
Komitet Honorowy 
 

prof. dr hab. Marian Wesołowski - JM REKTOR UP 
prof. dr hab. dr m.h.c. Janusz Haman - czł. rzecz. PAN 
prof. dr hab. dr h.c. Jan Gliński - czł. rzecz. PAN 
prof. dr hab. dr m.h.c. Rudolf Michałek - czł. rzecz. PAN 

 

Komitet Naukowy 
 

prof. dr hab. Andrzej Ambrozik  
prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz  
prof. dr hab. Andrzej Chochowski  
prof. dr hab. Bronisław Dawidowski 
prof. dr hab. Kazimierz Dreszer 
prof. dr hab. Józef Flizikowski  
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki 
prof. dr hab. Roman Hejft 
prof. dr hab. Ryszard Hołownicki  
prof. dr hab. Józef Horabik 
prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski  
prof. dr hab. Franciszek Kluza 
prof. dr hab. Henryk Komsta  
prof. dr hab. Józef Kowalczuk 
prof. dr hab. Józef Kowalski  
prof. dr hab. Adam Krysztofiak  
prof. dr hab. Leon Kukiełka  
prof. dr hab. ElŜbieta Kusińska 
prof. dr hab. Andrzej Kusz 
prof. dr hab. Andrzej Kwieciński  
prof. dr hab. Janusz Laskowski 
prof. dr hab. Kazimierz Lejda  
prof. dr hab. Tadeusz Lis 
prof. dr hab. Leszek Mościcki 
prof. dr hab. Andrzej Myczko 
prof. dr hab. Janusz Mysłowski  
prof. dr hab. Marek Opielak 
prof. dr hab. Janusz Piechocki  
prof. dr hab. Wiesław Piekarski 
prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski 
prof. dr hab. Tadeusz Rawa  
prof. dr hab. Zdzisław Rychlik  
prof. dr hab. Józef Szlachta  
prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel 
prof. dr hab. Zbigniew Ślipek  
prof. dr hab. Marek Tukiendorf  
prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz 
prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek 
prof. dr hab. Bogdan śółtowski 
dr hab. Wojciech Tanaś, prof. nadzw. UP 
dr hab. Tadeusz Węgorek, prof. nadzw. UP 

Komitet Organizacyjny  
 

prof. dr hab. Wiesław Piekarski - przewodniczący 
prof. dr hab. ElŜbieta Kusińska   
dr hab. Andrzej Marczuk, prof. nadzw. UP  
dr hab. Tadeusz Głuski, prof. nadzw. UP  
dr inŜ. Andrzej Kuranc  
dr inŜ. Sławomir Kocira 
dr inŜ. Stanisław Parafiniuk  
dr inŜ. Halina Pawlak 
dr inŜ. Barbara Maniak 
dr inŜ. Beata Ślaska–Grzywna 
dr inŜ. Tomasz Słowik 
dr inŜ. Paweł Sobczak 
dr inŜ. Roman Rybicki 
dr inŜ. Krzysztof Jóźwik 
mgr inŜ. Agnieszka Dudziak 
 

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego 
 

dr inŜ. Andrzej Kuranc 
Katedra Energetyki i Pojazdów 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin 
tel. (81) 445-61-33  tel./fax.: (81) 445-61-47 
e-mail: andrzej.kuranc@up.lublin.pl 

 
Program naukowy obejmuje zagadnienia: 

 
− inŜynieria rolnicza i inŜynieria spoŜywcza, 
− gospodarka energią w rolnictwie i przemyśle rolno-

spoŜywczym, 
− agrofizyczne właściwości surowców i produktów, 
− ochrona środowiska, 
− odnawialne źródła energii i recykling, 
− kształtowanie środowiska i zagospodarowanie 

odpadów rolniczych i rolno-spoŜywczych, 
− ekonomika i organizacja w technice rolniczej, 
− automatyzacja i kontrola procesów produkcyjnych, 
− informatyka w inŜynierii rolniczej, 
− pojazdy ekologiczne i biopaliwa, 
− transport rolniczy i w przemyśle spoŜywczym, 
− zastosowanie statystyki matematycznej 

w inŜynierii rolniczej, 
− inŜynieria produkcji. 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa 
w 

 Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
„Techniki i Technologie w InŜynierii Rolniczej” 

 Lublin 2010 
 

Tytuł naukowy/stopień naukowy 

……..………..………………………………..………. 

Imię  …………..……………………………………... 

Nazwisko  …………………………….……………… 

Uczelnia/Instytucja ………………………................... 

