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Vii mknol odb´dzie si´ w dniach 10-12 maja 2010 roku w zakopanem 
w hotelu hyrny. 
Vii multidyscyplinarna konferencja nauki o leku, jest kolejnym, organi- 
zowanym w cyklu dwuletnim, wydarzeniem naukowym, które jest integra-
cyjnym forum prezentacji wyników badaƒ, wymiany poglàdów i wielo-
p∏aszczyznowych dyskusji. nasze zaproszenie kierujemy do chemików 
i farmaceutów ró˝nych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, 
specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli oÊrodków akademi-
ckich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przemys∏u. 
cz´Êç wyk∏adowa obejmowaç b´dzie tematyk´ z zakresu chemii medycz-
nej, syntezy i technologii organicznej, analityki farmaceutycznej i klinicznej 
oraz technologii farmaceutycznej. J´zykiem konferencji jest j´zyk polski.
komitet naukowy Vii mknol dokona kwalifikacji prac uczestników, 
wprowadzonych i wys∏anych on-line, do prezentacji w formie wystà-
pienia ustnego lub plakatu. o decyzji komitetu naukowego uczestnicy 
zostanà wczeÊniej powiadomieni. 
Po zakoƒczeniu Vii mknol organizatorzy planujà jak zawsze opubliko-
wanie prac prezentowanych w czasie konferencji w specjalnym zeszycie 
acta Poloniae Pharmaceutica – Drug research. autorzy b´dà proszeni 
o przygotowanie opracowaƒ swoich wyników w j´zyku angielskim, Êci-
Êle wed∏ug instrukcji czasopisma acta Poloniae Pharmaceutica oraz z∏o-
˝enie ich u sekretarza komitetu naukowego w czasie trwania konferencji. 
w czasie trwania Vii mknol tradycyjnie zorganizowane b´dà wystawy 
aparatury, odczynników i wyposa˝enia dla nowoczesnych laboratoriów 
naukowo-badawczych oraz wystawa ksià˝ek naukowych.
Tradycyjnie obradom towarzyszyç b´dà spotkania towarzyskie, sprzyjajà-
ce integracji multidyscyplinarnego Êrodowiska naukowego, poprzez nawià-
zywanie nowych i pog∏´bianie istniejàcych kontaktów. organizatorzy 
zapraszajà wszystkich do udzia∏u w bankiecie oraz imprezie plenerowej.
Przewidywany koszt udzia∏u w konferencji wyniesie:
• uczestnik 1600,00 z∏ (+ 22% Vat);
• Doktorant 1200,00 z∏ (+ 22% Vat);
• osoba towarzyszàca 1400,00 z∏ (+ 22% Vat).
kwota ta obejmowaç b´dzie: op∏at´ konferencyjnà, materia∏y konfe-
rencyjne, noclegi w dniach 9 -13 maja, wy˝ywienie: od kolacji w dniu 
9 maja do Êniadania w dniu 13 maja, bankiet i piknik.

PrOgraM
VII MKNOL 2010



KOMItet NauKOwy

terMINarz I OP¸aty VII MKNOL 2010

grzegorz grynkiewicz – przewodniczàcy

Jacek Bojarski

Józef Dulak 

Tomasz giller – sekretarz

¸ukasz kaczmarek

andrzej kutner

Jacek kuênicki

wojciech T. markiewicz

aleksander P. mazurek

Jerzy ostrowski

KOMItet OrgaNIzacyjNy
Janusz obukowicz – przewodniczàcy

hanna Beczkowicz – v-ce przewodniczàca

marta kamiƒska

agnieszka Pytka

sylwia sitek

micha∏ Beczkowicz

Julian kutner

termin przesłania streszczeƒ on-line do 15 marca 2010

termin dokonania op∏aty do 28 lutego 2010
uczestnik 1600 z∏ (+ 22% Vat)
doktorant 1200 z∏ (+ 22% Vat)
osoba towarzyszàca 1400 z∏ (+ 22% Vat)
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KONKurs O NagrOd¢ I MedaL 
IMIeNIa staNIs¸awa BINIecKIegO

instytut Farmaceutyczny ustanowi∏ nagrod´ i medal im. stanis∏awa 
Binieckiego dla upami´tnienia wybitnego nauczyciela akademickiego 
i twórcy oryginalnych leków.

nagroda i medal przyznawane sà co dwa lata za wybitne osiàgni´cia 
naukowe w dziedzinie chemii leków.

nagroda i medal przyznawane sà pracownikom nauki, którzy w chwili 
zg∏aszania nie ukoƒczyli 40 roku ˝ycia.

ka˝dorazowo przyznawana jest jedna nagroda i medal.

wysokoÊç nagrody wynosi 5 000,00 z∏ (pi´ç tysi´cy z∏otych).

wr´czenie nagrody i medalu im. stanis∏awa Binieckiego nastàpi pod-
czas Vii multidyscyplinarnej konferencji nauki o leku.

Prawo zg∏aszania kandydatów do konkursu majà wszyscy samodzielni 
pracownicy naukowi.

zg∏aszanie kandydatów powinno byç dokonywane na piÊmie do 
instytutu Farmaceutycznego na adres: 

Instytut Farmaceutyczny
Komitet Organizacyjny VII mKnOL 2010 

01-793 Warszawa
ul. rydygiera 8

z dopiskiem na kopercie: 
„Konkurs o nagrod´ i medal
im. stanis∏awa Binieckiego”.

Termin zg∏aszania kandydatów do nagrody i medalu up∏ywa w dniu 
28 lutego 2010 roku. informujemy, ˝e zg∏oszenia opatrzone na koper-
cie stemplem pocztowym z datà póêniejszà ni˝ 28 lutego 2010 roku 
nie b´dà rozpatrywane w bie˝àcej edycji konkursu.

regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej Insty-
tutu Farmaceutycznego http://www.ifarm.waw.pl.



wszystkich zainteresowanych udzia∏em w Vii mknol 2010 
zapraszamy do rejestracji on-line na stronie konferencji:

http://www.ifarm.waw.pl 

http://science24.com/event/mknol2010/ 

indeks

strona internetowa konferencji jest stale uaktualniana, zapraszamy
do jej cz´stego odwiedzania.

rejestracja i zg∏aszanie abstraktów
witamy
Program
organizatorzy
nagrody
streszczenia i prezentacje
Publikacje konferencyjne
wystawy
sponsorzy
Terminy i op∏aty
Podró˝
na miejscu…
zakwaterowanie
Program socjalny
oferta turystyczna
informacje lokalne
galeria zdj´ç
kontakt



10-12 MAJA
ZAKOPANE – Hotel Hyrny

seKretarIat VII mKnOL 2010
v-ce przewodniczàca Komitetu Organizacyjnego

Hanna Beczkowicz

h.beczkowicz@ifarm.waw.pl
tel.: (022) 456 39 02

kom.: +48 601 991 900
fax: (022) 456 38 38

Instytut Farmaceutyczny
01-793 Warszawa, ul. rydygiera 8

e-mail: mKnOL2010@ifarm.waw.pl 
http://www.ifarm.waw.pl


