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KOMUNIKAT III 

Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie uczestnictwem w Konferencji 
Naukowej – „Bioróżnorodność środowiska glebowego – wskaźniki oceny”. Poniżej 
podajemy aktualne informacje związane z tegoroczną Konferencją.  

Konferencja będzie się odbywać w programie ZOOM.  
Bardzo prosimy o rejestrację wszystkich Uczestników pod linkiem: 

https://zoom.us/meeting/register/tJYqdO6przktGdWM2lD230ax71F6pGqMxZIC 
 

W dniu konferencji powyższy link będzie aktywny wyłącznie dla osób wcześniej 
zarejestrowanych. 

 
POSTERY 
Prezentacje posterowe prosimy przygotować w wymiarze A3 w formie pliku .pdf.  
Prosimy o przesłanie posterów na adres mailowy bio2020@iung.pulawy.pl do dnia 
16.20.2020 r.  
Zebrane prace zostaną przesłane do Państwa w formie elektronicznej na kilka dni przed 
Konferencją.  
W programie Konferencji przewidziany jest czas na dyskusję oraz pytania do autorów 
prezentacji posterowych. Prosimy autorów prezentacji posterowych o obecność w tym 
czasie na Konferencji. Pytania będzie można także zadawać bezpośrednio autorom na 
podane przez nich adresy mailowe. 

PREZENTACJE USTNE 
Prezentacje ustne prosimy przygotować w programie PowerPoint lub w wersji .pdf. 
Przewidywany czas trwania referatów to 20 minut. Prosimy o dostosowanie się do ram 
czasowych. Dyskusja i pytania do autorów przewidziane są na końcu każdej sesji 
tematycznej. 
Z osobami prezentującymi referaty będziemy się kontaktować w osobnej wiadomości w 
sprawie próbnego połączenia. Proponujemy spotkanie się z Państwem online w dniu 
20.10.2020 r. o godzinie 10:00 w celu sprawdzenia połączenia. 
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MATERIAŁY KONFERENCYJNE 
Książka abstraktów (z nr ISBN) zostanie przesłana do Państwa w formie elektronicznej na 
kilka dni przed Konferencją. 

PROGRAM KONFERENCJI 
W załączeniu przesyłamy Państwu program konferencji. Szczegółowe informacje oraz 
program konferencji zamieszczone zostaną także na stronie Instytutu 
(www.iung.pulawy.pl; mikro-iung.pl).  
 
 
Komitet Organizacyjny 
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB (kierownik zadania 1.4 PW) 
oraz pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej 
 
Sekretariat konferencji: 

dr Karolina Furtak 
mgr Karolina Gawryjołek 
bio2020@iung.pulawy.pl  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czartoryskich 8; 24-100 Puławy 
www.iung.pulawy.pl 
www.mikro-iung.pl  

 
 

 
Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Konferencja naukowa organizowana jest w ramach zadania 1.4  
Programu Wieloletniego IUNG-PIB (2016-2020). 

 
Zadanie 1.4. Ocena i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego  

oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków 
siedliskowych i systemów gospodarowania. 
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