………………………………………………………… 

Adres .................................................................……… 

……..………..………………………………..………. 

……..………..………………………………..………. 

Telefon ......................................................................... 

E-mail …………………………………….................. 

Deklaruję: 

-   udział w konferencji i wygłoszenie referatu 
-   udział w konferencji i prezentację posteru 
-   udział w konferencji bez referatu/posteru 

 
Temat referatu/posteru  

……..………..………………………………..………. 

……..………..………………………………..………. 

……..………..………………………………..………. 

Proszę o rezerwację noclegów 

-  DS. ESKULAP,  ul. Langiewicza 12 
           -  opłata uwzględniona w opł. konf. 

-  HOTEL MŁYN, al. Racławickie 23 * 
          * - opłata we własnym zakresie  !!! 

 
-   21-22.09.2010 r. 
-   22-23.09.2010 r. 
-   23-24.09.2010 r. 

 
Data ........................., podpis ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział InŜynierii Produkcji 

 
 

 
 

Lubelskie Towarzystwo Naukowe 
Polskie Towarzystwo InŜynierii Rolniczej 

 

Międzynarodowa  
Konferencja Naukowa 

 

pod patronatem Jego Magnificencji Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

 

TECHNIKI I TECHNOLOGIE 
W INśYNIERII ROLNICZEJ 

 

TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES 

IN AGRICULTURAL ENGINEERING 
 

Organizowana z okazji jubileuszu  
40-lecia  

Wydziału InŜynierii Produkcji 

Lublin, 22 - 24 września 2010 r. 

Publikacje 
Pełne teksty nadesłanych prac będą publikowane  
w recenzowanych (punktowanych) czasopismach 
naukowych, według zasad obowiązujących  
w  redakcjach  wydawnictw. 
Warunkiem druku artykułu jest uczestnictwo 
w Konferencji. 
 

Koszty uczestnictwa 
Opłata pełna - 700 zł (siedemset złotych) - uwzględnia 
uczestnictwo w konferencji i materiały konferencyjne, 
catering podczas obrad, uroczystą kolację, noclegi  
w domu studenta, śniadania i kolacje. Opłata nie 
obejmuje kosztów dojazdu. 
 

Opłata zmniejszona - 450 zł (czterysta pięćdziesiąt 
złotych) - uwzględnia uczestnictwo w konferencji  
i materiały konferencyjne, catering podczas obrad oraz  
uroczystą kolację.  
-  nie uwzględnia noclegów, śniadań oraz kosztów 
dojazdu. 

 

Opłatę naleŜy kierować na konto: 
Polskie Towarzystwo InŜynierii Rolniczej 
O/Lublin; ul. Głęboka 28; 20-612 Lublin 

06 1020 3150 0000 3402 0027 3128 
z dopiskiem „40-WIP” oraz podaniem imienia 

i nazwiska uczestnika 
 

Dane do faktury  
Uczelnia/Instytucja, adres: 

………………………………………………. 

……..………………………………………... 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

NIP:………………………….……………..... 

WaŜne terminy 

31.03.2010 r. - Zgłoszenie udziału 
30.06.2010 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej 
30.06.2010 r. - Przesłanie streszczenia referatu/posteru 
 
UWAGA: Proszę wypełnić tę stronę i wysłać pocztą 
lub drogą elektroniczną na adres sekretariatu. 

Miejsce obrad 
CENTRUM KONGRESOWE  
Uniwersytetu Przyrodniczego 

ul. Akademicka 15, Lublin 
 

Program ramowy 
22.09.2010 r. 

8.00 Rejestracja uczestników   
(Zapisy na wycieczkę po Lubelskiej Starówce) 

10.00 Otwarcie Konferencji 
13.00 Obiad 
14.00 Obrady plenarne 
17.00 Zwiedzanie Starówki 

 
23.09.2010 r. 

9.00-10.30 Obrady plenarne 
10.30-11.00 Kawa, herbata  

(Zapisy na wyjazd do Kozłówki) 
11.00-13.00 Obrady plenarne 
13.00 Obiad 
14.30-16.00 Obrady plenarne 
16.00-16.30 Kawa, herbata 
16.30-18.00 Obrady plenarne 
19.00 Uroczysta kolacja 

 
24.09.2010 r. 

9.00-11.00 Sesja posterowa 
11.00-11.30 Kawa, herbata  
11.00-12.30 Sesja posterowa 
12.30-13.00 Podsumowanie 
13.00 Obiad 
14.00 Wyjazd do Kozłówki 
 

Patronat medialny 
 
 
 

 
 

Inne informacje 
www.wip.up.lublin.pl 


