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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 (Gdynia), 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), 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, dr inż. Ewa Niedźwiedzka – 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 inż. Iwona Hawrysz, mgr Monika 

Kopeć, dr inż. Joanna Kowalkowska, 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. 

 

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

zgłoszenie udziału: do 31 stycznia 2018 

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 11 – dr inż. Małgorzata A. Słowińska, dr inż. Ewa Niedźwiedzka  

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

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
(Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia)  

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

 

 

 

 
 

 

  



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ 
(proszę przesłać e-mailem na adres: katedra.zywienia.czlowieka@uwm.edu.pl) 

 
I Krajowa Konferencja Naukowa PTNŻ 

„Żywienie i nowotwory” 
Olsztyn, 13-14 czerwca 2018 r.  

 

Imię i nazwisko:  

Tytuł /stopień naukowy:  

Miejsce pracy:  

Adres do korespondencji: 

Ulica: 

 

Nr domu:  

 

Nr mieszkania:  

 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość:  

 

Województwo:  

 

Nr telefonu/Fax:  

 

e-mail:  

Dane do wystawienia rachunku: 

Nazwisko i imię/nazwa instytucji na którą będzie wystawiony rachunek: 

 

Ulica: 

 

Nr domu:  

 

Nr mieszkania: 

 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

 

NIP:  
 

Nr telefonu/Fax: 
 

Odbiór rachunku: Wysłać pocztą:  Rezygnuję z rachunku:   

Tytuł referatu: 
 
 

Autor/autorzy: 
 
 

Forma wystąpienia: Doniesienie:  Plakat:   

 

Uwaga! Rachunek można wystawić wyłącznie na wpłacającego 

Przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ jest wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
danych osobowych uczestnika w pracach Komitetu Organizacyjnego Konferencji z zachowaniem 
wymogów wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.  
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