
Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Inżynierii Środowiska 

PGE Gubin sp. z o.o. 

zapraszają do udziału  

w 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Perspektywy działalności kompleksu 

wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim” 

 

„Środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla 

Przyroda terenów pokopalnianych” 

Zielona Góra – 25.10.2013 r. 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 

 czynniki środowiskowe lokalizacji kompleksów wydobywczo-energetycznych, 

 wpływ eksploatacji węgla brunatnego na elementy środowiska przyrodniczego, 

 rekultywacja terenów zdegradowanych: degradacja środowiska naturalnego, kierunki  

i cele rekultywacji, technologie rekultywacyjne, 

 ochrona zasobów naturalnych: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona siedlisk 

naturalnych, ochrona surowców, ochrona wód, 

 gospodarka wodna: eksploatacja zasobów wodnych, gospodarka wodna na terenach 

przekształconych antropogenicznie, bilans wodny, retencja, prognozy hydrologiczne,  

 gospodarka leśna: gospodarowanie terenami leśnymi, antropogeniczne zmiany  

w ekosystemach leśnych, rekultywacja leśna terenów pokopalnianych, 

 zrównoważony rozwój: zarządzanie środowiskiem, optymalizacja procesów  

i technologii, bezpieczeństwo i ryzyko ekologiczne. 

 

WAŻNIEJSZE INFORMACJE 
 

Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji – do 10 października 2013 r. 
 

Aktualne informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://www.uzpge.uz.zgora.pl 
 

Koszty podróży i ewentualnych noclegów pokrywają uczestnicy Konferencji we własnym 

zakresie. 

http://www.uzpge.uz.zgora.pl/


DRUK MATERIAŁÓW  

Przewidziana jest możliwość przekazania materiałów do publikacji w Zeszytach Naukowych 

Uniwersytetu Zielonogórskiego – Inżynieria Środowiska (język polski) lub w Civil and 

Environmental Engineering Reports (język angielski). Materiały powinny być złożone 

podczas Konferencji. Prace będą podlegały procedurze recenzowania ustalonej przez 

Redakcje. Prace do publikacji powinny być złożone w formacie zgodnym z wymaganiami 

wybranego wydawnictwa. Z uwagi na cykl wydawniczy należy oczekiwać wydania 

pozytywnie zrecenzowanych publikacji w roku 2014. 

Strony internetowe wydawnictw ze szczegółowymi informacjami: 

http://www.znuzis.uz.zgora.pl 

http://ceer.uz.zgora.pl/ 

Uwaga! Publikacja materiałów przekazanych nie jest elementem Konferencji. Opłata za 

publikację ponoszona jest przez autorów materiałów, zgodnie z ustaleniami podanymi przez 

Redakcje. 

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI 

 

Uniwersytet Zielonogórski/Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  

Instytut Inżynierii Środowiska 

ul. Prof. Z. Szafrana 15  

65-516 Zielona Góra 

Tel.: (0-68) 3282407 

Fax: (0-68) 3247290  

Jakub Kostecki: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl 

Barbara Walczak: B.Walczak@iis.uz.zgora.pl 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI 

9.00 Otwarcie Konferencji 

9.40 – 11.00 I sesja plenarna – Środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla 

11.00 – 11.30 Przerwa  

11.30 – 13.00 II sesja plenarna – Przyroda terenów pokopalnianych 

13.00 – 13.30 Przerwa 

13.30 – 16.00 Workshop „Czy można odwrócić bieg wydarzeń? Kopalnia a przyroda, 

przed, w trakcie i po” 

 

http://www.znuzis.uz.zgora.pl/index.html
http://ceer.uz.zgora.pl/
mailto:J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl
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