
 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach 

zapraszają do udziału w 

 

VI KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU „NAUKA I PRAKTYKA – ROLNICTWO RÓŻNE 

SPOJRZENIA” 

 

 

 

ROLA NAUK ROLNICZYCH WE WDRAŻANIU KONCEPCJI 

ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO  

„OD POLA DO STOŁU” 

 

 

 

 

Chełm 7-8 czerwiec 2022 r. 

 

KOMUNIKAT I 

 



Komitet Naukowy:  

dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie 

dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie 

dr Beata Fałda 

prof. dr hab. Wiesław Oleszek 

prof. dr hab. Mariusz Matyka 

prof. dr hab. Teresa Doroszewska 

prof. dr hab. Roman Dziedzic 

prof. dr hab. Wojciech Lipiński 

prof. dr hab. inż. Barbara Kołodziej 

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz 

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig 

prof. dr hab. Cezary Sławiński 

prof. dr hab. Mariola Staniak 

prof. dr hab. Piotr Stypiński 

prof. dr hab. inż. Piotr Szulc 

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie 

dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB 

dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. PWSZ w Chełmie 

dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP 

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR 

dr hab. inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB 

dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. UTP 

dr hab. Jarosław Stalenga 

dr hab. inż. Roman Krawczyk 

dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek 

dr inż. Jolanta Bojarszczuk 

 

Komitet Organizacyjny: 

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

prof. dr hab. Mariola Staniak - Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 

dr inż. Rafał Kornas - Sekretarz 

prof. dr hab. Mariusz Matyka 

dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB 

dr inż. Jolanta Bojarszczuk 

dr inż. Jacek Cymerman 

dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek 

dr inż. Marzena Tomaszewska 

 

Celem konferencji jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu nauk rolniczych związanych 

z uprawą roślin i przetwórstwem żywności w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, a w 

szczególności sytemu żywnościowego „od pola do stołu". Jednym z ważniejszych aspektów konferencji 

będzie prezentacja badań aplikacyjnych, które mogą zostać wdrożone w praktyce rolniczej i przetwórstwie 

rolno-spożywczym, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju systemu żywnościowego, przy 

jednoczesnym zachowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przyrody i racjonalnym 

zagospodarowaniu produktów ubocznych powstających w przetwórstwie płodów rolnych. 

 

 



Tematyka konferencji: 

 Rola zrównoważonego rolnictwa w kształtowaniu wielkości i jakości plonu roślin uprawnych oraz 

wspieraniu różnorodności biologicznej. 

 Zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności jako filar zdrowego społeczeństwa. 

 Zrównoważone praktyki w przetwórstwie i dystrybucji żywności. 

 Bezpieczeństwo żywnościowe. 

Informacje organizacyjne: 

 Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Chełmie, ul. Pocztowa 54. 

 W trakcie Konferencji przewiduje się wystąpienia w formie referatów, krótkich doniesień oraz 

posterów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji. 

 Koszt konferencji wynosi 500 PLN i obejmuje: wyżywienie, materiały konferencyjne i 

zakwaterowanie. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdów. Opłatę należy dokonać na konto: 

konto nr 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 

z dopiskiem „Konferencja rolnictwo" oraz podaniem imienia i nazwiska 

 

 Pełne wersje prac naukowych zgłoszonych na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą 

opublikowane w czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Journal Citation Reports (IF co 

najmniej 1,5), w dostępie Open Access lub w czasopiśmie Polish Journal of Agronomy (20 pkt na 

liście MEiN). 

Istnieje możliwość dofinansowania kosztów wydania publikacji IF po konferencji. Informacji w tej 

sprawie udziela dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie, e-mail: akocira@pwsz.chelm.pl 

Publikacja w czasopiśmie Polish Journal of Agronomy jest bezpłatna (www.pja.iung.pulawy.pl). 

 Streszczenia referatu lub doniesienia proszę przesyłać na adres:  

Dr inż. Jolanta Bojarszczuk 

email: jbojarszczuk@iung.pulawy.pl   lub 

email: Jolanta.Bojarszczuk@iung.pulawy.pl 

 Szczegółowe informacje zostaną przesłane w Komunikacie II. 

 

Ważne terminy:  

 Zgłoszenie udziału w konferencji (formularz w załączeniu) - do 15 lutego 2022 roku  

 Rozesłanie komunikatu II do osób, które nadesłały zgłoszenia – do 15 marca 2022 

 Przesyłanie streszczeń referatów, doniesień i posterów - do 15 kwietnia 2022 roku 

 Opłata konferencyjna - do 29 kwietnia 2022 roku 

 

Kontakt i informacje: 

 

konfrol@pwszchelm.edu.pl 

lub telefonicznie: tel. (82) 564 02 84; tel. kom. 601 194 882 

 

 


