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Oddział Dolnośląski Polskie-
go Zrzeszenia Inżynierów i Techni-
ków Sanitarnych, przy współpracy 
z Główną Sekcją Inżynierii Ochrony 
Atmosfery PZITS oraz Wydziałem 
Inżynierii Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej, organizuje w dniach 
13–16 czerwca 2012 r. w Siennej (koło 
Stronia Śląskiego) 11. konferencję na-
ukowo-techniczną z cyklu POL–EMIS 
pt. „Ochrona powietrza atmosferycz-
nego”.

Celem tych konferencji, odby-
wających się już tradycyjnie w cyklu 
dwuletnim, jest stworzenie dogodnych 
warunków do wymiany myśli i do-
świadczeń o najnowszych osiągnię-
ciach naukowych, technologicznych 
i technicznych, wzbogacających wie-
dzę o stanie zanieczyszczenia powie-
trza, jego skutkach i wpływie na śro-
dowisko oraz nowoczesnych metodach 
i urządzeniach do oczyszczania gazów 
odlotowych, zwłaszcza po integracji 
Polski z Unią Europejską.

Program konferencji będzie obej-
mował różne aspekty zagrożenia 
środowiska emisją zanieczyszczeń, 
a w szczególności następujące zagad-
nienia:

♦ ocena zagrożenia środowiska 
emisją zanieczyszczeń w świetle wy-
magań Unii Europejskiej,

♦ charakterystyka źródeł emisji za-
nieczyszczeń,

♦ monitoring i metody pomiarowe 
zanieczyszczeń powietrza,

♦ procesy, technologie i urządzenia 
do oczyszczania gazów odlotowych,

♦ modelowanie rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń,

♦ ekologiczne aspekty stosowania 
odnawialnych źródeł energii i procesu 
współspalania,

♦ zarządzanie jakością powietrza.
W programie konferencji przewi-

duje się referaty plenarne, komunikaty, 
sesję plakatową, a także fi rmowe wy-
stąpienia promocyjne.

Koszt udziału w konferencji wyno-
si 1200 zł (+23% VAT) od osoby i obej-
muje materiały konferencyjne oraz 
zakwaterowanie wraz z wyżywieniem.

Dodatkowe dane są na stronie in-
ternetowej www.pzits.not.pl, nato-
miast szczegółowych informacji o wa-
runkach uczestnictwa w konferencji 
oraz prezentacji fi rmowych udziela:
Dr hab. inż. Anna Musialik-Piotrowska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Wrocławskiej

Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27
50–370 Wrocław
tel. 71 320 38 04
faks 71 328 29 80

anna.musialik-piotrowska@pwr.wroc.pl
www.pzits.not.pl

Organizatorzy serdecznie zapra-
szają do udziału w konferencji „POL-
-EMIS 2012”, która odbędzie się 
w malowniczym ośrodku nieopodal 
Czarnej Góry.

JAN D. RUTKOWSKI

11. KONFERENCJA Z CYKLU POL-EMIS
„OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO”

SIENNA – CZARNA GÓRA, 13–16 VI 2012

VIII KONFERENCJA Z CYKLU „PALIWA Z ODPADÓW”
SZKLARSKA PORĘBA, 17–19 X 2012

Stało się już tradycją, że między-
narodowa konferencja „Paliwa z odpa-
dów” jest miejscem spotkań krajowych 
i zagranicznych specjalistów zajmują-
cych się gospodarką odpadami i ich 
wykorzystaniem. Wzorem ubiegłych 
lat, w konferencji udział wezmą specja-
liści z dziedziny ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami, reprezentują-
cy zarówno krajowe, jak i zagraniczne 
podmioty gospodarcze, a także admi-
nistrację państwową i samorządową 
oraz wiodące ośrodki naukowe.

Konferencja umożliwi Uczestni-
kom przegląd procesów zagospoda-
rowania odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesów termicz-
nych. Tematyka konferencji obejmu-
je zarówno aspekty teoretyczne, jak 
i analizę konkretnych rozwiązań tech-
nologicznych, takich jak:

♦ badanie właściwości odpadów 
i produktów powstałych na ich bazie 
(w tym paliw),

♦ termiczne unieszkodliwianie od-
padów niebezpiecznych,

♦ technologie mechanicznego i bio-
logicznego przetwarzania i zagospo-
darowania odpadów (m.in. sortowanie, 
kompostowanie, fermentacja, recy-
kling),

♦ energetyczne wykorzystanie od-
padów (w tym komunalnych i osadów 
ściekowych),

♦ technologie wytwarzania i wła-
ściwości paliw,

♦ technologie unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych,

♦ ekologiczne skutki zagospodaro-
wania odpadów,

♦ skojarzona gospodarka odpado-
wo-energetyczna,

♦ tworzenie i eksploatacja rozwi-
niętych systemów gospodarki odpada-
mi (w tym ich optymalizacja),

♦ wykorzystanie odpadów w pro-
cesach produkcyjnych,

♦ monitoring środowiska w aspek-
cie gospodarki odpadami, w tym szcze-
gólnie procesów termicznych,

♦ prawne aspekty gospodarki odpa-
dami.

Konferencja odbędzie się w hote-
lu „Szrenica” w Szklarskiej Porębie, 
jednej z najpiękniejszych polskich 
miejscowości. Górski klimat, miła 
atmosfera, wykwintna kuchnia oraz 
komfortowe wyposażenie sprzyjają za-
równo wypoczynkowi, jak i aktywnej 
pracy. Uczestnicy otrzymają certyfi kat 
z zakresu nowoczesnych metod zago-
spodarowania odpadów.

W programie konferencji przewi-
dziano szereg atrakcji i spotkań nie-
formalnych, w tym uroczysty bankiet 
oraz wieczór regionalny.

Bliższych informacji udziela sekre-
tariat Komitetu Organizacyjnego:

Politechnika Śląska
Katedra Technologii i Urządzeń

Zagospodarowania Odpadów
ul. S. Konarskiego 18

44–100 Gliwice
tel. 32 237 12 13
faks 32 237 11 67
ktiuzo@polsl.pl
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