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KOMUNIKAT  I  

 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Krajowej Platformy Glebowej. 
Tegoroczną konferencję naukową chcielibyśmy poświęcić tematyce usług ekosystemowych 
gleb. Teoria usług ekosystemowych ma na świecie bardzo wielu zwolenników, chociaż równie 
wiele osób odnosi się do niej sceptycznie. Bezsprzecznie pozwala informować m.in. 
mieszkańców miast i wsi oraz decydentów na różnych szczeblach o zależności człowieka od 
przyrody, odpowiedzialności za nią i zasadach zrównoważonego rozwoju. 

Podkreślanie wartości przyrody jako naturalnego kapitału Ziemi i podstawy życia ludzi 
niesie za sobą wiele bardzo poważnych pytań o metody dokonywania ocen, stosowanych 
wskaźników oraz realne zastosowania takich wycen w procesie podejmowania decyzji. Cześć 
usług ekosystemowych dostarczanych przez gleby np. udział w krążeniu pierwiastków i wody, 
sekwestracja węgla organicznego czy podtrzymywanie różnorodności biologicznej nie mają 
substytutów, dlatego potrzebny jest system monitorowania zmian i oceny skutków degradacji 
gleb z uwzględnieniem różnych grup interesariuszy, których będą dotyczyć korzyści, ale 
również koszty oceny i naprawy tych zmian. 
 
 
Zapraszamy do Warszawy.  
Organizatorzy  
 

                                                                                                                   
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa                      Polskie Towarzystwo Gleboznawcze                   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
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Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów                                                                                                                   Zakład Gleboznawstwa 
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Miejsce spotkania 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, Warszawa. 

 
Ramowy program konferencji naukowej w dniu 26 czerwca 2019  r. 

 8.30-9.00 Rejestracja uczestników 

9.00-9.15 Powitanie uczestników konferencji 

SESJA REFERATOWA 1 

9.15-11.00 Wystąpienia ustne 

11.00-11.30 Przerwa i sesja posterowa 

11.30-12.30 PANEL DYSKUSYJNY  1 

12.30-13.30 Obiad 

SESJA REFERATOWA 2 

13.30-15.00 Wystąpienia ustne 

15.00-15.20 Przerwa i sesja posterowa 

15.20-16.30 PANEL DYSKUSYJNY  2 i podsumowanie sesji posterowej 

ok. 16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

17.00 Otwarte posiedzenie Komisji Oceny Gleb i ich Użytkowania PTG 

 

Końcowy program  zostanie przesłany uczestnikom konferencji oraz zamieszczony na stronie  

IUNG-PIB (www.iung.pulawy.pl ) i PTG (www.ptg.sggw.pl) po 1 czerwca 2019 r.  

 

Opłata konferencyjna  
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Koszty uczestnictwa w spotkaniu (materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe i obiad są finansowane z programu wieloletniego IUNG-PIB (2016-

2020),  zadania 1.3 „ Monitorowanie różnych parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny 

WPR”. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegu.   

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji 
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację na stronie konferencji: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3TyHTw3qgjC9XmRaOncLrMr3bGkaJM2aIqvSnu7oM

FuQiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

Referaty i prezentacje posterowe 
W trakcie konferencji proponujemy prezentację wyników w formie wystąpień ustnych i posterów. 

Wystąpienia ustne 

Prezentacje ustne powinny być przygotowane w programie PowerPoint 97-2003.*ppt lub wersji .pdf. 

Przewidywany czas trwania wystąpień ustnych 15-20 min. 

Postery 

Prosimy o przygotowanie posterów o wymiarach: 90 cm długości i 70 cm szerokości. 

Uczestnicy konferencji otrzymają potwierdzenie formy prezentacji do 15 maja 2019 r. 

http://www.iung.pulawy.pl/
http://www.ptg.sggw.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3TyHTw3qgjC9XmRaOncLrMr3bGkaJM2aIqvSnu7oMFuQiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3TyHTw3qgjC9XmRaOncLrMr3bGkaJM2aIqvSnu7oMFuQiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Przygotowanie streszczeń do druku w materiałach konferencyjnych 
Prosimy o przygotowanie streszczeń prac w formacie Microsoft Word lub innym pozwalającym na 

swobodną edycję tekstu. Prace o objętości 1 strony należy przygotować przy zastosowaniu 

standardowych marginesów (2,5 cm) i pojedynczej interlinii wg następującego schematu: 

 

 

 

TYTUŁ  

wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, 12 pkt, wielkie litery, pogrubione 

 

Imię i nazwisko  

wyśrodkowane, Times New Roman, 11 pkt, czcionka pogrubiona  

prosimy podkreślić nazwisko osoby prezentującej  

Adres instytucji: 

pełna nazwa oraz adres instytucji, e-mail osoby prezentującej, tekst wyśrodkowany, czcionka Times 

New Roman, 11 pkt  

 

Słowa kluczowe: 

tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, 11 pkt 

 

Tekst,  

czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, tabele i rysunki: zamieszczone w tekście 

streszczenia, podpisy i nagłówki czcionka Times New Roman 10 pkt, cytowania w tekście: nazwisko(-

ka) autorów i rok.  

………………………………………………………………………………………………… 
 

Literatura  

cytowania w spisie – alfabetycznie, Times New Roman 10 pkt, pojedyncza interlinia.  

1. 

2. 

 

Streszczenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną 
do 1 maja  2019 r. na adres sekretariatu konferencji: kpg2019@iung.pulawy.pl . 

 

Ważne daty 
 

Nadsyłanie kart zgłoszeń oraz streszczeń wystąpień ustnych i posterów: 1 maja 2019 r. 

Potwierdzenie zgłoszonej formy prezentacji: 15 maja 2019 r. 

Komunikat II i szczegółowy program warsztatów: po 1 czerwca 2019 r. 

 

 

Patronat naukowy konferencji: 

Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania  

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 

mailto:kpg2019@iung.pulawy.pl
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Komitet organizacyjny: 
Dr inż. Bożena Smreczak (IUNG-PIB)- przewodnicząca Mgr Aleksandra Ukalska-Jaruga (IUNG-PIB) 

Dr inż. Marek Kondras (SGGW) Mgr Monika Pecio (IUNG-PIB) 

 

 

Mgr Joanna Strzelecka (IUNG-PIB) 

Sekretariat konferencji: 
  Mgr Magdalena Łysiak (IUNG-PIB) – tel. 81 47 86 783; e-mail: mlysiak@iung.pulawy.pl 

  Mgr Urszula Wójtowicz (IUNG-PIB) - tel. 81 47 86 783; e-mail: uwojtowicz@iung.pulawy.pl 
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