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KOMUNIKAT I 

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej – „Możliwości 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów – w stronę najlepszych 
praktyk”. Do udziału w konferencji zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów, 

przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędników administracji państwowej oraz 

specjalistów reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. 

Miejscem Konferencji będzie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach 

(ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy). 

 

Celem Konferencji jest podsumowanie wiedzy i przedstawienie wyników badań prowadzonych w 

różnych ośrodkach naukowych oraz zaprezentowanie możliwości ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa. Prezentowane zagadnienia mają istotne 

znaczenie dla spełnienia wymagań UE nałożonych na państwa członkowskie w zakresie 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i amoniaku. 

 

Referaty plenarne wygłoszą: 
 

• prof. dr hab. Antoni Faber (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB) 

• dr Zuzanna Jarosz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB) 

• dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB) 

• prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB) 

• prof. dr hab. Stefan Pietrzak (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach) 

• prof. dr hab. Lech Jugowar (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy o/Poznań) 

• dr hab. Jacek Walczak (Instytut Zootechniki – PIB w Balicach) 

• dr Marek Zieliński (Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej) 
 
 

Konferencja naukowa organizowana jest w ramach zadania 2,6 Programu Wieloletniego (2016-
2020) IUNG-PIB „Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz 
azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050”. 
 

OPŁATA KONFERENCYJNA 
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji. 
Brak opłaty rejestracyjnej. 
Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania. 
Koszty uczestnictwa w konferencji (materiały, przerwa kawowa, obiad) są finansowane z 
Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB, zadanie 2,6. 
 

POSTERY 
W trakcie konferencji proponujemy prezentację wyników w formie posterów. 

Rozmiar plakatu: 115 cm długości i 80 cm szerokości 
 

WAŻNE DATY: 
Zgłoszenie udziału: 31.08.2017 

Komunikat nr II i szczegółowy program: po 06.09.2017 
 



 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ: 
Wypełnioną kartę udziału w konferencji (załącznik) prosimy przesłać na adres sekretariatu. 

 

PLANOWANY RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

29 września 2017 r. 
 

09:30-10:00 Rejestracja  
10:00-10:10 Otwarcie konferencji 
10:10-11:30 Referaty plenarne 
11:30-12:00 Przerwa kawowa 
12:00-13:20 Referaty plenarne 
13:20-13:50 Sesja posterowa 
13:50-14:00 Zakończenie konferencji 
14:00 Obiad 
 

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI: 
mgr Małgorzata Wydra 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, 

tel.: 81 4786 760, e-mail: biogospodarka@iung.pulawy.pl 

 

 

 

 
 

 
 


