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KRAJOWA PLATFORMA GLEBOWA 

Konferencja naukowa 

Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych  

w węgiel organiczny 
 

Warszawa, 6 września 2018 r.  

 

KOMUNIKAT  I  
 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze                   
i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się 6 września 
2018 r. w siedzibie SGGW i jest piątym spotkaniem w ramach Krajowej Platformy Glebowej. 
 Ochrona zasobów węgla organicznego w glebach jest jednym z najbardziej istotnych  
zagadnień w skali świata. Działania w tym zakresie mają przyczynić się do rozwiązania znacznej 
części problemów środowiskowych dotyczących produkcji żywności, retencji wody w glebach, 
zapobiegania degradacji gleb, dostosowywania się i łagodzenia zmian klimatu oraz zachowania 
różnorodności biologicznej. 

 Inicjatywy podejmowane na arenie międzynarodowej, wskazują na potrzebę ochrony 
nie tylko gleb organicznych, ale też gleb próchnicznych i organiczno-mineralnych 
zawierających znaczne ilości węgla organicznego oraz wykazujących potencjał akumulacji tego 
pierwiastka. W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania w zakresie zarządzania 
środowiskiem glebowym, proponujemy w trakcie konferencji poddać dyskusji m.in. definicję 
gleb bogatych w węgiel, wskazać ich funkcje środowiskowe i przydatność dla rolnictwa oraz 
wymienić doświadczenia na temat możliwości wykorzystania ich potencjału do zwiększania 
zasobów węgla organicznego w skali kraju. 
 
Zapraszamy do Warszawy.  
Organizatorzy  

  



Miejsce spotkania 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, Warszawa. 

 

Ramowy program konferencji naukowej w dniu 6 września 2018 r. 
  

8.30-9.00 Rejestracja uczestników 

9.00-9.15 Powitanie uczestników konferencji 

SESJA 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 2 

13.30-15.00 Wystąpienia ustne 

15.00-15.20 Przerwa 

15.20-16.30 PANEL DYSKUSYJNY  2  

ok. 16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

od 17.00 Otwarte posiedzenie Komisji Oceny Gleb i ich Użytkowania PTG 

 

Program konferencji  zostanie przesłany uczestnikom spotkania oraz zamieszczony na stronie  

IUNG-PIB (www.iung.pulawy.pl ) i PTG (www.ptg.sggw.pl) po 15 sierpnia 2018 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 w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia  

i przesłanie jej do 15 lipca  2018 r. na adres: kpg2018@iung.pulawy.pl.  

 

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 30 lipca 2018 r. 

http://www.iung.pulawy.pl/
http://www.ptg.sggw.pl/


 

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 15 lipca  2018 r. na adres sekretariatu konferencji: kpg2018@iung.pulawy.pl  

 
 

WAŻNE DATY 
 

Nadsyłanie kart zgłoszeń i streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów: 15 lipca 2018 r 

Potwierdzenie formy zgłoszonej prezentacji: do 30 lipca 2018 r. 

Komunikat 2 i szczegółowy program konferencji: po 15 sierpnia 2018 r. 

 

 

Patronat naukowy konferencji: 

Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania  

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 

 
 

mailto:kpg2018@iung.pulawy.pl


Komitet organizacyjny: 
Dr inż. Bożena Smreczak (IUNG-PIB) - przewodnicząca 

Dr inż. Marek Kondras (SGGW) 

Mgr Monika Pecio (IUNG-PIB) 

Mgr Aleksandra Ukalska-Jaruga (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 

 

 

 

Konferencja naukowa „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych  

w węgiel organiczny” jest organizowana ze środków finansowych zad. 1.3 „Monitorowanie różnych 
parametrów środowiska glebowego dla właściwej oceny WPR”  

w Programie Wieloletnim (2016-2020) IUNG-PIB,  

koordynowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

mailto:mlysiak@iung.pulawy.pl
mailto:uwojtowicz@iung.pulawy.pl

