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CELE:

Prezentacja zainteresowań oraz efektów
pracy naukowej młodych naukowców i
doktorantów

Aktywne uczczenie jubileuszu 25-lecia
Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB (1992-
2017)



IUNG-PIB – tradycje i nowe wyzwania
1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny

1869-1914    Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach 
(Nowej  Aleksandrii) z rosyjskim językiem wykładowym

1917 - Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW)

1950 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

2005 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy



Struktura organizacyjna IUNG-PIB

Doktoranci są włączani do badań i prac wdrożeniowo-

upowszechnieniowych różnych zakładów naukowych. 

Współpracują też z RZD IUNG-PIB.



Struktura działalności IUNG-PIB
program działalności statutowej;

programy wieloletnie;
projekty w ramach UE;

projekty badawcze, krajowe, zagraniczne;

monitoringi na poziomie kraju: suszy, skażenia 
gleb, wód i powietrza;

oceny stanu agrochemicznego gleb;

wyznaczanie ONW, OSN, OPR;

ocena skutków WPR.

IUNG-PIB to badania środowiskowe 

i technologiczne



Przykłady projektów badawczych 
o tematyce środowiskowej

 Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia 
i siewu kukurydzy (AZOMAIS) 
– dr T. Jadczyszyn (2012-2016)

 Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do 
adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 
2030 i 2050 (LCAgri) – prof. dr hab. W. Oleszek (2015-2018)

 Metody poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach 
produkcji rolniczej (FertilCrop) – dr J. Stalenga (2015-2017)

 Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności 
energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa 
(BIOGAS&EE) – prof. nadzw. dr hab. M. Matyka (2015-2018)



Przykłady projektów badawczych 
o tematyce środowiskowej

 Zapobieganie i remediacja gleb zdegradowanych w Europie 
poprzez zrównoważone użytkowanie gruntów (RECARE) 
– dr G. Siebielec (2013-2018)

 Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce (BioEcon) –
prof. dr hab. W. Oleszek (2015-2018)

 Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo 
siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. 
lubelskim (KIK/25) – dr J. Stalenga (2011-2017)



Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki 
rolniczej według IUNG-PIB

1) Działania w zakresie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu;

2) Ocena wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze 
i zapobieganie jego degradacji, racjonalne wykorzystanie 
gleb;

3) Ocena skutków produkcyjnych, ekonomicznych 
i środowiskowych WPR i PROW;

4) Promocja i ocena różnych systemów gospodarowania 
w rolnictwie oraz konserwujących systemów uprawy roli;

5) Ocena możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne 
oraz wykorzystanie w tym celu różnych ziemiopłodów;

6) Wspieranie rolnictwa niskoemisyjnego;



7) Wspieranie biogospodarki oraz innowacyjności polskiego  rolnictwa;

8) Ograniczanie zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska poprzez eliminację 
lub zmniejszanie zużycia środków chemicznych;

9) Wykorzystanie biotechnologii i wyników badań agrotechnicznych 
w pracach nad kształtowaniem jakości surowców roślinnych;

10) Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu i transferze wyników 
badań do praktyki;

11) Rozwój alternatywnych kierunków działalności na obszarach wiejskich;

12) Wykorzystanie nowych metod oceny rolnictwa na różnych 
poziomach zarządzania w tym analizy przestrzennej;

13) Modelowanie zmian w produkcji rolniczej i jej oddziaływania 
na środowisko.

Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki 
rolniczej według IUNG-PIB



Studia Doktoranckie IUNG-PIB
— ważna forma kształcenia i rozwoju kadr naukowych;

— szereg nowych inicjatyw badawczych i wdrożeniowo-
upowszechnieniowych;

— istotny czynnik rozwoju i umacniania IUNG-PIB;

— możliwość wzbogacenia współpracy i kontaktów naukowych
z różnymi ośrodkami naukowymi;

— dowód strategicznego, perspektywicznego spojrzenia na
IUNG-PIB;

— potężny ładunek zaangażowania i życzliwości w ramach
współpracy międzypokoleniowej;

— połączenie szacunku dla tradycji z podejmowaniem nowych
wyzwań.
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Wyrażamy uznanie i dziękujemy inicjatorom oraz organizatorom

Studiów Doktoranckich IUNG-PIB, a ich absolwentom i słuchaczom

życzymy pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń zawodowych

i osobistych
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