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Prezentacja przygotowana w ramach zadania 2.7 PW
„Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych 

typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych



Plan prezentacji

1.Wstępna informacja o podmiotach współpracujących.

2.Początki współpracy.

3.Porozumienia o współpracy.

3.Realizacja porozumień na przestrzeni ostatnich 10 lat.

4.Plany na przyszłość.

5.Podsumowanie



IUNG-PIB
158 lat tradycji nauk rolniczych w Puławach

• 1917 - Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW)

• 1950 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

• 2005 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

• 1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny

Najstarszy ośrodek nauk rolniczych w kraju, a drugi w Europie!!!

najstarsze centrum rol



Zadania IUNG-PIB

Prowadzenie badań naukowych i prac wdrożeniowych

Realizacja zadań ustalonych przez radę ministrów 
(programy wieloletnie)

Upowszechnianie wyników prac

Doskonalenie metod prowadzenia badan naukowych 

Udzielanie informacji naukowej i naukowo-technicznej



IUNG-PIB

W działalności IUNG-PIB znaczące miejsce zajmują badania w 
dziedzinie:

• kształtowania środowiska,

• oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze,

• doskonalenia technologii produkcji roślinnej,

• regionalnego zróżnicowania produkcji rolniczej,

• doskonalenia transferu wyników badań naukowych do 
doradztwa i praktyki rolniczej.



IUNG-PIB

• Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa-Państwowy 
Instytut Badawczy jest jednostką badawczą podległą 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od roku 2005 IUNG-PIB
ma status państwowego instytutu badawczego.

• Kierunki badań to: gleboznawstwo, nawożenie, uprawa roli, 
uprawa zbóż i roślin pastewnych, produkcja biomasy na cele 
energetyczne, hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu, 
wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, 
ocena różnych systemów gospodarowania, regulacja 
zachwaszczenia w uprawach rolniczych, ograniczanie emisji 
gazów cieplarnianych, biogospodarka. Prace badawcze są 
realizowane w 11 zakładach naukowych oraz 8 Rolniczych 
Zakładach Doświadczalnych położonych w różnych regionach 
Polski. 



SZKOŁY ROLNICZE (ZSCKR)

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawuje nadzór 
obecnie nad 54 zespołami szkół rolniczych(sieć szkół 
rolniczych ZSCKR).

• Najwięcej szkół  prowadzonych przez MRIRW położonych jest 
w województwie lubelskim(7).

• IUNG-PIB podpisał stosowne umowy o współpracy z 53 
szkołami rolniczymi (ZSCKR) i z 4 szkołami rolniczymi nie 
podlegającymi MRiRW (samorządy, stowarzyszenia).



Szkoły Rolnicze (ZSCKR) -2020 rok



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

• Początek współpracy sięga roku 2010,kiedy to na posiedzeniu 
kierownictwa MRiRW pod przewodnictwem ministra dr Marka 
Sawickiego w dniu 9 września zapadły odpowiednie ustalenia 
oraz decyzje.

• Realizując zalecenia MRiRW w lutym 2011 roku IUNG-PIB
podpisał pierwsze porozumienia o współpracy z 15 szkołami 
rolniczymi(ZSCKR)

• W dniu 7 kwietnia 2011 roku w IUNG-PIB odbyło się spotkanie 
Dyrekcji Instytutu z dyrektorami i nauczycielami szkól 
rolniczych podległych MRiRW w ramach prowadzonych 
warsztatów naukowych(fotki).Spotkanie miało charakter 
informacyjny ,a jego głównym celem było uściślenie form i 
zasad współpracy.W spotkaniu  tym uczestniczyli  
przedstawiciele trzynastu szkól rolniczych .



