrona Środowiska, LAB
i w Materiałach Konferencyjnych, a w 2009 r. wydano specjalny numer czasopisma Polish Journal of Environmental Studies. W 2011
i 2012 r. pełne teksty referatów ukazały się w kilku kolejnych numerach czasopisma Archives of Environmental Protection. W ramach
planowanej w 2013 r. Konferencji istnieją następujące możliwości publikowania wyników prac naukowych:
1.

2.
3.
4.

Czasopismo „Desalination and WaterTreatment” (DWT) z listy filadelfijskiej i listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(20 pkt.). Procedura wydrukowania artykułu w tym czasopiśmie uzgodniona pomiędzy redakcją czasopisma a organizatorami
Konferencji polega na skierowaniu nadesłanych artykułów do korekty językowej oraz do dwóch recenzentów. Autorzy
pokrywają koszty uczestnictwa w konferencji, recenzji oraz obowiązkowej korekty językowej w kwocie 1600zł. Autorzy
artykułów przeznaczonych do druku będą zobowiązani dodatkowo wnieść opłatę za druk w kwocie 100$ bezpośrednio
na konto Redakcji czasopisma DWT.
Czasopismo „Inżynieria i Ochrona Środowiska” z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt.). Autorzy pokrywają
koszty uczestnictwa w konferencji, recenzji i druku w kwocie 1400 zł.
Czasopismo LAB Laboratoria Aparatura Badania. Autorzy pokrywają koszty uczestnictwa w konferencji.
Materiały Konferencyjne wydane przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej zawierające streszczenia wszystkich prac
(artykułów i posterów) nadesłanych przez autorów. Autorzy pokrywają koszty uczestnictwa w konferencji.

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 900 zł. Opłata ta obejmuje: materiały konferencyjne, zakwaterowanie i pełne
wyżywienie (w tym uroczystą kolację) kawę/herbatę podczas przerw, udział w obradach oraz koszty organizacyjne.

Uwaga!
1.
2.

3.
4.

Warunkiem opublikowania nadesłanej pracy jako streszczenia lub pełnego tekstu jest uczestnictwo w konferencji. Prosimy
o przestrzeganie terminów z uwagi na długotrwały proces przygotowawczy artykułów do wydrukowania.
Instrukcje przygotowania referatów do czasopisma „Inżynieria i Ochrona Środowiska” znajduje się na stronie http://is.pcz.pl/inzynieria/
wskazowki.pdf a czasopisma „Desalination and Water Treatment” na stronie http://www.deswater.com/DWT_Instructions_to_
Authors_for_S1M-rev.pdf.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pokrycia kosztów organizacyjnych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.
Wzorem ubiegłorocznej Konferencji, Komitet Organizacyjny planuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie prezentacji dla autorów
artykułów i posterów. Aby to było możliwe konieczne jest dokładne wyszczególnienie autorów, miejsc zatrudnienia, tytułów zgłoszonych
prac oraz formy prezentacji (referat/poster). Zatem prosimy traktować termin zgłaszania tematów jako nieprzekraczalny.

Tematyka konferencji obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

źródła mikrozanieczyszczeń w środowisku,
obecność mikrozanieczyszczeń w wodzie w odniesieniu do Dyrektywy Wodnej i planowanych zmian w ustawodawstwie polskim,
zawartość mikrozanieczyszczeń  w ściekach, osadach dennych i ściekowych, powietrzu, glebie i odpadach,
obecność mikrozanieczyszczeń w żywności,
metodyka oznaczania mikrozanieczyszczeń w próbkach środowiskowych,
usuwanie mikrozanieczyszczeń jako produktów ubocznych uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz w procesach stabilizacji osadów,
pozostałości farmaceutyków, kosmetyków, środków dezynfekcyjnych, konserwantów, impregnatów i innych.

Ważne daty:
Zgłaszanie tematów wystąpień referatów i posterów ze streszczeniem (1 str.A-4) 		
do 31.12.2012 r.
Pełne teksty									do 28.02.2013 r.
Opłata konferencyjna								do 30.06.2013 r.

Jednocześnie informujemy, że powołano Komitet Naukowy w następującym składzie:
prof. zw. dr hab. inż. January Bień
prof. zw. dr hab. inż. Michał Bodzek
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka
prof. zw. dr hab. Maria Łebkowska
prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
prof. zw. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż
prof. zw. dr hab. inż. Marta Janosz-Rajczyk
– honorowy przewodniczący

prof. dr hab. Lidia Dąbek
prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota
prof. dr hab. inż. Andrzej Jodłowski
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł
prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
– przewodniczący,
e-mail: mwm@is.pcz.czest.pl, tel. 34 3250919

Komitet Organizacyjny:
Dr Beata Karwowska – sekretarz, e-mail: bkarwowska@is.pcz.czest.pl, tel. 34 3250491
Marek Makuła – sprawy organizacyjno-finansowe, e-mail: makulam@is.pcz.czest.pl, tel. 34 3250496

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma
LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Marek Makuła
Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 CZĘSTOCHOWA
e-mail: makulam@is.pcz.czest.pl, tel. 34 3250496
Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnego adresu i numeru NIP instytucji, na którą będzie wystawiana faktura.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
Raiffeisen Bank Polska S.A.
nr konta 51 1750 1211 0000 0000 0521 7652
z dopiskiem „Konferencja MIKRO-publikacje”

Oferta dla firm:
Istnieje możliwość zaprezentowania firmy w formie:
• 20 minutowego wystąpienia promocyjnego w cenie 700 zł (zgłoszenia Firm oraz  wpłaty prosimy kierować w terminie do dnia
30.06.2013 r. na adres podany powyżej),
• ekspozycji stałej w całym okresie trwania konferencji (zgłoszenia firm przyjmuje do dnia 30.06.2013 r. firma Roble sp. z o.o. –
wydawca LABu – reklama@lab.media.pl, tel. 32 7904330).

