
zapraszają
 na warsztaty naukowe pt.:

Wpływ współczesnej polityki 
rolnej na możliwości rozwoju 

obszarów wiejskich

Puławy, 11-12 września 2013 r.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
  Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach
oraz

Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich

Warsztaty organizowane w ramach zadań 2.1 i 4.2 
Programu Wieloletniego IUNG-PIB

Organizacja warsztatów:
Udział w warsztatach naukowych, materiały i wyżywienie  
są bezpłatne.

Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy we 
własnym zakresie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału 
w warsztatach 
do dnia 06.09.2013 r. na adres: 

Maria Michałkiewicz
Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa - PIB
Dział Upowszechniania i Wydawnictw

ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

tel.: 81 886 34 21 wew. 301
e-mail: michalk@iung.pulawy.pl

Zakwaterowanie:
rezerwacja do dnia 06.09.2013 r.
IUNG Hotel
al. Królewska 17
24-100 Puławy
tel./fax: (81) 887 73 06, (81) 887 73 07
e-mail: csk@iung.pulawy.pl

Ceny indywidualne kształtują się następująco:

– pokój 1-osobowy – 150 zł (ze śniadaniem)

– pokój 2-osobowy – 180 zł (ze śniadaniem)



Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
dr hab. Franciszek Woch, prof. nadzw.

dr inż. Mariusz Zarychta
mgr Artur Łopatka

mgr inż. Jerzy Kozłowski
 dr inż. Jacek Pijanowski

inż. Stanisław Talerzowski

Program warsztatów 
Sala Kongresowa IUNG-PIB

11.09.2013 r.
1200-1220  Otwarcie warsztatów
	 		–	prof.	dr	hab.	Stanisław	Krasowicz 
   z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych

1220-1250  Stan i kierunki przemian strukturalnych obszarów  
   wiejskich w Polsce 
   – dr	hab.	Franciszek	Woch,	prof.	ndzw.	 (IUNG-PIB Puławy)

1250-1310  Zakres realizacji wybranych działań Programu  
   Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
   – dr	inż.	Mariusz	Zarychta (IUNG-PIB Puławy)

1310-1330  Dyskusja

1330-1430  Obiad

1430-1500  Propozycje niezbędnych rozwiązań instytucjonalnych  
   dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 
   – dr	inż.	Jacek	Pijanowski (UR w Krakowie)

1500-1530  Propozycje kompleksowego rozwoju obszarów  
   wiejskich na bazie procesu scalania gruntów 
   – mgr	inż.	Gustaw	Korta (WBGiTR w Krakowie)

1530-1600  Przerwa na kawę

1600-1630   Uwarunkowania prawne kompleksowego rozwoju    
    obszarów wiejskich w procesie scalania gruntów
    – mgr inż.	Mikołaj	Smyk (WBGiTR we Wrocławiu)

1630-1700    Próba modelowania metodami dynamiki systemów  
   wpływu polityki rolnej na strukturę obszarów wiejskich  
    – mgr	Artur	Łopatka	(IUNG-PIB Puławy)

1700-1730   Wsparcie procesu scalania gruntów przy wykorzystaniu  
   wybranych rozwiązań  informatycznych  
    – mgr	inż.	Joanna	Tarasik-Kraska	(PBGiTR w Rzeszowie)

1730-1800  Dyskusja

1900       Kolacja

12.09.2013 r.
900-930     Instytucja scaleń gruntów w świetle znowelizowanej  
   ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 
   – mgr	inż.	Jerzy	Kozłowski (MRiRW w Warszawie)

930-1000     Przewidywane rozwiązania prawne oraz instytucjonalne  
    działań polityki rolnej na lata 2014-2020 
    – dr	Aleksandra	Chlebicka (FAPA w Warszawie)

1000-1030  Przewidywane możliwości finansowe oraz rozwiązania  
   organizacyjne działań polityki rolnej na lata 2014-2020 
   – mgr	inż.	Mieczysław	Paradowski (MRiRW w Warszawie)

1030-1100  Dyskusja

1100-1130  Przerwa na kawę

1130-1200  Ocena propozycji Programu Rozwoju  Obszarów  
   Wiejskich na lata 2014-2020 
   – dr	hab.	Franciszek	Woch,	prof.	ndzw.	 (IUNG-PIB Puławy)

1200-1240  Dyskusja i podsumowanie warsztatów

1300     Obiad


