
  

    KOMUNIKAT nr 3 
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
oraz 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 

 
Zapraszają na VI Konferencję Naukową 

pod Patronatem  

Jego Magnificencji Rektora  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 

z serii: 

GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH 
NA OBSZARACH NATURA 2000 

 
 Temat konferencji: 

 „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych” 
 

Poznań, 23-24 września 2021 r. 
 
 

Konferencja połączona z 50-leciem Wydziału Inżynierii Środowiska 

 i Gospodarki Przestrzennej  
(obecnie Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej) 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 

• inwentaryzacja i monitoring siedlisk przyrodniczych, 

• gospodarka wodna dolin rzecznych, 

• problemy eksploatacyjne urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, 

• wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, 

• kompensacje przyrodnicze, 

• technologie informatyczne w zarządzaniu środowiskiem, 

• oceny oddziaływania na środowisko na terenach objętych ochroną prawną, 

• gospodarka wodna oraz planowanie ochrony siedlisk i gatunków w zmieniającym się 

klimacie, 

• pomiary, kontrola i ochrona zasobów wodnych, 

• mała retencja, 

• śródlądowy transport wodny, 

• problemy metodyczne i techniczne inwestycji planowanych na obszarach Natura 2000, 

• dobre praktyki utrzymania rzek. 

 

 



MIEJSCE KONFERENCJI 

Konferencja odbędzie się w trybie on-line na platformie Zoom. 
 

WAŻNE TERMINY 

5.07.2021 - 15.09.2021: rejestracja uczestników, przesłanie tytułów referatów oraz streszczeń ; 

15.07.2021 - 22.09.2021: wniesienie opłaty konferencyjnej;  

1.08.2021 - 20.08.2021: przesłanie publikacji przygotowanej do wybranego czasopisma z IF. 
 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opłatę w wysokości 75 zł dla studentów i doktorantów oraz 150 zł dla pozostałych uczestników 

konferencji należy wpłacać na konto 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894, z dopiskiem: 293.81.110 

oraz imię i nazwisko. Link do konferencji zostanie przesłany dzień przed konferencją do każdego 

z zarejestrowanych Uczestników.  

Udział w obchodach Jubileuszu Wydziału będzie otwarty dla wszystkich chętnych bez opłat. 
 

PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPIŚMIE Z IMPACT FACTOR 

Zachęcamy Uczestników do przygotowania artykułów związanych tematycznie z referatami i posterami 

prezentowanymi podczas konferencji oraz do przesłania ich na adres e-mail: natura2000@up.poznan.pl. 

Przysłane prace będą ocenione przez Komitet Naukowy, który wybierze dwie najlepsze prace pod 

względem naukowym do sfinansowania w ramach projektu „Doskonała nauka” w wybranym 

czasopiśmie z Impact factor (linki do wybranych czasopism na stronie konferencji oraz na forum). 

Warunkiem opłacenia artykułu jest: 

- przygotowanie manuskryptu zgodnie z wymaganiami wybranego czasopisma i przesłanie go na mail 

natura2000@up.poznan.pl, 

- rekomendacja Komitetu Naukowego, 

- podanie w przyjętej do druku pracy źródła finansowania publikacji (Dofinansowano z programu 

„Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki, DNK/SP/466229/2020).  

- dostarczenie odpowiednio przygotowanej faktury do 5 grudnia 2021 r. (płatnikiem jest Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu) 
 

KSIĄŻKA STRESZCZEŃ 

Streszczenia referatów i posterów w objętości do 2 stron znormalizowanego tekstu prosimy przesłać na 

adres mailowy natura2000@up.poznan.pl do 12.09.2021 r. w formie dokumentu Word (*.doc lub 

*.docx).  
 

SESJA REFERATOWA 

Każdy Uczestnik może zgłosić jedną prezentację (może być współautorem w innych). Lista 

zaakceptowanych przez Komitet Naukowy prezentacji zostanie podana na stronie konferencji do 

15.09.2021 r. Czas wystąpienia wynosi 15 minut.  
 

