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ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

„Zrównoważone rolnictwo dla zrównoważonego morza – przyszłość rolnictwa w 

Polsce i Europie”

GRASS 2022

Polski Klub Ekologiczny, Coalition Clean Baltic oraz Koalicja Żywa Ziemia serdecznie zapraszają
na międzynarodową konferencję „Zrównoważone rolnictwo dla zrównoważonego morza -
przyszłość rolnictwa w Polsce i Europie” GRASS 2022, która odbędzie się w dniach 11 i 12 maja
2022 r. w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy
ul. Rektorskiej 4. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (stacjonarnie i online).
Przedmiotem dwudniowej konferencji będzie prezentacja i wymiana wiedzy (debaty, wykłady)
na temat rozwiązań dotyczących przyszłości rolnictwa w Polsce i w Europie.

Polskie i europejskie rolnictwo stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami ekonomicznymi,
społecznymi i środowiskowymi, których rozwiązanie ma decydujące znaczenie dla przyszłości
bezpieczeństwa żywnościowego. Najpoważniejszym z nich jest zapewnienie dochodowości
i konkurencyjności produkcji rolnej w kraju i Europie w zgodzie z pilną potrzebą podejmowania
działań przyjaznych dla środowiska i klimatu oraz zagwarantowania zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Rosnący wpływ na sposób funkcjonowania sektora rolnego mają także
coraz większe oczekiwania konsumentów wobec produkcji żywności wysokiej jakości zgodnie z
zasadami ochrony zdrowia publicznego, przyrody, gleby, wody i klimatu oraz zachowania
dobrostanu zwierząt.

Podczas konferencji prezentowane będą tematy związane ze Wspólną Polityką Rolną,
rolnictwem ekologicznym i agroekologią, w tym praktykami rolniczymi mającymi wpływ na
utrzymanie gleby w dobrej kulturze rolnej i zapobieganiu ucieczki substancji biogennych do wód
powierzchniowych i Bałtyku. Poruszone zostaną również tematy związane z dobrostanem
zwierząt czy ograniczeniem pestycydów w produkcji rolnej.

Przyszłość rolnictwa w Polsce
i w Europie. "GRASS 2022".
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Informacje praktyczne

Miejsce konferencji:

Centrum Zarządzania Innowacjami

i Transferem Technologii

Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

I piętro 1.01 Aula

Budynek znajduje się w odległości 5 minut pieszo od stacji: Metro Politechnika.

Rekomendujemy sprawdzenie trasy przed przyjazdem na mapie google lub na innej dostępnej mapie. Link do mapy
google: https://goo.gl/maps/EQqk5wk3HhjKHPXBA

Język i koszt uczestnictwa:

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają obiad i poczęstunek. Posiłki w trakcie konferencji są wegetariańskie i
wegańskie.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem:

https://forms.gle/epB3FFSFMmwRFZb5A.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2022 r. do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc w spotkaniu
na żywo jest ograniczona. Wcześniejsze przesłanie zgłoszenia daje większą gwarancję
uczestnictwa i ułatwi pracę organizatorom.

Drugi dzień konferencji finansowany w ramach 
programu IMCAP Unii Europejskiej.
Treść drugiego dnia niniejszej konferencji przedstawia 
wyłącznie poglądy jej autora i jedynie autor ponosi za 
nią odpowiedzialność. Komisja Europejska nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie 
zawartych w niej informacji.

Niniejszy materiał został 
opublikowany dzięki 
dofinansowaniu NFOŚiGW.
Za jego treść odpowiada 
wyłącznie PKE w Krakowie, 
Koło Miejskie w Gliwicach.

The first day of the 
conference has received 
funding from the LIFE 
Programme of the European 
Union.
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