
 

   
 

Organizatorzy: 
 

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych 
IHAR-PIB w Radzikowie 

 

Komitet Organizacyjny: 
 

    Prof. dr hab. Wanda Kociuba – przewodnicząca 
    Prof. dr hab. Jerzy Henryk Czembor  
    Prof. dr hab. Wojciech Święcicki 
    Dr Zbigniew Segit 
    Dr Aneta Kramek 
    Dr Mirosław Sitarek 
    Mgr Agnieszka Osińska 
 

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: 
 

Dr Magdalena Zapalska 
Intytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Tel.: (prefix) 081 445 60 46 

lub 609 554 108 
e-mail: magdalena.zapalska@up.lublin.pl 

 
lub wanda.kociuba@up.lublin.pl 

Tel.: (prefix) 081 445 60 05 
lub 506 372 049 

 
 

Aktualne informacje można uzyskać pod adresem 
internetowym: http://www.up.lublin.pl/wydarzenia/  
 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM 
 

05 wrzesień 2017 - Przyjazd, zakwaterowanie, 
                                rejestracja uczestników 
06 wrzesień 2017 - Rozpoczęcie konferencji.  

        Sesje referatorowe. 
                               Zwiedzanie: 

                          Kazimierza Dolnego i Janowca 
07 wrzesień 2017 - Sesje referatorowe i plakatowe 
08 wrzesień 2017 - Sesje referatorowe  
       Zakończenie konferencji 

 

Do udziału w konferencji zachęcamy 

wszystkich zainteresowanych gromadzeniem i ochroną 

oraz wykorzystaniem i badaniem różnorodności 

biologicznej zgromadzonej w roślinnych bankach 

genów. 

 

PROGRAM: 

Program konferencji podzielony będzie na sesje 

problemowe. Każda sesja rozpoczynać się będzie 

wykładem wprowadzającym, a następnie zostaną 

zaprezentowane doniesienia i plakaty zgłoszone przez 

uczestników. 

 

Planowane są następujace sesje naukowe: 

 

I. Gromadzenie zasobów genowych 

II. Charakterystyka zmienności 

III. Wykorzystanie zasobów genowych w 

hodowli roślin  i pracach badawczych 

 

Czas przewidziany na referaty wprowadzajace – 

20 minut, na doniesienia –10 minut. 

 

Terminy:  
- Zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu 

oraz jednostronicowe streszczenie prac prosimy 

nadesłać do 30.04.2017 r. 

- Wpłatę należy dokonać do 31.05.2017 r. 

 
 

 

 

 

 

Komitet organizacyjny zastrzega 

możliwość zmian doniesienia ustnego na 

plakat bądź odwrotnie w zależności od liczby 

zgłoszeń i tematyki. 

 
Proszę o wstępną rezerwację noclegu: 

 

  05/06.09.2017 

                              06/07.09.2017 

                              07/08.09.2017 

Miejsce Sympozjum: 

Dom Dziennikarza – Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym 

 

 
 

24-120 Kazimierz Dolny 

ul. Małachowskiego 17 

 Tel. Recepcja (081) 881 01 62 

 

www.domdziennikarza.com 
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ZASOBY GENOWE ROŚLIN  

UŻYTKOWYCH 

NA RZECZ HODOWLI 

Kazimierz Dolny 6 - 8.09.2017 r. 

 
Karta zgłoszenia uczestnictwa 

 
Nazwisko: ............................................................................ 
 
Imię: ..................................................................................... 
 
Stopień naukowy: …............................................................. 
 
Instytucja: ........................................................................ 
 
.............................................................................................. 
 
Adres: .................................................................................. 
 
.............................................................................................. 
 
NIP jednostki: .................................. .................................. 
 
Telefon: ....................................Fax: .................................... 
 
E-mail: ................................................................................. 
 

Zgłaszam uczestnictwo: w sympozjum        

- doniesienie ustne      - w  sesji      

- plakat      - w  sesji      
 

Propnowany tytuł: 
..……....................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 
 

 
 

 

      Streszczenia referatów, doniesień i plakatów będą 
opublikowane na dzień konferencji. 
 

Streszczenie powinno zawierać: 
 

Tytuł pracy,imiona i nazwiska autorów, nazwę 
instytucji. Treść, o objętości do 1 strony maszynopisu A4, 
tj.30 wierszy po 60 znaków. Streszczenia należy 
przygotować edytorem Word for Windows czcionka Times 
New Roman 11p.,interlinia 1,5, marginesy boczne 2,5cm. 

Prosimy o przysłanie streszczenia pocztą 
elektoniczną na adres magdalena.zapalska@up.lublin.pl 
Każde streszczenie powinno być zapisane jako oddzielny 
plik. Prace mogą być opublikowane w Annales UMCS: 
Sec. E Agricultura (9 pkt MNISW), koszt 250 zł + VAT. 

 

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi – 

700 zł i obejmuje: 

- materiały konferencyjne 

- druk  streszczeń 

- wyżywienie, napoje podczas przerw 

- wycieczka połączona ze spotkaniem 

towarzyskim 

 

 

Noclegi w cenie: 

Miejsce w pokoju 2-osobowy  – 80,00 zł 

Miejsce w pokoju 1-osobowym – 120,00 zł 

  

 

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.05.2017 r. 
Konto: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

55 1240 5497 1111 000 5011 6807 
z dopiskiem: zasoby genowe i podaniem 

nazwiska osoby, za którą została wniesiona 

opłata 

 

 

 

 

 

 

 

         Sympozjum Naukowe 
 

 

ZASOBY GENOWE ROŚLIN  

        UŻYTKOWYCH NA RZECZ HODOWLI 

              

Kazimierz Dolny, 6 - 8 wrzesień, 2017 r. 
 

 
          Pierwszy komunikat 

 

Szanowni Państwo!  
    

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z  
Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych  
IHAR-PIB w Radzikowie organizujemy Sympozjum 
Naukowe poświęcone znaczeniu roślinnych zasobów 
genowych. 

Ochrona roślinnych zasobów genowych 
odgrywa określoną rolę praktyczną ponieważ 
dostarcza bogatego materiału wyjściowego do 
hodowli, genetycznej zmienności międzygatunkowej i 
wewnątrzgatunkowej, bez której postęp biologiczny 
byłby niemożliwy. 
 Roślinne zasoby geneowe obejmują także 
materiały hodowlane, wieloletni dorobek hodowców i 
genetyków, który stanowi majątek narodowy każdego 
kraju. Sięganie do zasobów genetycznej zmienności 
roślin uprawnych jest konieczne ze względu na 
poszukiwanie źródeł genetycznych. Sympozjum 
będzie doskonałą okazją do wymiany informacji nt. 
zmienności roślin użytkowych zgromadzonej w banku 
genów, wynikami badań i wykorzystaniem ich przez 
hodowców. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą  
o poinformowanie wszystkich osób, które mogą być 
zainteresowane uczestnictwem w sympozjum oraz 
o przekazanie im zaproszenia. 
 
Serdecznie zapraszamy 

 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
 
       Prof. dr hab. Wanda Kociuba  
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