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Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych  

w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych  

w medycynie, farmacji i stomatologii. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli 

świata nauki zajmujących się opisaną problematyką - do doświadczonych pracowników 

naukowych, a także do studentów, doktorantów oraz do osób działających w  zakresie 

praktyki gospodarczej. W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja 

naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i  doktorantów. 

Konferencja jest również okazją nie tylko do wymiany doświadczeń między naukowcami 

z różnych ośrodków badawczych w Polsce, zajmującymi się przedstawioną problematyką, 

a także do nawiązania współpracy pomiędzy polimerowcami, a przedstawicielami 

środowiska medycznego. 

 

1. Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia: 
 

• Biomateriały 

• Biodegradowalne polimery w medycynie 

• Protezy i implanty 

• Polimerowe wyroby medyczne 

• Wielofunkcyjne materiały opatrunkowe 

• Polimerowe nośniki leków 

• Materiały/polimery inteligentne 

• Nanomateriały do celów medycznych 

• Polimery do zastosowań stomatologicznych   

 

Język konferencji: polski 

 

2. Publikacja w języku angielskim 
Po wniesieniu dodatkowej opłaty według cennika danego czasopisma, pod warunkiem 
spełnienia wymogów wydawniczych oraz otrzymania pozytywnych recenzji, artykuły zgodne 
z profilem tematycznym czasopisma, będą publikowane w ramach szybkiej ścieżki w: 

 Fibres & Textiles in Eastern Europe (40 pkt. MNiSW) 
Szczegółowe informacje dla autorów: www.fibtex.lodz.pl/ 
 

 Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (20 pkt. MNISW), 
Szczegółowe informacje dla autorów  www.ptchit.lodz.pl/ 
  

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Polimery w Medycynie 

28-29 października 2020 

 

file:///C:/Users/katarzynadruzdz/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KONFERENCJA%20POLIMERY%20W%20MEDYCYNIE%202019/załączniki/C:/Users/k.drozdz/Downloads/www.fibtex.lodz.pl/
http://www.ptchit.lodz.pl/
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3. Harmonogram i koszt udziału w konferencji 

 

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wraz z tytułem referatu, abstraktem i 
słowami kluczowymi na adres e-mail: k.druzdz@ibwch.lodz.pl 

 

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na poniższy rachunek bankowy: 

PEKAO S.A. VI O/Łódź, 23 1240 3031 1111 0000 3426 6342 

W tytule przelewu należy wpisać: PWM3 Imię i Nazwisko Uczestnika 

 

Ważne terminy: 

4 września - termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów 

10 września - termin akceptacji abstraktów 

30 września - termin wnoszenia opłaty konferencyjnej 

20 października  - termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów 

28-29 października - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie 

 

Opłata konferencyjna I – 800 zł / 600zł (dla doktorantów) – obejmuje: 

• wystąpienie na konferencji lub udział w sesji posterowej, 

• publikację artykułu w języku angielskim (płatna dodatkowo), 

• materiały konferencyjne, 

• przerwy kawowe oraz obiady, 

• uroczystą kolację, 

• wycieczkę po Łodzi. 
 
Opłata konferencyjna II – 75 zł – obejmuje: 

• udział bierny w konferencji 

• materiały konferencyjne 

• przerwy kawowe oraz obiady 
 
Opłaty zawierają podatek VAT (23%). 
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Plakaty do sesji posterowej w formacie B1. 

 

Koszt Konferencji nie obejmuje opłaty za hotel  

Propozycja zakwaterowania w Hotelu Tobaco przy ul. Kopernika 64 w Łodzi 
http://www.hoteltobaco.pl/ 

Główne atuty hotelu to: 

• lokalizacja w centrum miasta (bliskość atrakcji – ulica Piotrkowska, Manufaktura),  
a także Hali Atlas Arena, Lotniska Lublinek, Dworca PKP/PKS Łódź Kaliska oraz Hali 
Targowej EXPO; 

• wielokrotnie nagradzane, designerskie wnętrza; 
• 115 komfortowych pokoi; 
• bezpieczny, monitorowany parking na hotelowym dziedzińcu; 
• bezpłatna strefa relaksu, czyli sauna fińska i mini siłownia; 
• urozmaicona oferta gastronomiczna inspirowana kuchnią polską, niemiecką, 

rosyjską i żydowską; 
• bogata oferta konferencyjna; 
• bliskość siedziby Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien 

Chemicznych (organizatora Konferencji). 

Rezerwacje noclegu osobiste na hasło – „Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 
Polimery w Medycynie” 

• pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 190 PLN; 

• pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 240 PLN; 

• parking – płatny 30,00 zł/pojazd; przed hotelem- strefa miejska, bezpłatna; 

Zgłoszenia bezpośrednio na adres – rezerwacje@hoteltobaco.pl lub 
recepcja@hoteltobaco.pl 

 

Hotel rozlicza się bezpośrednio z Gościem na podstawie faktury proforma – 100% 
przedpłaty przed przyjazdem. 

  

4. Sekretarz konferencji – dane kontaktowe 

mgr Katarzyna Drużdż – 42 638 03 04,  

e-mail: k.druzdz@ibwch.lodz.pl




