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Szanowni Państwo, 

 

Konferencja organizowana w ramach Krajowej Platformy Glebowej w roku bieżącym 

jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym zasadniczych różnic i podobieństw pomiędzy 

systemami stosowanymi w różnych opracowaniach. W programie konferencji znajdą się 

wykłady, które przedstawią możliwości, problemy i skutki wprowadzenia typologii zawartej 

w Systematyce gleb Polski, wydanie 6 do archiwalnych systemów wyróżniania oraz opisu gleb 

rolnych i leśnych.  

W bieżącym roku, konferencja odbędzie się jako otwarte webinarium, w którym mogą 

wziąć udział osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Link do konferencji znajduje się 

w dalszej części komunikatu . 

Zapraszamy do udziału w konferencji, 

Organizatorzy 
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Program konferencji naukowej w dniu 22 września 2020 r. 
 

9.00-9.15 Powitanie uczestników konferencji:  

SESJA 1 

9.15-10.00 Marian Marzec: Korelacja typów i podtypów gleb wymienionych 

w Klasyfikacji gleb leśnych Polski [2000] i Systematyce gleb Polski 

wyd. 6 [2019],-struktura i jednostki klasyfikacyjne.  

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 

(emerytowany pracownik) 

10.00-10.45 Marcin Świtoniak, Cezary Kabała, Marek Podlasiński, Bożena 

Smreczak: Mapy glebowo-rolnicze w świetle 6 wydania systematyki 

gleb Polski (2019). 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

10.45-11.30 Bożena Smreczak: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, a 

Systematyka gleb Polski wydanie 6 – podobieństwa i różnice. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach 

11.30-11.45 Przerwa 

SESJA 2 

11.45-12.00 Joanna Michalak, Michał Jankowski: Obecność poziomów 

wzbogacania a zawartość skaleni w glebach piaszczystych obszaru 

młodoglacjalnego.  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

12.00-12.15 Bernadetta Bienia, Barbara Sawicka, Magdalena Dykiel, Barbara 

Krochmal-Marczak: Ocena zasobności oraz zakwaszenie gleb w 

Województwie Podkarpackim. 

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 

12.15-12.30 Izabella Olejniczak, Ewa Beata Górska, Dariusz Gozdowski, Paweł 

Boniecki, Edyta Hewelke, Anna Prędecka: Zmiany w strukturze 

gatunkowej zespołów skoczogonek (Hexapoda: collembola) jako 

biotyczny wskaźnik oceny stopnia zaburzenia i regeneracji gleb 

leśnych po pożarze. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

12.30-12.45 Bożena Smreczak: Projekt EU H2020 EJP SOIL Towards climate-smart 

sustainable management of agricultural soils. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach 

12.45-13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

Referaty problemowe i prezentacje ustne 
Prezentacje ustne powinny być przygotowane w programie PowerPoint 97-2003.*ppt lub 

wersji .pdf. Przewidywany czas trwania referatów problemowych 30 min+15 min na dyskusję, 

prezentacji ustnych „w pigułce”- 2-3 minuty+10 min na dyskusję. 
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Autorów prosimy o przesłanie referatów problemowych i prezentacji ustnych najpóźniej 

do 21 września 2020 r. na adres: mlysiak@iung.piulawy.pl w celu bezpośredniego 

udostępnienia ich na ekranie w trakcie wideokonferencji.  

 

Uczestnictwo w konferencji 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą zgłaszać się do 21.09.2020 r. 

po wypełnieniu formularza rejestracyjnego https://forms.gle/madaPUBXwZxyXGs36. 

 
 

Link do otwartego webinarium  

https://zoom.us/j/97414771027 
 

Uczestników wideokonferencji prosimy o wcześniejsze zainstalowanie  

programu Zoom. 

 
 

Streszczenia referatów opracowane w formie pliku pdf zostaną przesłane 
uczestnikom drogą elektroniczną w dniu konferencji. 

 

 

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

Dr inż. Marek Kondras (SGGW) 

Dr Aleksandra Ukalska-Jaruga (IUNG-PIB) 

Mgr Joanna Strzelecka (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 
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