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Realizacja porozumień zawartych pomiędzy IUNG-PIB w Puławach i szkołami 
rolniczymi w roku 2010/2011 opierała się na opracowanym i zaakceptowanym 
przez obydwie strony harmonogramie działań edukacyjnych takich jak:

-wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez możliwość korzy-
stania z czasopism zagranicznych i publikacji naukowych Instytutu,

-uczestnictwo nauczycieli i uczniów w seminariach, warsztatach i konferencjach 
organizowanych przez IUNG-PIB,

-popularyzacja wśród uczniów wiedzy z zakresu nowoczesnego gospodarowania w formie 
prelekcji i wykładów ,

- umożliwienie uczniom bezpośredniego zapoznania się ze strukturą organizacyjną 
Instytutu oraz z zakresem prac Zakładów Naukowych i Zakładów Doświadczalnych,

- przekazywanie do szkolnych bibliotek materiałów i opracowań prezentujących działalność 
badawczo-rozwojową Instytutu,



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

pozostałe punkty :

- przekazywanie do szkół sprawnego, wycofywanego z Instytutu sprzętu,

- możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży szkolnej w jednostkach 
organizacyjnych Instytutu,

- podejmowanie w miarę możliwości wszelkich innych działań mających na celu 
wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie poziomu jakości pracy 
szkoły.



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY



REALIZACJA POROZUMIEŃ O WSPÓłPRACY NA 
PRZESTRZENI OSTATNICH 10 LAT

Realizacja porozumień o współpracy miedzy IUNG-PIB i szkołami rolniczymi 
przebiegała na podstawie opracowanego harmonogramu odpowiednich działań 
edukacyjnych i dotyczyła następujących punktów:

1.Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez 
udostępnienie biblioteki naukowej Instytutu oraz księgarni Internetowej.
Przez cały czas trwającej współpracy  zostały przedstawiane szkołom oferty wydawnicze 
Instytutu ,a od 2019 roku w formie księgarni internetowej. Istniała też  możliwość  przesłania 
nauczycielom i uczniom wybranych prac naukowych oraz prezentacji w formie elektronicznej.

Podczas odbywających się wspólnych spotkań (warsztaty ,konferencje) przekazywano 
szkołom różnego rodzaju publikacje naukowe, materiały szkoleniowe i konferencyjne, 
instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe oraz dostępne monografie.



REALIZACJA POROZUMIEŃ O WSPÓłPRACY NA 
PRZESTRZENI OSTATNICH 10 LAT

2.Uczestnictwo nauczycieli i uczniów w seminariach,warsztatach naukowych i 
konferencjach organizowanych przez IUNG-PIB

Szkoły objęte programem współpracy były informowane na bieżąco  o 
możliwościach uczestnictwa  w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez 
Instytut (warsztaty ,seminaria i konferencje).Szczególną rolę w realizacji tego 
punktu odegrały  warsztaty naukowe  dedykowane specjalnie uczniom ,które 
każdego roku  odbywały się w IUNG-PIB w Puławach. Od  kilku lat cyklicznie 
odbywają się spotkania z uczniami oraz rolnikami (Dzień Kukurydzy) w RZD „Kępa” 
–gospodarstwo Osiny.



REALIZACJA POROZUMIEŃ O WSPÓłPRACY NA 
PRZESTRZENI OSTATNICH 10 LAT

3.Popularyzacja wśród uczniów wiedzy z zakresu nowoczesnego gospodarowania 
w formie prelekcji i wykładów prowadzonych przez pracowników Instytutu.

W ramach realizacji tego punktu pracownicy IUNG-PIB corocznie w ramach 
tzw.”Dni Otwartych Drzwi”  oraz „Lubelskiego Festiwalu Nauki” przygotowywali 
bardzo bogatą ofertę tematyczną wykładów dla  uczniów szkół. Dane zebrane z 
ostatnich 10 lat dotyczące frekwencji tych wydarzeń wykazały   ,że te dwa cykliczne 
spotkania zgromadziły w „murach” Instytutu około 1600 osób.



W planie jest:

• Beda wymienione i opisane pozostałe punkty porozumienia z danymi 
liczbowymi (liczba wszystkich szkól z kierunk.rolnymi(ponad 200) na 
tle szkól MRiRW

• Prezentacje zakonczy podsumowanie oraz plany przyszlosciowe

• Jeden slajd może być poswiecony wspolpracy ze szkołami innymi-
wyzszymi

• Dołaczone będą zdjecia z pierwszego spotkania roboczego (2011)w 
IUNG,oraz zdjecia z warsztatow i spotkan(LFN+dni otwarte)  oraz 
praktyki zawodowej uczniow








