
 

 

 

I Krajowa Konferencja Naukowa 

Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych 

 

pod Patronatem Honorowym 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

oraz  

Patronatem 

Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka 

Wydziału V Nauk Medycznych 

Polskiej Akademii Nauk 

 

 

pt. „Żywienie i nowotwory” 

z cyklu pt. „Dylematy nauki o żywieniu człowieka – dziś i jutro” 

 

Komunikat nr 2 

 

Olsztyn, 13-14 czerwca 2018 r. 

 

 

  

   



 

 

Katedra Żywienia Człowieka 

Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności 

Wydziału Nauki o Żywności 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych (PTNŻ) 
 

Oddział Olsztyńsko-Gdański  

Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych  
 

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka 

Wydziału V Nauk Medycznych 

Polskiej Akademii Nauk 
 

zapraszają do wzięcia udziału w 
 

I Krajowej Konferencji Naukowej PTNŻ 

„Żywienie i nowotwory” 

organizowanej w dniach  

13-14 czerwca 2018 r.  

w Olsztynie 

Konferencja inauguruje cykl spotkań naukowych PTNŻ, które będą organizowane co 2 lata 

przez oddziały Towarzystwa.  

Celem cyklicznych konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowanie 

aktualnych badań z zakresu nauki o żywieniu człowieka, realizowanych przez krajowe ośrodki 

naukowe. I konferencja PTNŻ dotyczy roli żywienia w chorobach nowotworowych.  

Tematyka konferencji: 

 żywieniowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych, 

 żywność i jej składniki a nowotwory,  

 suplementy a nowotwory, 

 profilaktyka chorób nowotworowych,   

 postępowanie dietetyczne w chorobach nowotworowych, 

 aktualne problemy nauki o żywieniu człowieka. 

Liczymy na szerokie zainteresowanie specjalistów z wielu dziedzin, którzy prowadzą badania 

dotyczące różnych aspektów żywienia, dietetyki, zdrowia publicznego, nauki o żywności i 

przyczyniają się do lepszego zrozumienia zależności między żywieniem i chorobami 

nowotworowymi oraz szeroko pojętej problematyki z zakresu żywienia człowieka.  

Serdecznie zapraszamy do Olsztyna, do gościnnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 

który może się poszczycić unikatowym ośrodkiem badawczym – Centrum Gastronomii z 

Dietetyką i Biooceną Żywności. 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk 

Żywieniowych 

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

 

Prof. dr hab. Lidia Wądołowska 



 

 

Komitet Naukowy:  

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW (Warszawa) – przewodnicząca, dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, 

prof. UWM (Olsztyn) – vice-przewodnicząca, prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Berger (Warszawa), prof. dr 

hab. Anna Gronowska-Senger (Warszawa), prof. dr hab. Lidia Wądołowska (Olsztyn), prof. dr hab. Anna 

Brzozowska (Warszawa), dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ (Kraków), prof. dr hab. Maria Borawska 

(Białystok), prof. dr hab. Ewa Flaczyk (Poznań), dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy (Warszawa), dr hab. 

Jerzy Bertrandt, prof. WIHE (Warszawa), prof. dr hab. Juliusz Przysławski (Poznań), prof. dr hab. Joanna 

Gromadzka-Ostrowska, prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska (Gdańsk), prof. dr hab. n.med. Elżbieta 

Bandurska-Stankiewicz (Olsztyn), dr hab. n.med. Anna Doboszyńska, prof. UWM (Olsztyn), prof. dr hab. 

Małgorzata Darewicz (Olsztyn), prof. dr hab. Mariola Friedrich (Szczecin), prof. dr hab. dr h.c. multi Jan 

Gawęcki (Bydgoszcz), prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz (Warszawa), dr hab. n. med. Maria 

Małgorzata Kowalska, prof. nadzw., dr n. med. Janusz Meder, prof. dr hab. Mariusz Piskuła (Olsztyn), 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz (Olsztyn), prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel-Zawadzka 

(Kraków). 

