
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Katedra Technologii Rolnej  
i Przechowalnictwa 

oraz 
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 

Sekcja Technologii Węglowodanów; 
Komitet Nauk o Żywności PAN 

 
zapraszają na  

 
X Jubileuszową Konferencję Naukową 
w ramach kształcenia ustawicznego 

 
ZIEMNIAK SPOŻYWCZY  

I PRZEMYSŁOWY  
ORAZ JEGO PRZETWARZANIE 

 
"Innowacyjność i optymalizacja procesów   
w produkcji i przetwarzaniu ziemniaka”  

 
 
 
 

Hotel Polanica Resort & Spa  
ul. Górska 2 

57-320 Polanica Zdrój 
 

http://www.binoz.upwr.edu.pl/ziemniak 
 

Wrocław 2018  

W sprawach organizacyjnych Konferencji prosimy 
kontaktować się z Sekretarzem 
dr inż. Joanną Miedzianka   tel. 71 320 77 16 
oraz dr inż. Agnieszką Nemś  tel. 71 320 77 16 
      
email: ziemniak@wnoz.up.wroc.pl 
adres do korespondencji: 
Komitet Organizacyjny X Jubileuszowej Konferencji 

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
ul. Chełmońskiego 37; 51-630 Wrocław 

 
Zgłoszenie uczestnictwa do 31.01.2017r. 

Koszt Konferencji (bez zakwaterowania) wynosi 850 
zł, a dla doktorantów – 600 zł. Opłaty prosimy 
wnosić do 15.03.2018r., na następujące konto: 
 

PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 

0029 2045 
IBAN:  PL62102052420000210200292045 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
ul. C.K. Norwida 25 

50-375 Wrocław 
z dopiskiem: D120/0022/17, Imię i Nazwisko  

 
Opłata obejmuje: udział w obradach, materiały 
konferencyjne, wyżywienie, udział w uroczystej 
kolacji oraz w wycieczce. 
 
 
Koszt zakwaterowania (noclegi + śniadania + 
możliwość korzystania z basenu) w Hotelu Polanica 
Resort & Spa dla uczestników Konferencji wynosi: 
-  110 zł w pokoju 2 os., 
- 150 zł w pokoju 1 osobowym. 
 
W celu rezerwacji noclegów prosimy o kontakt 
bezpośrednio z hotelem, tel.  +48 74 868 07 00, +48 
74 868 07 30 +48 571 244 242. 
Zakwaterowanie płatne w dniu przyjazdu (gotówką 
lub kartą płatniczą).  
 

ZASADY PRZYGOTOWANIA STRESZCZENIA 
Streszczenie należy przesłać pocztą 

elektroniczną podając w temacie wiadomości 
oraz tytule załącznika nazwisko pierwszego 
Autora i początek tytułu. Streszczenie powinno 
zawierać: cel pracy, metody, wyniki (bez tabel        
i rysunków) oraz końcowe wnioski. Na 
streszczenie należy przeznaczyć jedną stronę 
formatu B5 (165 × 230), margines dolny i górny – 
48,5 mm, lewy i prawy – 37,5 mm. Streszczenie 
nie powinno przekraczać 22 wersów (około 1000 
znaków). Tekst powinien być przygotowany w 
edytorze Word od wersji 6.0 wzwyż, czcionką 
Times New Roman, 12 pkt., odstępy między 
wierszami 1,5. Streszczenie powinno zawierać 
kolejno: tytuł pracy (wielkie litery, czcionka 
pogrubiona, tekst wypośrodkowany, pusty wers 
pod tytułem), nazwiska i imiona Autorów (kapitaliki, 
czcionka pogrubiona, tekst wyrównany do lewego 
marginesu), nazwę instytucji (kursywa, tekst 
wyrównany do lewego marginesu, pusty wers pod 
nazwą instytucji) i tekst opracowania (tekst 
wyjustowany). Streszczenia będą wydrukowane w 
wersji nadesłanej przez Autorów. Streszczenia 
proszę przesyłać do 28.02.2018r. 

