
                 

 

 

Komunikat II 

 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

 

 

KONFERENCJI NAUKOWEJ 

 

„Przyjazne środowisku  ogrodnictwo w  życiu 

współczesnego człowieka” 

 

organizowanej w Olsztynie 

w dniach 21-22 czerwca 2023 roku 

 

 



Informujemy, że: 

 

 

Opłata zjazdowa wynosi: 

standardowa – 1100 zł 

doktoranci – 900 zł 

 

Opłata zjazdowa obejmuje koszt publikacji streszczeń, wycieczkę tematyczną, 

poczęstunek w przerwach i obiad we wszystkich dniach konferencji oraz 

uroczystą kolację 

Wpłaty należy dokonać do  31.03.2023  roku na numer konta: 

09 1240 6960 5798 0000 3088 0004 

Konferencja PTNO (pracownik/doktorant) 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Ul. Oczapowskiego 2  

10-719 Olsztyn 

 

W sprawie wystawienia faktur  prosimy o kontakt mailowy na majkowska-

gadomska@uwm.edu.pl   i podanie pełnych danych do faktury 

 

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają: 

Dr hab. inż. Anna Bieniek prof. UWM 

anna.bieniek@uwm.edu.pl                                                       tel. 665 297 873 

Dr hab. inż. Anna Francke prof. UWM 

afrancke@uwm.edu.pl                                                             tel. 511 576 156 

Dr hab. inż. Joanna Majkowska-Gadomska prof. UWM                 

majkowska-gadomska@uwm.edu.pl                                       tel. 604 849 954 
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Proponowane miejsca noclegowe: 

BEST WESTERN PLUS HOTEL 

Aleja Warszawska 39, 10-081 Olsztyn 

telefon: +48 89 522 99 29 

https://www.bwplushotelolsztynoldtown.pl/pl/  

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 259 zł 

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem - 299 zł  

Na hasło PTNO  

Prosimy dokonać rezerwacji  w recepcji hotelu do 28. lutego 2023 roku lub 

poinformować organizatorów na   e-mail: majkowska-gadomska@uwm.edu.pl, 

telefon: 604849954 

FUNDACJA „ŻAK” UWM W OLSZTYNIE 

Pokój z łazienką bez śniadania w domu studenckim: 

Pokój jednoosobowy -70 zł 

Pokój dwuosobowy -90 zł 

Kontakt w sprawie rezerwacji:  

e-mail  ewa.bartkowiak@zak.olsztyn.pl 

https://zak.olsztyn.pl/  

Proponujemy również: 

HOTEL WARMIŃSKI 

ul. Kołobrzeska 1 (wejście od ul. Kościuszki)  

10-442 Olsztyn 

tel. +48 89 522 14 57 

 https://www.hotel-warminski.com.pl/  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybszą rezerwację miejsc 

hotelowych ze względu na odbywające się równolegle inne imprezy 

okolicznościowe. Polecamy BEST WESTERN PLUS HOTEL  ze względu na 

lokalizację w pobliżu campusu UWM w Olsztynie. 
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Streszczenia prezentowanych doniesień i posterów zostaną zamieszczone w 

materiałach konferencyjnych i powinny zawierać: 

 

- Tytuł 

- Imię i nazwisko autora(ów) oraz  afiliację i pełny adres 

-  Słowa kluczowe 

- Tekst główny 

 

Całość powinna obejmować 1 stronę maszynopisu formatu A4 

 

Prosimy o przesłanie streszczeń w terminie do: 

15 marca 2023 roku 

 

Format posteru: 70 cm (szerokość) x 90 cm (wysokość) 

Referat - 10-15 minut 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konferencja Naukowa 

Przyjazne środowisku  ogrodnictwo w  życiu współczesnego człowieka 

Olsztyn, 21-22 czerwca 2023 r. 

Zgłoszenie konferencyjne: 

Prosimy odesłać do 28. lutego 2023 roku na adres: majkowska-gadomska@uwm.edu.pl 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 

Stopień lub tytuł naukowy ……………………………………………………………… 

Adres Ośrodka Naukowego……………………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………………………………………… 

Tytuł prezentacji 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Forma prezentacji : 

 

     Referat  

 

 

 

 

      Poster  

 

 

 

Sekcje konferencyjne: 

  

 

 Sadownictwa 

 

  

 Warzywnictwa i roślin leczniczych 

 

  

 Roślin ozdobnych, dendrologii i kształtowania terenów zieleni 

 

  

 Genetyki, fizjologii i biotechnologii roślin 
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