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serdecznie zapraszają do udziału w 
 

XXXVIII OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE  
AGROMETEOROLOGÓW i KLIMATOLOGÓW 

Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH 

 

pod tytułem 

 
INNOWACJE NA RZECZ ADAPTACJI WOBEC  

ZMIAN KLIMATU 

 
 

Konferencja odbędzie się w dniach 18 -20 września 2017 roku  
w Puławach 

 

  XXXVIII Zjazd ma umożliwić wymianę najnowszych osiągnięć naukowych, stworzyć 
ramy do dyskusji, integrować środowisko specjalistów wokół współczesnych problemów 

wykorzystania i zastosowań meteorologii i klimatologii w inżynierii, kształtowaniu i 

ochronie środowiska. 

  Tematyka konferencji będzie obejmować szeroko rozumiane obszary badań z zakresu 
meteorologii i klimatologii stosowanej, ekologii, ekologicznych i gospodarczych skutków 
współczesnych zmian klimatu, strategii adaptacyjnych, klimatu i mikroklimatu obszarów 
chronionych, wykorzystania systemów GIS, a także problemów będących przedmiotem 
najnowszych badań i osiągnięć uczestników Zjazdu. 
Zagadnieniem wiodącym konferencji będzie tematyka z zakresu zmian klimatu. W 

trakcie obrad będą prezentowane zagadnienia z zakresu obserwowanych i przyszłych 
zmian klimatu ze wskazaniem na potrzebę adaptacji i mitygacji w rolnictwie. W 
szczególności poruszona będzie tematyka niedoborów opadów, w tym suszy, a także 
prezentacja wyników badań odnośnie emisji gazów cieplarnianych i możliwości ich 
ograniczenia w rolnictwie. 
  Miło nam będzie gościć pracowników wyższych uczelni z krajów sąsiadujących, a 

także przedstawicieli firm producentów i dystrybutorów aparatury specjalistycznej i 

oprogramowania z zakresu meteorologii i ochrony powietrza.  

  Orientacyjny koszt uczestnictwa w Zjeździe wyniesie około 250 zł. Koszt obejmie druk 

materiałów konferencyjnych, sesję terenową, pełne wyżywienie, uroczystą kolację. 

  Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego z 

deklaracją wygłoszenia referatu lub przedstawienia posteru do dnia 27 marca 2017 r., 

elektronicznie na adres e-mail: zjazdmeteo@iung.pulawy.pl 

 

W przypadku zgłoszenia dużej ilości wystąpień organizatorzy zastrzegają sobie 

możliwość wyboru sposobu prezentacji (referat lub poster) o czym niezwłocznie 

powiadomimy autora. Referaty i komunikaty zostaną opublikowane w recenzowanym 

wydawnictwie. Szczegóły dotyczące wymagań redakcyjnych i spraw organizacyjnych 

prześlemy w następnych komunikatach. 
 

 

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
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