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Nadchodząca, 13. Konferencja Naukowa “Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” 

została początkowo zaplanowana na rok 2020, jednak z uwagi na globalną sytuację epidemiczną COVID-19, 

została przeniesiona na rok 2021. Osoby już zarejestrowane na konferencję MEMPEP zaplanowaną w roku 

2020 nie muszą dokonywać ponownej rejestracji. Ostateczny termin rejestracji upływa 30.04.2021. 

 

Techniki membranowe znajdują coraz szersze zastosowanie w ochronie środowiska. Przegląd i koordynacja badań 

w tym zakresie wydają się celowe i uzasadnione. Pożądana jest również współpraca ludzi przemysłu, którzy wraz 

z naukowcami wdrażają techniki membranowe w praktyce przemysłowej. Dowiodły tego, organizowane od 1995 

roku cykliczne konferencje dotyczące tej tematyki. 
 

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych 

w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki. 
 

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia: 

 wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska, 

 modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne, 

 odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych, 

 membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wód, 

 membranowe procesy hybrydowe, 

 perwaporacja, destylacja membranowa, separacja gazów, 

 ogniwa paliwowe, 

 reaktory membranowe, 

 wykorzystanie membran w biotechnologii, 

 membrany w monitoringu środowiska, 

 membranowe usuwanie mikrozanieczyszczeń ze środowiska. 
 

Forma konferencji. W zaistniałej sytuacji pandemicznej, planowana jest organizacja konferencji w formie 

hybrydowej, z uczestnictwem pobytowym w Zakopanem lub z uczestnictwem zdalnym (on-line). Organizatorzy 

zastrzegają prawo zmiany formy konferencji na zdalną, w przypadku gdy przepisy i regulacje krajowe lub 

uczelnianie nie pozwolą na organizację konferencji w formie stacjonarnej. 

 

Formy prezentacji. Prace prezentowane na konferencji mogą mieć formę referatu lub plakatu. Komitet Naukowy 

zastrzega sobie prawo zmiany zadeklarowanej przez uczestników formy prezentacji. Materiały prezentowane w 

formie referatów lub plakatów należy opracować w języku angielskim, natomiast prezentacja referatów, jaki i 

dyskusja w trakcie sesji posterowej może być prowadzona w języku angielskim (preferowany) lub polskim. 

Czas przewidziany na wygłoszenie referatu łącznie z dyskusją wynosi 15 minut. Osoby prezentujące prace na sali 

obrad (Zakopane) będą miały zapewniony dostęp do środków audiowizualnych. Uczestnicy prezentujący referaty 

w trybie zdalnym powinni dysponować komputerem (tabletem, smartfonem) z dostępem do Internetu, 

wyposażonym w mikrofon i, ewentualnie, w kamerę. Obrady prowadzone na sali obrad będą transmitowane dla 

uczestników on-line, a prezentacje zdalne będą udostępniane na sali konferencyjnej. 

Plakaty należy przygotować w formie pliku Power Point zawierającego max. 4 slajdy, na których zamieszczone 

powinny być następujące informacje: tytuł, autorzy, cel pracy, bardzo krótki spis zastosowanych materiałów i 

metod, najważniejsze wyniki, wnioski i ewentualne podziękowania (przykładowy plik udostępniony zostanie na 

stronie internetowej). Plik z prezentacją posterową należy zamieścić na stronie internetowej – zostanie w tym celu 

udostępniona odpowiednia zakładka. Plik powinien być nazwany nazwiskiem pierwszego autora z ewentualną 

numeracją, jeżeli jedna osoba jest pierwszym autorem więcej niż jednego posteru. Z każdej prezentacji 

przygotowany będzie jednostronicowy plik pdf stanowiący złożenie 4 slajdów, który zostanie udostępniony do 

wglądu uczestnikom konferencji na kilka dni przed jej rozpoczęciem. Sesja posterowa odbędzie się na sali 

konferencyjnej w Zakopanem w dniu 10.06.2021 (czwartek) w godzinach popołudniowych, z równoczesną 

transmisją on-line. W trakcie sesji każdy z posterów zostanie wyświetlony w czasie 1 min. (4 slajdy), po czym 

przeprowadzona zostanie ewentualna dyskusja z autorem prezentującym pracę. 

W trakcie konferencji wśród młodych naukowców (studentów i doktorantów – uczestników studiów doktoranckich 

i szkół doktorskich) rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy referat oraz prezentację posterową. W konkursie 

mogą uczestniczyć młodzi naukowcy (studenci i doktoranci), którzy nie osiągnęli wieku 35 lat i nie uzyskali jeszcze 

stopnia naukowego doktora, a na konferencji przedstawią pracę autorską lub współautorską, zaprezentowaną 

w języku angielskim w formie referatu lub plakatu. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są 

o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu na stronie internetowej. Ponadto informujemy, że w ramach 

konferencji studenci/doktoranci członkowie European Membrane Society mogą ubiegać się o przyznanie 



grantów podróżnych EMS (termin złożenia wniosku upływa 18.04.2021). Szczegółowe informacje dostępne są 

na stronie EMS https://www.emsoc.eu/travel-awards-for-ms-phd-students. 

