
Zapraszamy 
na konferencję pt.:

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej 
na środowisko przyrodnicze 

i rolnictwo w regionach
07 marca 2017 r.

Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4 (KZ) Bud. 9, sala 108.

Program Konferencji

Przewodniczący: prof. dr hab. Czesław Puchalski
               prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Otwarcie konferencji – godz. 1000

prof. dr hab. Sylwester Czopek – JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Wiesław Oleszek –  Dyrektor IUNG-PIB w Puławach
prof. dr hab. Czesław Puchalski – Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu
                Rzeszowskiego

Wystąpienia:

Działalność Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich Podkarpacia 
prof. dr hab. Czesław Puchalski 

Specyfi ka rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim
prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro 
dr hab. Jan Buczek

Program wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna współpracy nauki z doradztwem i praktyką 
rolniczą w regionach
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Przerwa kawowa (30 minut)

Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie pod wpływem WPR i ich wpływ na 
środowisko oraz konkurencyjność sektora rolnego
dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.

Wpływ praktyk rolniczych na bilans glebowej materii organicznej i gospodarkę wodną
prof. dr hab. Jan Kuś

Znaczenie i ochrona bioróżnorodności w agroekosystemach 
dr Paweł Radzikowski

Dyskusja i podsumowanie
prof. dr hab. Czesław Puchalski
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

Obiad – godz. 1430

Komitet Konferencji

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Sylwester Czopek
Dyrektor IUNG-PIB w Puławach
prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. Czesław Puchalski

Z-ca Dyrektora IUNG-PIB; koordynator programu wieloletniego
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

IUNG-PIB
dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.

Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro

dr hab. Jan Buczek 
dr Jadwiga Stanek-Tarkowska 

mgr Mateusz Rybak

Konferencja jest organizowana i fi nansowana w ramach zadania 1.8 programu 
wieloletniego IUNG-PIB, a udział w niej jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają 
wszystkim uczestnikom materiały konferencyjne oraz posiłek.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji do dnia 01 marca 2017 r. 
tel.: 601 145 191, e-mail: jagodastanek@ur.edu..pl


