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Komunikat I 

Cel i zakres Konferencji Naukowej 

Konferencja ma charakter naukowo-techniczny. Jest trzecią z cyklu planowanych konferencji 

dotyczących problematyki gospodarowania w dolinach rzecznych objętych siecią Natura 2000. 

Obszary włączone do Natura 2000 wymagają specjalnego sposobu gospodarowania dla 

zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochroną różnorodności 

biologicznej. 

Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji osiągnięć pracowników naukowych, 

wymiany poglądów oraz opracowania dobrych praktyk gospodarowania w dolinach rzek 

objętych siecią Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej. 

Główne tematy konferencji: 

 Działalność gospodarcza i inwestycyjna na obszarach Natura 2000 w świetle prawa 

unijnego i krajowego; 

 Infrastruktura wodno-melioracyjna a rozwój obszarów dolinowych; 

 Problemy proceduralne uzyskania pozwoleń budowlanych na obszarach naturowych; 

 Problemy metodyczne i techniki prognostyczne badań wpływu planowanych 

przedsięwzięć i planów na przedmioty ochrony; 

 Problemy unikania, ograniczania i mitygowania negatywnych oddziaływań planów  

i inwestycji na obszary Natura 2000; 

 Kompensacja przyrodnicza: problemy proceduralne, metodyczne, techniczne. 



W czasie konferencji będą zaprezentowane referaty plenarne, otwierające poszczególne 

bloki problemowe, jak również referaty i postery zgłoszone na konferencję przez uczestników.  

Przedstawione prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane  

w czasopiśmie “Przegląd Naukowy -  Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Istnieje także 

możliwość publikacji w czasopiśmie “Polish Journal of Environmental Studies”. Osoby chętne 

do publikacji w tym czasopiśmie proszone będą o wysłanie artykułu bezpośrednio do wydawcy 

i postępowanie zgodnie z instrukcją dla autorów 

(http://www.pjoes.com/notes-to-authors.html).  

 

ORGANIZATORZY: 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
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Członkowie 

prof. dr hab. Wiesław Dembek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty 

prof. dr hab. Kazimierz Garbulewski, SGGW w Warszawie, 

prof. dr hab. Jerzy Jeznach, SGGW w Warszawie 

prof. dr hab. Edmund Kaca, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty 

prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty 

prof. dr hab. dr h.c. Edward Pierzgalski, SGGW w Warszawie 

prof. dr hab. Andrzej Misztal, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

prof. dr hab. Janina Zbierska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

dr hab. Ryszard Oleszczuk, SGGW w Warszawie 

dr inż. Jan Szatyłowicz, SGGW w Warszawie 
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr hab. Bogumiła Pawluśkiewicz, prof. nadzw., SGGW w Warszawie - przewodnicząca 

dr inż. Piotr Dąbrowski – sekretarz 

dr inż. Klaudia Borowiak 

dr Paweł Oglęcki 
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Opłata konferencyjna:  

Bez publikacji: 370 zł. 

Z publikacją w czasopiśmie: Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska: 615 

zł. 

Z publikacją w czasopiśmie: Polish Journal of Environmental Studies: 370 zł (opłata za 

uczestnictwo w konferencji) oraz opłata za samą publikację zgodnie ze stawką redakcji. 

WAŻNE DATY: 

- do 20 marca 2015 r. - zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej 

- do 13 kwietnia 2015 r. - wysłanie komunikatu II z szczegółowym programem Konferencji  

- do 15 maja 2015 r. - nadesłanie streszczeń referatów i posterów (1 strona) 

- 25 - 26 czerwca 2015 r.  - konferencja 

-    do 15 września 2015 r.     - termin nadesłania pełnych tekstów artykułów. 

Miejsce Konferencji: Laboratorium Centrum Wodne SGGW 

Ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa  
 

Bank obsługujący: PKO S.A. w Warszawie ul. Nowoursynowska 166  

nr konta:  56 1240 6003 1111 0000 4942 0094    

z dopiskiem “ konferencja 507-20-052700-L00527-99_IMIĘ_NAZWISKO (uczestnika)” 

Kontakt:  

Katedra Kształtowania Środowiska SGGW,  

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa  

tel. +48 (22) 59 35 390 lub (22) 59 35 354 

e-mail:  kks@sggw.pl   lub   piotr_dabrowski@sggw.pl 

* Rezerwacja noclegów indywidualna możliwa w:  

 - Pokoje gościnne – IKAR, ul Noworsynowska 161, 02-787. Warszawa tel. tel/fax +48 (22) 847 29 03, 

602823240  

   e-mail: ikar@sggw.pl – pokoje 1-osobowe i 2-osobowe. 
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