DZIAŁAMY
RAZEM NA
RZECZ MORZA
BAŁTYCKIEGO

Warszawa, 25–26 września 2019 r.

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ
KONFERENCJĘ GRASS 2019

Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku

Coalition Clean Baltic, Polski Klub Ekologiczny i WWF zapraszają na
konferencję wszystkich, którzy poprzez swoją codzienną pracę mają
największy wpływ na stan wód śródlądowych i Bałtyku.

Podczas konferencji prezentowane będą
praktyki rolnicze mające na celu poprawę
stanu Morza Bałtyckiego, a także zatrzymanie wody w glebie, co w obliczu klęski suszy
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jest niezwykle istotne. Poruszone zostaną
również tematy związane z utrzymaniem jakości gleby, rolnictwem ekologicznym i reformą
Wspólnej Polityki Rolnej.

Konferencja jest połączona z rozstrzygnięciem międzynarodowego etapu konkursu
WWF i CCB na Rolnika Roku Regionu Morza

Bałtyckiego 2019 – rolnika, który prowadzi
gospodarstwo w sposób przyjazny środowi-

sku morskiemu, dzięki czemu przyczynia się
do zmniejszenia eutrofizacji wód.

Pamiętajmy, że zlewisko Bałtyku, czyli obszar,

z którego wody spływają do morza, jest czterokrotnie większe niż powierzchnia samego
morza. Odpowiednie działania, podejmowane
przez rolniczki i rolników z państw leżących
w jego zlewisku, a wsparte przez instytucje
związane z rolnictwem, mogą pomóc chronić
nasze morze.

Sponsorzy:

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
25–26 września 2019 r.
9.30-16.45
Język konferencji i koszt uczestnictwa:
Konferencja będzie prowadzona w języku
polskim, angielskim i rosyjskim (tłumaczenie
symultaniczne). Udział w konferencji jest
bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek podczas konferencji. Istnieje limitowana możliwość skorzystania z bezpłatnego
noclegu oraz zwrotu kosztów podróży dla rolników i członków organizacji non-profit spoza
Warszawy, oferowana przez Coalition Clean
Baltic i dostępna według kolejności zgłoszeń.
O możliwości skorzystania z tej opcji uczestnik zostanie powiadomiony indywidualnie
przez organizatora.

Ważna informacja:
Organizatorzy ponoszą koszty rezerwacji
noclegów i wyżywienia dla uczestników
konferencji. Nieobecność zgłoszonej osoby
na konferencji obciąża budżet organizatora.
Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszenia
i obecność zgłoszonej osoby na konferencji.
W wypadkach losowych, gdy udział zgłoszonej osoby jest niemożliwy prosimy o wyznaczenie zastępstwa i zgłoszenie tego faktu
organizatorom. Dziękujemy za zrozumienie.

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 metra: Metro Politechnika.
Rekomendujemy sprawdzenie trasy przed przyjazdem w mapie Google lub na innej dostępnej mapie.
Link do mapy Google:
https://goo.gl/maps/EQqk5wk3HhjKHPXBA

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Maria Staniszewska
– Polski Klub Ekologiczny, tel. 605 116 969
biuro@pkegliwice.pl

Magdalena Melaniuk
Fundacja WWF Polska tel. 792 851 055
mmelaniuk@wwf.pl

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie
wypełnionego zgłoszenia na adres:
konferencja@pkegliwice.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu
zgłoszenia decyduje kolejność wpływu.
O zakwalifikowaniu uczestnik zostanie
powiadomiony drogą elektroniczną na adres
podany w zgłoszeniu. Zgłoszenia przyjmowane są od 27 sierpnia 2019 r. do wyczerpania
miejsc. Wcześniejsze przysłanie zgłoszenia
daje większą gwarancję uczestnictwa i ułatwi
pracę organizatorom.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

ZGŁOSZENIE
ZGŁOSZENIEUCZESTNIKA
UCZESTNIKA
Chronimy środowisko wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dlatego nie ma potrzeby, aby drukować ten formularz. Wypełniony elektronicznie plik, zapisany w formacie pdf, prosimy wysłać
na adres: konferencja@pkegliwice.pl. Jeśli nie ma możliwości wysłania zgłoszenia w formie
elektronicznej, prosimy o kontakt telefoniczny: Aleksandra Józewicz tel. 729 994 081.

Mając na uwadze czysty Bałtyk, posiłki w trakcie konferencji będą wegetariańskie lub wegańskie.
Dane przesłane w formularzu posłużą wyłącznie do celów związanych z organizacją konferencji.
Podanie wszystkich poniższych danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do zgłoszenia udziału w konferencji.
Imię nazwisko: ..........................................................
Miejsce pracy, stanowisko: .....................................
........................................................................................

Udział w kolacji 25 września 2019 r.
tak wezmę udziału
nie, nie wezmę udziału
Wymagania dotyczące diety

Adres email ...............................................................

wegetariańskie

Telefon kontaktowy ..................................................

wegańskie

Proszę o rezerwację noclegu (dla osób spoza
Warszawy, pokoje 2, 3 osobowe, wymaga potwierdzenia dostępności przez organizatora):

inne (jakie?) ....................................
Informacja o alergiach
........................................................

