
III Ogólnopolską Konferencję Agroleśnictwa

„Agroleśnictwo – alternatywna produkcja rolnicza”
5 października 2022 r.

w Puławach

Komunikat 1 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy  
w Puławach

i
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa

zapraszają na

Konferencja zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  
w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka  

moduł Wsparcie konferencji naukowych

Patronat honorowy  

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
pan Henryk Kowalczyk

European Agroforestry Federation



CEL KONFERENCJI

 Głównym celem konferencji jest upowszechnianie informacji o 
agroleśnictwie. Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne) jest to sposób 
gospodarowania ziemią, w którym produkcja roślinna lub zwierzęca 
współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i/lub 
krzewami. Na konferencji rolnicy i doradcy dowiedzą się, jak wprowa-
dzić takie nowoczesne rozwiązania do gospodarstw, jakie przynoszą 
one korzyści ekonomiczne i środowiskowe oraz gdzie można uzyskać 
informacje na temat agroleśnictwa. Przewidziane są również prezen-
tacje funkcjonujących już polskich i zagranicznych gospodarstw agro-
leśnych. Konferencja przeznaczona jest głównie dla rolników i dorad-
ców rolnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

• Organizatorzy: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa, Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy;

• Miejsce konferencji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy;

• Termin konferencji: 5 października 2022 r.
• Rejestracja uczestnictwa: tylko przez wysłanie skanu wypełnionego  

i podpisanego formularza rejestracyjnego (karty zgłoszenia) do 31 lipca 
2022 r. na adres e-mail: azasada@iung.pulawy.pl. 

• Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Opłata konferencyjna: 50 zł brutto za uczestnictwo jednej osoby. Numer 

konta jest podany w formularzu rejestracyjnym.
• Organizatorzy zapewniają: udział w konferencji, materiały konferencyj-

ne, lunch i serwis kawowy. Dojazdy i zakwaterowanie/noclegi uczestnicy 
załatwiają i opłacają we własnym zakresie.

• Osoby, które dokonały opłaty konferencyjnej, będą miały dostęp do 
transmisji konferencji na kanale Youtube.

• Dokładny program konferencji zostanie podany w następnym komunika-
cie (lipiec 2022 r.).

• Pytania dotyczące konferencji można kierować na adres poczty elektro-
nicznej: azasada@iung.pulawy.pl.




