
 

 
 

 

POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. J.J. ŚNIADECKICH 
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII 

 

 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt.: 

 

Zdolności kompensacyjne roślin uprawnych jako reakcja na 

uszkodzenia przez czynniki biotyczne i abiotyczne 
 

 

która odbędzie się w dniach 

22-24 czerwca 2022 roku 

w Fojutowie (Bory Tucholskie) 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 

- Reakcja roślin na gwałtowne zdarzenia pogodowe 

- Reakcja roślin uprawnych na niepożądane czynniki biotyczne 

- Reakcja roślin na niepożądane zjawiska pochodzenia antropogenicznego 

 

KOMITET NAUKOWY 
prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann – przewodnicząca 

dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ – wiceprzewodniczący 

dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. PBŚ – wiceprzewodniczący 

prof. dr hab. inż. Marek Gugała (UPH Siedlce) 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski (UWM Olsztyn) 

prof. dr hab. inż. Barbara Kołodziej (UP Lublin) 

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig (UR Kraków) 

prof. dr hab. inż.  Jadwiga Andrzejewska (PBŚ Bydgoszcz) 

prof. dr hab. inż.  Jacek Żarski (PBŚ Bydgoszcz) 

dr hab. inż.  Jarosław Pobereżny, prof. PBŚ 

dr hab. inż.  Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ 

dr hab. inż. Lech Gałęzewski (PBŚ Bydgoszcz) 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. PBŚ – przewodniczący 

dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. PBŚ – wiceprzewodniczący 

dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. PBŚ – sekretarz 

dr inż. Magdalena Borowska – skarbnik 

dr hab. inż.  Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ 

dr inż. Alicja Tymoszuk 

dr hab. inż. Lech Gałęzewski 

mgr inż. Krzysztof Pietrzykowski 



 

MIEJSCE OBRAD 

ZAJAZD FOJUTOWO 

Brody 2a Fojutowo; 

89-504 Legbąd 

www.zajazd-fojutowo.pl  

 

Opłata za udział w Konferencji Naukowej wynosi 800 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy 

zapewniają: 1/ opublikowanie streszczenia pracy, 2/ materiały konferencyjne, 3/ dwa noclegi  

w pięknym ośrodku w Borach Tucholskich (22/23.06, 23/24.06), 4/ pełne wyżywienie,  

5/ udział w sesjach naukowych i w sesji terenowej (spływ kajakowy Kanałem Brdy).  

Liczba miejsc ograniczona – decyduje termin zgłoszenia.  

 

FORMA PREZENTACJI PRAC 

Przewidziana jest możliwość prezentacji pracy w formie referatu lub posteru. 

Komitet zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji. 

 

FORMA PUBLIKACJI 

Autorzy referatów/posterów mają możliwość opublikowania pełnego tekstu  

w Acta Scientiarum Polonorum, seria Agricultura. 

 

 

TERMINARZ I OPŁATY 

* deklarację uczestnictwa w konferencji na załączonym poniżej formularzu prosimy  

o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: Alicja.Tymoszuk@pbs.edu.pl koniecznie  

z dopiskiem: „Diagnozowanie 2022” oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji  

‒ do 30.03.2022 

* streszczenie referatu/posteru (1 strona maszynopisu) prosimy o przesłanie pocztą 

elektroniczną na adres: Alicja.Tymoszuk@pbs.edu.pl ‒ do 30.04.2022  

* dokonanie opłaty ‒ do 30.05.2022 

* Komunikat II z kolejnymi informacjami zostanie przesłany ‒ do 31.12.2021 

 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto nr: 

45 1240 6478 1111 0010 6975 5861 

koniecznie z dopiskiem „Diagnozowanie 2022” oraz imię i nazwisko uczestnika 

 

 

Pytania i uwagi prosimy kierować do: dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. PBŚ ‒ pocztą 

elektroniczną na adres Robert.Lamparski@pbs.edu.pl (w tytule emaila z dopiskiem: 

Diagnozowanie 2022) lub telefonicznie: 52 3749361. 

Komunikaty zamieszczone będą także na stronie naszego Wydziału: wrib.pbs.edu.pl  
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  
 

w Konferencji Naukowej pt.: 

Zdolności kompensacyjne roślin uprawnych jako reakcja na uszkodzenia przez czynniki 

biotyczne i abiotyczne 

w dniach 22-24 czerwca 2022 roku 

w Fojutowie (Bory Tucholskie) 

 

Imię, nazwisko ……………………………………………………………………  

Tytuł, stopień naukowy:...........................................................................................  

Instytucja (nazwa): ................................................................................................  

……………………………………………………………………………………  

ulica ……………………………………………………………………………….  

kod i miejscowość …………………………………………………………………  

NIP ………………………………………………………………………………...  

Adres do korespondencji .........................................................................................  

…………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………….  

telefon ……………………………….  

e-mail : …………………………………………………………………………..  

 

Zgłaszam preferowaną formę prezentacji: referat/poster* 

 

Zgłaszam pracę jako autor/współautor (pełna lista autorów i tytuł): 

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

..................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

 

 

.................................................  

podpis 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  