25 września
inny

...............................................................

nie skorzystam z noclegu
Proszę o zwrot kosztów podróży (na podstawie
zachowanych biletów, wymaga potwierdzenia
dostępności przez organizatora)

...............................................................
Nie mam alergii

tak
nie

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA – RODO
Wysłanie wypełnionego
formularza oznacza:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym
dokumencie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administratorem Państwa
danych jest:
Coalition Clean Baltic,
Östra Ågatan 53,
753 22 Uppsala, Szwecja
+46 18 71 11 70
e-mail: secretariat@ccb.se

Przetwarzamy Pani/Pana
dane w związku z organizacją
i przeprowadzeniem konferencji pt. Bardziej zielone
rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku organizowanej
w dniach 25-26 września
2019 r. w Warszawie przez
Coalition Clean Baltic, Polski
Klub Ekologiczny, WWF BEP,
WWF Polska (jako współorganizator merytoryczno-logistyczny).
Dane osobowe będą przetwarzane do: zaproszenia

Pani/Pana do udziału
w konferencji, prowadzenia
korespondencji elektronicznej, papierowej, rozmów
telefonicznych, a także rezerwacji noclegów, potwierdzenia obecności na konferencji,
rozliczeń kosztów podróży
i sprawozdania z konferencji.
Przechowujemy Pani/Pana
dane osobowe przez okres
prowadzenia działań wynika-

jących z przedmiotu korespondencji, czyli organizacji
konferencji przez Coalition
Clean Baltic.
Przysługują Pani/Panu
następujące prawa:

dostępu do treści danych,
sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu oraz
wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania
dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt
z Coalition Clean Baltic,
w tym z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Coalition Clean
Baltic, drogą mailową:
secretariat@ccb.se

Data i podpis ...............................................................................................................................

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku
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The Greener Agriculture for a Sustainable Sea, GRASS 2019

PROGRAM Wrzesień 25, 2019

Moderator: Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny

09:30–10:00

REJESTRACJA I KAWA POWITALNA

10:00–10:20

Powitanie – Coalition Clean Baltic i WWF Polska

10:20–10:40

Polskie rolnictwo a ochrona Bałtyku.

10:40–11:00

Zrównoważone rolnictwo dla zdrowego Bałtyku z punktu widzenia HELCOM

11:00–11:30

Bałtyk i my – jak zmiany w rolnictwiei nawykach żywieniowych wpływają
na stan naszego morza.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do potwierdzenia)
Susanna Kaasinen, HELCOM

Prof. Józef Tyburski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11:30–11:45

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku.

11:45–12:00

Wspólna Polityka Rolna i środowisko w Polsce.

12:00–12:10

Wspólna Polityka Rolna i środowisko.

12:10–12:20

Postulaty rolników dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej.

12:20–12:30

Atlas rolny – Dokąd zmierza europejska Wspólna Polityka Rolna?

12:30–13:30

OBIAD

Komisja Europejska, DG AGRI (do potwierdzenia)
Wanda Chmielewska-Gil (do potwierdzenia)
Dorota Metera, Living Earth Coalition
Robert Kuryluk, Koalicja Żywa Ziemia

Prof. Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Moderator: Ottilia Thoreson, WWF

13:30–15:00

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie na Rolnika Roku Regionu
Morza Bałtyckiego

Mirosław Proppé, WWF Polska
15:00–15:30

PRZERWA NA KAWĘ

15:30–16:30

Dyskusja panelowa ze zwycięzcami konkursu na Rolnika Roku Regionu
Morza Bałtyckiego na temat zrównoważonych praktyk rolnych

16:30–16:45

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

19:00–

WSPÓLNA UROCZYSTA KOLACJA w Zamku Ujazdowskim
(Park Łazienki Królewskie)

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Adres: ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa
Kontakt dla uczestników: Aleksandra Józewicz, +48 729 994 081, konferencja@pkegliwice.pl

The Greener Agriculture for a Sustainable Sea, GRASS 2019
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Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku

PROGRAM Wrzesień 26, 2019

Moderator: Mikhail Durkin, Coalition Clean Baltic

09:30–09:40 Streszczenie pierwszego dnia konferencji
SESJA 1:

SKŁADNIKI ODŻYWCZE/BIOGENY ................................................................................

9:45–10:15

Rolnictwo z zamkniętym obiegiem biogenów (Ecological Recycling Agriculture –
ERA) jako narzędzie ochrony wód powierzchniowych i morza Bałtyckiego.

Prof. Artur Granstedt, Instytut Badań Biodynamicznych w Szwecji

10:15–10:35

Studium przypadku – Juchowo – gospodarstwo rolne wdrażające system ERA.

10:35–11:00

Redukcja strat związków azotu pochodzenia zwierzęcego przy użyciu techniki
zakwaszania gnojowicy.

Erik Sindhöj, Instytuty badawcze RISE w Szwecji

11:00–11:20

Ekologiczne i finansowe korzyści właściwego użycia nawozów w rolnictwie.

11:20–11:50

PRZERWA NA KAWĘ

SESJA 2:

GLEBA .................................................................................................................................

11:50–12:20

Agroekologia.

12:20–12:40

Zdrowa gleba gromadzi węgiel oraz zatrzymuje wodę i biogeny.

12:40–13:00

Agroleśnictwo jako praktyka zarządzania zasobami wodnymi.

13:00–14:00

OBIAD

Adam Kagan, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Agnieszka Makowska i Joanna Perzyna, Koalicja Żywa Ziemia

Robert Borek Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Moderator: WWF Polska

SESJA 3:

WODA I ZMIANY KLIMATU .......................................................................................

14:00–14:30

Wielofunkcyjność bagiennych stref buforowych i ich znaczenie
dla rolnictwa, klimatu i czystości wód.

Prof. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski
14:30–15:00

Skutki niezrównoważonego nawożenia na funkcje samooczyszczania
się wód i ich koszt.

Dr Mateusz Grygoruk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15:00 - 15:50

Podsumowanie drugiego dnia i całości konferencji.

Coalition Clean Baltic, Polski Klub Ekologiczny i WWF

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Adres: ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa
Kontakt dla uczestników: Aleksandra Józewicz, +48 729 994 081, konferencja@pkegliwice.pl

