
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Komunikat II 

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w 

V ZJEŹDZIE NAUKOWYM POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOLOGII MEDYCZNEJ 

„Biologia-Medycyna-Terapia” 

który odbędzie się w: 

Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

w Lublinie w dniach: 15-17.09.2022 r. 

 

 

PROGRAM  KONFERENCJI  PRZEWIDUJE: 

• Wykłady plenarne zaproszonych gości (30-40 min.) 

• Doniesienia ustne (15 min.)  

• Sesję plakatową (format plakatu: B1 (70-100 cm), pion) 

• Sesję młodych pracowników naukowych – doniesienia ustne lub plakat 

• Możliwość opublikowania artykułu w czasopismach z listy MEiN: 

Lekarz Wojskowy (ISSN: 0024-0745) - 20 pkt. MEiN  https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/ 

Pediatria i Medycyna Rodzinna (ISSN: 1734-1531) - 20 pkt. MEiN   http://pimr.pl 

Central European Journal of Immunology (ISSN: 1426-3912) - IF 2.085; 70 pkt. MEiN 

https://www.termedia.pl/Journal/Central_European_Journal_of_nbsp_Immunology-10 

 

 

https://lekarzwojskowy.wim.mil.pl/
http://pimr.pl/
https://www.termedia.pl/Journal/Central_European_Journal_of_nbsp_Immunology-10


ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w konferencji prosimy dokonać w terminie do  

30 kwietnia 2022 r. za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na 

stronie internetowej: https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022  

 

OPŁATY KONFERENCYJNE 

• 900,00 PLN – opłata pełna dla standardowych uczestników 

Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja, materiały 

konferencyjne, certyfikat uczestnictwa. 

• 750,00 PLN - opłata pełna dla uczestników będących członkami PTBMed 

lub/i PTIDiK 

Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja, materiały 

konferencyjne, certyfikat uczestnictwa. 

• 300,00 PLN – opłata pełna dla studentów i doktorantów 

Udział w sesjach i warsztatach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja, materiały 

konferencyjne, certyfikat uczestnictwa. 

• 500,00 PLN – opłata dla osoby towarzyszącej 

Udział w sesjach, ognisko integracyjne, uroczysta kolacja. (Dla uczestnika tylko 1 osoba 

towarzysząca). 

• 200,00 PLN – opłata za uczestnictwo on-line 

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto: 

68 1020 1042 0000 8102 0312 3098 

Jako tytuł wpłaty należy podać: Lublin 2022, Imię i Nazwisko 

 

Właścicielem konta jest: 

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej  

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Proponowana baza noclegowa dostępna jest na stronie: 

https://www.kul.pl/oplaty,110669.html 

 

https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022
https://www.kul.pl/oplaty,110669.html


 

WAŻNE TERMINY 

1. Zgłoszenie uczestnictwa przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem 

https://www.kul.pl/rejestracja,110668.html do 30 kwietnia 2022 r. 

2. Przesłanie streszczeń wystąpień konferencyjnych na adres e-mail konferencji 

bmt2022@kul.pl do 15 czerwca 2022 r.  

3. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 15 czerwca 2022 r. 

 

 

Komunikat III, zostanie wysłany w maju 2022 r. do wszystkich osób, które 

prześlą zgłoszenie uczestnictwa. 

 

DANE KONTAKTOWE 

Wszelkie informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie internetowej 

https://kul.pl/biologia-medycyna-terapia-2022 

 

Adres e-mail konferencji: bmt2022@kul.pl 

 

Telefon: (081) 445 46 67 

 

Instytut Nauk o Zdrowiu 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

ul. Konstantynów 1F, 20-708 Lublin 

(z dopiskiem konferencja Biologia Medycyna Terapia 2022) 

 

 

 

 

 

 

https://www.kul.pl/rejestracja,110668.html
file:///C:/Users/rafal/Desktop/bmt2022@kul.pl
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PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW  

Streszczenia wszystkich wykładów, doniesień oraz plakatów należy przysłać 

zarówno w języku polskim jak i angielskim na adres e-mail konferencji 

bmt2022@kul.pl do 15 czerwca 2022 r. 

 

1. Streszczenie w języku polskim na maksymalnie jedną stronę formatu A4, 

czcionka Times New Roman 12, margines z każdej strony 2,5 cm, odstęp 1,5 

wiersza, tytuł pogrubiony, nazwiska i adres instytucji kursywą (Załącznik 1). 

 

2. Streszczenie w języku angielskim na maksymalnie jedną stronę formatu A4, 

czcionka Times New Roman 12, margines z każdej strony 2,5 cm, odstęp 1,5 

wiersza, tytuł pogrubiony, nazwiska i adres instytucji kursywą (Załącznik 2). 

 

file:///C:/Users/QTOF/AppData/Local/Temp/bmt2022@kul.pl


Załącznik 1 

TYTUŁ DONIESIENIA USTNEGO LUB PLAKATU W JĘZYKU POLSKIM 

Imię i Nazwisko 1, Imię i Nazwisko 2, … 

Adres instytucji 1 w języku polskim (w kolejności: Uczelnia, Wydział, Katedra), Adres 

instytucji 2 w języku polskim (w kolejności: Uczelnia, Wydział, Katedra), … 

 

Tekst streszczenia w języku polskim na maksymalnie jedną stronę formatu A4, czcionka Times 

New Roman 12, margines z każdej strony 2,5 cm, odstęp 1,5 wiersza, tytuł pogrubiony, 

nazwiska i adres instytucji kursywą. 

 

Streszczenie proszę przesłać na adres e-mail konferencji bmt2022@kul.pl  

do 15 czerwca 2022 roku. 

 

file:///C:/Users/QTOF/AppData/Local/Temp/bmt2022@kul.pl


Załącznik 2 

TITLE OF WORK 

Author’s name and surname 1, Author’s name and surname 2, … 

Name of the organizational unit 1 (in the order: University, Faculty, Department), Name of 

the organizational unit 2 (in the order: University, Faculty, Department), … 

 

Abstract text in English not exceeding 1 page (font Times New Roman 12, all margins of 2.5 

cm with 1.5 line spacing).  

 

 

Please send the abstract by e-mail bmt2022@kul.pl until June 15, 2022. 
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