
 

Otwarte Seminaria 
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

HARMONOGRAM 2019 
 

Otwarte Seminaria IETU to okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, ale przede wszystkim do nawiązania 
kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi naukowcami, przedstawicielami branży ochrony środowiska 
oraz specjalistami zaangażowanymi w projekty środowiskowe. Seminaria są bezpłatne i odbywają się zgodnie 
z poniższym harmonogramem o godz. 13.00 w IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6. 
Informacje dot. seminariów: ietu.pl/otwarte-seminaria-ietu/ 

Lp. Imię i nazwisko Tytuł seminarium Termin 

1.  dr Ewa Błaszczyk, 
Ewa Strzelecka-
Jastrząb, Marian 
Cenowski – IETU  

Zanieczyszczenie powietrza – aspekty środowiskowe 
i zdrowotne 

31 stycznia 

2.  Marta Anczewska, 
WWF Polska 

Dlaczego sprawiedliwa transformacja sektora 
wydobywczego jest ważnym elementem zrównoważonego 
rozwoju Śląska? 

28 lutego 

3.  Organizatorzy: 
 JWTŚ-IETU we 
współpracy z BMP Sp.  
z o. o., Racibórz 

Jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynku technologii 
wodno-ściekowych dzięki ETV? 
Seminarium organizowane w ramach „2019 EU Industry 
Days”  

19 marca 
(godz. 11.30-
15.00) 

4.  dr Janina Fudała, prof. 
IETU 

Wywiązywanie się Polski i województwa śląskiego 
ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji emisji 
zanieczyszczeń powietrza 

25 kwietnia  

5.  dr hab. Andrzej 
Woźnica – Uniwersytet 
Śląski, Wanda Jarosz 
– IETU 

Rola ekosystemów wodnych w łagodzeniu skutków zmian 
klimatu 

16 maja 

6.  Jacek Borgulat – IETU Oszacowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska 
wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi 
(WWA) i metalami ciężkimi przy wykorzystaniu 
bioindykatorów roślinnych 

13 czerwca 

7.  dr Eleonora Wcisło, 
prof. IETU, 
Jacek Długosz, 
dr Ewa Błaszczyk 
 – IETU 

Identyfikacja potencjalnie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi w teorii i praktyce 

17 października 
 

8.  Marek Matejczyk 
– IETU 

Gospodarka obiegu zamkniętego 14 listopada 

9.  dr Anna Starzewska-
Sikorska – IETU 

Projekt LUMAT – co nowego wniósł w gospodarowanie 
terenami jako zasobem w obszarach miejskich 

12 grudnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte Seminaria IETU są nagrywane za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego zakupionego w ramach projektu 
Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych. Dodatkowe informacje 
dostępne na stronach internetowych www.ietu.pl oraz www.in2in.pl 

   
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

https://ietu.pl/otwarte-seminaria-ietu/
http://www.ietu.katowice.pl/aktual/Seminaria_IETU/seminaria_IETU.htm
http://www.in2in.pl/Content.html?catid=43