 

Komitet organizacyjny: 

Prof. dr hab. Lidia Wądołowska – przewodnicząca, dr hab. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM – vice-

przewodnicząca, dr inż. Małgorzata A. Słowińska – sekretarz, mgr inż. Magdalena Bagińska – sekretarz, 

mgr inż. Sylwia Bajkowska-Kaczyńska (sprawy finansowe), mgr inż. Katarzyna Boradyn, dr inż. Joanna 

Ciborska, mgr inż. Anna Danielewicz, mgr inż. Anna Draszanowska, mgr Monika Kopeć, mgr inż. Lidia 

Kurp, mgr inż. Beata Krusińska, mgr Marta Lonnie, dr inż. Jadwiga Spiel, mgr Natalia Ulewicz, mgr inż. 

Małgorzata Frajberg, mgr inż. Adam Surma.  

 

Koszt udziału w konferencji (bez zakwaterowania) wynosi: 

 450 PLN – opłata pełna obejmuje udział w obradach i materiały konferencyjne, 

 400 PLN – opłata pełna dla członków PTNŻ, którzy mają uregulowane składki członkowskie 

(2015-2017), obejmuje udział w obradach i materiały konferencyjne, 

 250 PLN – opłata ulgowa (studenci i doktoranci) obejmuje udział w obradach i materiały 

konferencyjne. 

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe, 2 obiady i uroczystą kolację. 

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto: 

 

67 1030 1986 2700 0000 1788 0010 
z dopiskiem:  
Żywienie i nowotwory - imię i nazwisko uczestnika subkonto: 17.880.010-500 

 

Ważne daty: 

przesłanie streszczenia: do 31 marca 2018 

informacja o zakwalifikowaniu streszczenia:  do 30 kwietnia 

opłata konferencyjna: do 10 maja 2018 

 

Adres do korespondencji: katedra.zywienia.czlowieka@uwm.edu.pl  

Katedra Żywienia Człowieka 

Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności 

Wydział Nauki o Żywności 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Ul. Słoneczna 45 F, 10-718 Olsztyn 

 

Sekretariat konferencji:   

(89) 523 36 73; (89) 524 55 20 – dr inż. Małgorzata A. Słowińska, mgr inż. Magdalena Bagińska  

Sprawy finansowe:  (89) 523 32 70 – mgr inż. Sylwia Bajkowska-Kaczyńska 

mailto:katedra.zywienia.czlowieka@uwm.edu.pl


 

 

 

Streszczenia doniesień zostaną opublikowane w jęz. polskim i angielskim w materiałach konferencyjnych 
i wydane przez Wydawnictwo UWM w Olsztynie. 

 
Zasady przygotowania streszczenia: 

 tytuł doniesienia, 

 pełne imiona i nazwiska autorów, 

 afiliacja autorów (nazwa i miejsce zakładu pracy) 

 tekst powinien zawierać następujące części: wstęp, metody, wyniki, wnioski; 

 czcionka Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt (tytuł 16 pkt), 

 marginesy po 2,5 cm, 

 odstępy miedzy wierszami: 1,0, bez justowania, 

 

 

Tytuł/Title 
 

Imię Nazwisko1, Imię Nazwisko2, … 
 

1Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia, Miejscowość 
2Katedra/Instytut, Wydział, Uczelnia, Miejscowość 

 

Wstęp/Background: tekst… 

Metody/Methods: tekst… 

Wyniki/Results: tekst… 

Wnioski/Conclusions: tekst… 

 

 
Wersja elektroniczna streszczenia powinna być przygotowana z użyciem edytora 

Microsoft Word 97 lub wyższej (plik z rozszerzeniem *.doc, *docx).  
 

Wszystkie doniesienia będą prezentowane ustnie – jako komunikaty (10 min.) lub postery 
multimedialne (4 min.). 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do prezentacji ustnej na podstawie nadesłanych 

streszczeń, a także prawo do odrzucenia zgłoszonej pracy, jeżeli nie będzie odpowiadała tematyce 

konferencji.  

 

 

Zachęcamy do zgłaszania prac dotyczących zarówno tematu wiodącego konferencji, jak i 

aktualnych problemów nauki o żywieniu człowieka. 

  



 

 

Miejsce konferencji: 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
(Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia)  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
ul. R. Prawocheńskiego 9, Olsztyn – Kortowo 

 

 

 

 
 

 

 