 

Publikacje konferencyjne. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Naukowego, streszczenia prac zgłoszonych na 

konferencję zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych. Autorzy prac proszeni są o przesłanie (za 

pośrednictwem strony internetowej) streszczeń prac opracowanych w języku polskim i angielskim do dnia 30 

kwietnia 2021 r. Format w jakim powinny być przygotowane streszczenia udostępniony jest na stronie 

internetowej, a rozmiar każdego ze streszczeń nie powinien przekraczać 1 strony odpowiednio sformatowanego 

tekstu. Plik z tekstem streszczeń powinien być nazwany nazwiskiem pierwszego autora z ewentualną numeracją, 

jeżeli jedna osoba jest pierwszym autorem więcej niż jednej pracy. Warunkiem opublikowania streszczeń w 

materiałach konferencyjnych jest podpisanie i przesłanie oświadczenia autora, zgodnie z wymogiem 

Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, które dostępne będzie na stronie internetowej. 
Pełne teksty prac, po wstępnym zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji i uzyskaniu pozytywnych 

recenzji mogą zostać opublikowane w jednym z następujących czasopism: 

- Desalination and Water Treatment (DWT), IF=1,32, 100 pkt MNiSW, dodatkowa opłata 150 Euro, 

wnoszona bezpośrednio do Redakcji DWT po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do druku; 

- Membranes w ramach numeru specjalnego pt.: "Selected Papers from XIII Scientific Conference "Membranes 

and Membrane Processes in Environmental Protection" (MEMPEP 2020)", IF – 3,094 (2019), 100 pkt 

MNiSW, dodatkowa opłata 1800 ChF, wnoszona bezpośrednio do Redakcji Membranes po uzyskaniu 

pozytywnych recenzji i akceptacji do druku. Uczestnikom konferencji przysługuje 20% zniżki. Zniżka ta nie 

może być łączona z innymi upustami (vouchery dla recenzentów, zniżki udzielane przez MDPI niektórym 

uczelniom i instytutom); 

- Architecture Civil Engineering Environment Journal, 20 pkt MNiSW; 

- INSTAL, 20 pkt MNiSW, dodatkowa opłata 700 zł + 23% VAT wnoszona bezpośrednio do Redakcji 

miesięcznika INSTAL po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji do druku. Z opłaty tej zwolnione są 

artykuły w języku angielskim, pod warunkiem korekty językowej wykonanej przez anglistę; 

- Technologia Wody, 5 pkt MNiSW. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie czasopisma, do którego autorzy chcą skierować artykuł. Prace powinny być 

przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów, obowiązującymi w danym czasopiśmie i zamieszczonymi na 

jego stronie internetowej. W związku z sytuacją COVID-19 i koniecznością przełożenia konferencji na rok 2021, 

zwiększono do dwóch liczbę prac możliwych do opublikowania w czasopiśmie DWT w ramach jednej opłaty 

konferencyjnej. Ponadto wciąż możliwa jest publikacja prac w numerze specjalnym Membranes. 

Wszystkie dotychczasowe rejestracje uczestników konferencji są aktualne, a przesłane streszczenia i pełne teksty 

prac są procedowane w normalnym trybie. Kolejne teksty prac można nadsyłać w sposób ciągły. Termin naboru 

prac do Desalination and Water Treatment (DWT) to 30.04.2021.  

Wszystkie dotychczas opublikowane prace, jak również prace, które dopiero zostaną nadesłane i będą 

przyjęte do publikacji powinny być przedstawione na konferencji. 

 

Miejsce obrad. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 09 – 12 czerwca 2021 r. Obrady 

stacjonarne odbędą się w ośrodku „Rewita WDW Kościelisko”, ul. St. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko. 

Uczestnikom stacjonarnym organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (3 noclegi: 

09/10.06.2021, 10/11.06.2021 i 11/12.06.2021) oraz pełne wyżywienie począwszy od kolacji w dniu 09.06.2021, a 

skończywszy na obiedzie w dniu 12.06.2021. Sekretariat konferencji rozpocznie przyjmowanie uczestników w dniu 

09.06.2021 o godz. 16. Pierwsza sesja obrad, prowadzona w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz on-line), 

rozpocznie się 10.06.2021 o godz. 9. Program konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej w 

późniejszym terminie. Link do łącza Internetowego zostanie przesłany uczestnikom konferencji na kilka dni przed 

jej rozpoczęciem. 

 

Warunki uczestnictwa. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie na konto bankowe Politechniki 

Śląskiej opłaty konferencyjnej wynoszącej: 

 1800 PLN (udział stacjonarny) - płatne do 30.04.2021 r. 

 1900 PLN (udział stacjonarny) - płatne po 01.05.2021 r. 

W opłacie za udział stacjonarny ujęte są również koszty noclegów, wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz 

imprez towarzyszących.  

W przypadku udziału zdalnego opłaty wynoszą: 

  400 PLN (udział on-line) - płatne do 30.04.2021 r. 

  450 PLN (udział on-line) - płatne po 01.05.2021 r. 



Bardzo prosimy o zaznaczenie na stronie internetowej planowanej formy uczestnictwa. 
 

Należność prosimy przesłać na konto: 

Politechnika Śląska 

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 A 

ING Bank Śląski S.A./O Gliwice 

60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 

z dopiskiem: „MEMPEP 2021” oraz z nazwiskiem(ami) uczestnika(ów). 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji, dostępnej pod adresem:  

http://mempep2021.systemcoffee.pl 
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