SESJA POSTEROWA 

Uczestnicy mogą zgłosić jeden poster przygotowany w formacie A2 (420x594 mm) w układzie 

pionowym, w formie pliku PDF (można być współautorem w innych posterach). Poster powinien 

zawierać wstęp, metodykę, wyniki oraz wnioski. Trzy najlepsze postery, w których pierwszym autorem 

jest osoba do 35. roku życia zostaną wyróżnione przez Komitet Naukowy. Chęć uczestniczenia w 

konkursie na najlepszy poster prosimy zgłaszać drogą mailową wraz z przesłanym posterem . Każdy 

poster powinien zawierać informację: 

 

 

VI Konferencja Naukowa 
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Poznań, 23-24 września 2021 r. 
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Autorzy posterów będą mieli możliwość krótkiego wystąpienia (5 minut) podczas sesji posterowej.  

Zachęcamy do przesyłania postów do forum konferencji na adres natura2000@up.poznan.pl 

podpisanych imieniem i nazwiskiem lub wykorzystując nick. Przysłane posty i informacje na forum 

konferencji wprowadzi moderator. Liczymy na propozycje tematów, którymi warto się zająć 

w  następnej edycji konferencji.  

 

 

Więcej szczegółów na stronie konferencji (http://www1.up.poznan.pl/natura2000/).  

 

 

KOMITET NAUKOWY 

prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak – przewodnicząca (UP Poznań) 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak-Malińska (UP Poznań) 

prof. dr hab. inż. Henryk Pawłat (SGGW Warszawa) 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Piekut (SGGW Warszawa) 

prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik (PK Kraków) 

prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka (UP Poznań) 

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski (UP Wrocław) 

prof. dr hab. inż. Janina Zbierska (UP Poznań) 

prof. UPP dr hab. Anna Budka (UP Poznań) 

prof. SGGW dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk (SGGW Warszawa) 

prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża (UP Poznań) 

prof. IOŚ dr hab. Agnieszka Kolada (IOŚ Warszawa) 

prof. UAM dr hab. Beata Messyasz (UAM Poznań) 

prof. SGGW dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz (SGGW Warszawa) 

prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski (UP Poznań) 

dr hab. Paweł Oglęcki (SGGW Warszawa) 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski – przewodniczący  

prof. SGGW dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz (SGGW Warszawa) – z-ca 

przewodniczącego  

dr inż. Marta Lisiak-Zielińska – sekretarz ds. Konferencji 

dr inż. Ewelina Janicka – sekretarz ds. Jubileuszu 

mgr inż. Marta Szostak – skarbnik  

prof. UPP dr hab. inż. Jerzy Bykowski 

prof. UPP dr hab. Maria Drapikowska 

prof. UPP dr hab. inż. Jolanta Kanclerz 

prof. UPP dr hab. Dariusz Kayzer  

prof. UPP dr hab. Anshu Rastogi 

dr hab. inż. Rafał Stasik 

dr inż. Szymon Jusik 

dr inż. Jerzy Kupiec 

dr inż. Konrad Podawca (SGGW Warszawa) 

mgr inż. Barbara Andrzejewska 

mgr Arlinda Cakaj 

mgr inż. Joanna Kocięcka 

mgr inż. Justyna Urbaniak 
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ADRES DO KORESPONDENCJI 

Marta Lisiak-Zielińska – sekretarz ds. Konferencji 

tel. 61-8466523 

e-mail: natura2000@up.poznan.pl 

Ewelina Janicka – sekretarz ds. Jubileuszu 

tel. 61-8466423 

email: ewelina.janicka@up.poznan.pl 

Marta Szostak – skarbnik 

tel. 61-8466517 

kom. 506-983-602 

e-mail: natura2000@up.poznan.pl   

 

 

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska 

ul. Wojska Polskiego 28 

60-637 Poznań 

tel. 61-8466523 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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