
 

Program konferencji 

nt.: „Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie procesów kształtowania środowiska 

rolniczego i zrównoważonego rozwoju” 

 

Miejsce i termin: 23.11.2015, Sala Kongresowa IUNG-PIB w Puławach 

Pałac Czartoryskich, ul. Czartoryskich 8 
 

 

Porządek 

 

900-1000  Rejestracja uczestników 

1000-1030  Otwarcie konferencji – Pan Bogusław Rzeźnicki – Dyrektor Departamentu 
Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW w Warszawie; prof. dr hab. Wiesław Oleszek – 
Dyrektor IUNG-PIB w Puławach 

1030-1100  Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa; 
Założenia, cele i kierunki wykorzystania wyników1  

– prof. dr. hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek 

1100-1120 Zagrożenia dla środowiska glebowego w Polsce oraz sposoby ich eliminowania  
i ograniczania  

– dr Bożena Smreczak, dr Grzegorz Siebielec 

1120-1140 Dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu, sposoby ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych 

– dr hab. Jerzy Kozyra, dr Zuzanna Jarosz 

1140-1200 Rola programu wieloletniego IUNG-PIB w kontekście oceny skutków 
środowiskowych WPR 

– mgr Artur Łopatka, dr Jan Jadczyszyn 

1200-1230 Przerwa na kawę 

1230-1300 Gospodarka nawozowa i jej wpływ na żyzność gleb i środowisko przyrodnicze  

– dr Tamara Jadczyszyn, dr Kazimierz Kęsik 

1300-1330 Zmiany w polskim rolnictwie i ich wpływ na środowisko przyrodnicze oraz 
możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach 
produkcji z uwzględnieniem specyfiki regionalnej  

– prof. dr hab. Jan Kuś, prof. dr hab. Adam Harasim, dr Jerzy Kopiński 

1330-1400 Dyskusja 

1400-1500 Obiad 

 

 

                                                 
1
 w ramach ujętych w programie referatów problemowych będą wskazane efekty realizacji poszczególnych zadań w okresie 

2011-2015 



1500-1520 Siedliskowe i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji roślinnej  
w Polsce i ich wpływ na innowacyjność technologii oraz kształtowanie jakości 
surowców roślinnych  

– prof. dr hab. Janusz Podleśny, prof. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. dr hab. 

Mariusz Kucharski 

1520-1540 Możliwości wykorzystania postępu biologicznego i technologicznego w uprawie 
chmielu i tytoniu w Polsce na tle uwarunkowań rynkowych  

– dr Urszula Skomra, prof. dr hab. Teresa Doroszewska 

1540-1610 Program wieloletni jako płaszczyzna współpracy IUNG-PIB z doradztwem  
i praktyką rolniczą  

– dr Mariusz Zarychta, dr Andrzej Zaliwski 

1610-1630 Podstawowe założenia i cele nowego programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 
2016-2020  

– prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz 

1630-1730 Dyskusja i podsumowanie konferencji 

 


