
 

Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Zarząd: Sławomir Pawlak - Prezes Zarządu; Marcin Kotlarz - Członek Zarządu 

ul. Indiry Gandhi 21,  02-776 Warszawa,  email: biuro@zmianyklimatu.org.pl  

KRS 0000309273,  NIP 7010149552,  tel. +48 721 720 721 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

„Adaptacja do zamian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE” 

www. SZKOLENIA.klimatarolnictwo.pl 

 

Termin: 7 maja 2019 r. Miejscowość: Radzików k. Błonia 
 

Program szkolenia opracowany został na bazie publikacji: 
 

1. Płyn bytu. Woda w środowisku i otoczeniu człowieka 

2. Nowa droga Rozwoju. Energia ze źródeł odnawialnych. 

3. Wartości przyrodnicze użytków zielonych i ich ochrona 

4. Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce. Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. 

5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. 

6. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice 

 

Godz. Temat Prowadzący Sala/informacje 

10:00-10:30 Powitanie uczestników.  

Informacja o projekcie i jego celach. 

Przedstawienie programu szkolenia. 

J. Wiejak  

 

10:30 – 11:00 

 

11:00 – 11:30 

Utrzymanie oraz podwyższanie bioróżnorodności na obszarach 

wiejskich jako element przeciwdziałania niekorzystnym 

efektom zmian klimatu  

Zmiany klimatu a występowanie chorób i szkodników roślin 

uprawnych w Polsce 

D. Dostatny Fu 

 

 

B. Wiewióra 

11:30-11:45 Przerwa kawowa  

11:45-12:30 
 

12:30 – 13:00 

Agrotechnika i postęp biologiczny w uprawie ziemniaka jako 

czynniki ograniczające niekorzystny wpływ zmian klimatu 

Energia ze źródeł odnawialnych  - biomasa jako alternatywne 

źródło energii. 

W. Nowacki 
 

D. Martyniak 

13:00-13:15 Przerwa kawowa  

13:15-13:45 Rośliny bobowate jako cenne źródło azotu w glebie oraz białka 

dla ludzi i zwierząt.  

Z. Bodzon 

13:45-14:00 Podziękowanie dla uczestników; 

Rozdanie Zaświadczeń 

 

14:00 Zakończenie szkolenia - poczęstunek  

 

Uwaga: Zapraszamy po szkoleniu do dyskusji na FORUM: 

www.FORUM.klimatarolnictwo.pl 

Ciekawe artykuły i linki otrzymasz po zapisaniu się na NEWSLETTER: 

www.NEWSLETTER.klimatarolnictwo.pl 

  

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce, nr wniosku: 
POIS.02.04.00-00-0066/16, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna, Typ projektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego 

zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowa potencjału i integracja. Za treści merytoryczne odpowiada Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 
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