
 

  

 

 

 

 

Puławy, dn. 09 grudnia 2022 r.  

Szanowni Autorzy doniesień 

na 60. Naukową Konferencję Pszczelarską 

I komunikat 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 marca 2023 r., odbędzie się 60. Naukowa Konferencja 

Pszczelarska, organizowana przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa 

w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe.  Wydarzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali 

wykładowej Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. 

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nadsyłanie doniesień według następujących zasad:  

- objętość streszczenia nie powinna przekraczać 2 000 znaków ze spacjami włącznie 

- przyjmujemy streszczenia wyłącznie w j. polskim (wyjątek doniesienia z zagranicy)  

- preferowany edytor tekstu Ms Word, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12  

- tytuł zgłaszanego referatu pisany wielkimi literami, z pogrubieniem  

- tytuły naukowe, nazwiska z pełnymi imionami, pełna nazwa jednostki macierzystej  

- autorów prosimy o nadsyłanie streszczeń wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: beata.panasiuk@inhort.pl 

 - szczegółowy program Konferencji podamy do wiadomości w końcu lutego 2023 roku  

- w zgłoszeniu prosimy zawrzeć sugestię, czy doniesienie ma być przedstawione w formie referatu (czas na 

wygłoszenie do 10 minut), czy posteru elektronicznego (czas prezentacji do 2 minut). 

 

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów upływa w dniu 31 stycznia 2023 roku (po tym terminie, ze 

względów technicznych, doniesienia nie będą przyjmowane)  

 

Prosimy o przesłanie prezentacji i posterów przygotowanych w wersji elektronicznej na adres 

piotr.tomczak@inhort.pl do dnia 7 marca 2023 roku.  

 

Informujemy że: 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji co do kwalifikacji nadesłanych prac  

- informujemy, że nie przyjmujemy prac przeglądowych  

- streszczenia autorów, którzy nie dokonają opłaty konferencyjnej nie będą zamieszczone w materiałach 

konferencyjnych  

- opłata konferencyjna dotyczy kosztów druku materiałów konferencyjnych, organizacji przerw kawowych,  oraz 

obiadowych.  

- aktualne informacje dotyczące Konferencji będą dostępne na stronie internetowej: www.opisik.pulawy.pl, 

www.inhort.pl, oraz  www.facebook.com/InstytutOgrodnictwa 

 

O pozostałych szczegółach poinformujemy Państwa w oddzielnym komunikacie.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji.  

Za Organizatorów  

 

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. nadzw. IO  

Kierownik Zakładu Pszczelnictwa, Instytutu Ogrodnictwa - PIB 
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