 
ZASADY PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI 

Pełne teksty komunikatów naukowych 
zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym 
„Biuletyn IHAR” lub „Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość” (tylko wybrane prace). 
Gotowe teksty publikacji należy przesłać w formie 
elektronicznej na adres Konferencji oraz w formie 
wydruku (2 egzemplarze) na adres Komitetu 
Organizacyjnego, w terminie do 31.03.2018r. 

Publikacje należy przygotować zgodnie  
z instrukcjami dla Autorów publikujących w 
Biuletynie IHAR (w trybie tradycyjnym, 
redakcyjnym) lub „Żywność. Nauka. Technologia. 
Jakość” zamieszczonymi na stronach: 
http://www.ihar.edu.pl/biuletyn_ihar.php  

http://www.pttz.org/zyw/ 

Polanica Zdrój 8-10 maja 2018r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
O KONFERENCJI 

 
     W dniach 8-10 maja 2018 r. odbędzie się 
kolejna, już X Jubileuszowa Konferencja 
Naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy 
oraz jego przetwarzanie”. Konferencje te, 
powtarzane co dwa lata od 2000 r., jako jedyne w 
Polsce, obejmują całokształt zagadnień 
związanych z ziemniakiem w pełnym cyklu „od 
pola do stołu”, tak jego produkcji, jak                     
i przetwarzania. Składają się na nie problemy 
genetyki, hodowli, uprawy i ochrony, obrotu            
i dystrybucji ziemniaka, jego wartości żywieniowej, 
otrzymywania z niego produktów spożywczych  
i skrobi, a także przerobu skrobi i jej 
zastosowania.  
     Temat Konferencji „Innowacyjność                  
i optymalizacja procesów w produkcji                 
i przetwarzaniu ziemniaka”, dotyczy problemu, 
który w ostatnim czasie stał się tak ważnym            
i modnym. Celem konferencji jest zapoznanie 
środowisk naukowych i produkcyjnych tak 
rolniczych, jak i przemysłowych z nowoczesnymi, 
innowacyjnymi technologiami i technikami, 
stosowanymi w celu optymalizacji procesów 
produkcji i przetwarzania ziemniaka. 
     Miejscem konferencji będzie, leżąca w Kotlinie 
Kłodzkiej miejscowość uzdrowiskowa – Polanica 
Zdrój, w tym samym ośrodku, w którym odbyła się 
I Konferencja w 2000 r. W ten sposób,           
w Jubileuszowej Konferencji nawiązujemy do 
tradycji początków organizowania tego typu 
spotkań. Tak, jak w 2000 r., ośrodek ten stwarza 
warunki do połączenia udziału w Konferencji,        
z chwilą rekreacji i odpoczynku. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Uczestnictwo w Konferencji  
proszę zgłaszać wypełniając formularz 
zgłoszeniowy umieszczony na stronie: 

http://www.binoz.upwr.edu.pl/ziemniak 

 
 

WAŻNE TERMINY 
 
1/ Zgłoszenie uczestnictwa do 31.01.2017r.  
2/ Przesłanie streszczenia komunikatu/posteru 
pocztą elektroniczną w formie gotowej do druku 
w materiałach do 28.02.2018r. 
3/ Wniesienie opłaty konferencyjnej do 
15.03.2018r. 
4/ Zakwalifikowanie prac przez Komitet 
Naukowy do przedstawienia w formie 
komunikatu ustnego lub posteru - 15.03.2018r. 
5/ Dostarczenie pełnych tekstów artykułów 
pocztą elektroniczną oraz w formie wydruku (2 
egzemplarze) na adres Komitetu 
Organizacyjnego do 31.03.2018r. 
 
6/ Konferencja  - 8-10.05.2018r.  
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 
 

 


