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IUNG-PIB – tradycje i nowe wyzwania
1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny
1869-1914 Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach
(Nowej Aleksandrii) z rosyjskim językiem wykładowym
1917 - Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW)

1950 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)
2005 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Nauka a samorządy
Wyniki badań i analiz naukowych IUNG-PIB
w Puławach mogą wspierać działalność
lokalnych władz samorządowych w zakresie
planowania strategicznego.

Współpraca nauki z samorządami
to
tradycje i przyszłość oraz ważne wyzwanie

Ważniejsze zapisy Statutu PINGW 1917-1950
§ 2. Zadaniem Instytutu jest:
1) naukowe rozwiązywanie zagadnień, mających szczególne znaczenie dla
akcji państwowej w zakresie rolnictwa;
2) prowadzenie prac, mających znaczenie dla potrzeb rolnictwa polskiego;
3) udzielanie pomocy w dziedzinie naukowo-badawczej władzom
samorządowym, społecznym organizacjom rolniczym, zakładom
naukowym i doświadczalnym oraz osobom, pracującym naukowo
w dziedzinie gospodarstwa wiejskiego;
4) prowadzenie prac i badań naukowych w zakresie gospodarstwa
wiejskiego w celu wszechstronnego rozwoju wiedzy i nauki rolniczej.

Obszary wiejskie w Polsce to:
• około 93% powierzchni kraju;
• około 40% ludności;
• realizacja różnych funkcji:
• produkcyjnej;
• środowiskowej;
• osiedleńczej;
• rekreacyjnej;
• duża koncentracja problemów wymagających wsparcia
ze strony nauki i doradztwa, w ramach planowania
strategicznego

Mieszkańcy obszarów wiejskich
„administratorami” przestrzeni

Jednostka administracyjna
(gmina, powiat, województwo) to system :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zasoby ziemi, pracy, kapitału;
zróżnicowane relacje czynników produkcji;
złożony układ o charakterze organicznym;
potencjał rozwojowy
czynniki limitujące przekształcenia i rozwój;
różne warianty strategii rozwoju;
przedmiot zainteresowania nauki;
płaszczyzna wielofunkcyjnego rozwoju;
płaszczyzna współpracy nauki z samorządami.
Samorząd „administratorem” środowiska
przyrodniczego i zasobów

Główne kierunki badań IUNG
Gleboznawstwo i kartografia gleb;
Badania agrometeorologiczne;
Nawożenie i gospodarka nawozowa;
Gospodarka niskoemisyjna; regionalizacja
Systemy uprawy roli i gospodarki
płodozmianowej, uprawa zbóż, roślin pastewnych,
roślin energetycznych, biogospodarka;
Organizacja i ekonomika produkcji roślinnej;
Regulacja zachwaszczenia upraw rolniczych;
Hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu;
Wybrane zagadnienia z mikrobiologii rolniczej
i biochemii (fitochemii).

Struktura organizacyjna IUNG-PIB( 2020)
Kategoria A

WYZNACZNIKI ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW
WIEJSKICH W POLSCE
• zrównoważony rozwój,
• biogospodarka,
• ograniczanie niekorzystnego wpływu działalności człowieka na
środowisko, wdrażanie zasad rolnictwa niskoemisyjnego,
• poprawa konkurencyjności,
• wzrost innowacyjności,
• wdrażanie postępu technologicznego,
• poprawa efektywności transferu wyników badań naukowych
do praktyki rolniczej,
• regionalizacja polityki wsparcia i działalności doradczej,
• kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• rozwój alternatywnych kierunków działalności na obszarach
wiejskich.

Nowe wyzwania „środowiskowe” w działalności
naukowej IUNG-PIB
1) Działania w zakresie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu;
2) Ocena wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze
i zapobieganie jego degradacji, racjonalne wykorzystanie
gleb, racjonalna gospodarka glebową materią organiczną;
3) Ocena skutków produkcyjnych, ekonomicznych
i środowiskowych WPR i PROW;
4) Promocja i ocena różnych systemów gospodarowania
w rolnictwie oraz konserwujących systemów uprawy roli;
5) Ocena możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne
oraz wykorzystanie w tym celu różnych ziemiopłodów;
6) Wspieranie rolnictwa niskoemisyjnego;

Nowe wyzwania „środowiskowe”
w działalności naukowej IUNG-PIB
7) Wspieranie biogospodarki oraz kształtowania konkurencyjności
i innowacyjności polskiego rolnictwa w regionach
8) Ograniczanie zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska poprzez
eliminację lub zmniejszanie zużycia środków chemicznych;
9) Wykorzystanie biotechnologii i wyników badań agrotechnicznych
w pracach nad kształtowaniem jakości surowców roślinnych;
10) Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu i transferze
wyników badań do praktyki;
11) Rozwój alternatywnych kierunków działalności na obszarach wiejskich;
12) Wykorzystanie nowych metod oceny rolnictwa na różnych
poziomach zarządzania w tym analizy przestrzennej.

Działalność wielopłaszczyznowa:
program działalności statutowej;
programy wieloletnie;
projekty w ramach UE;Horyzont 2020
projekty badawcze, krajowe, zagraniczne;
monitoringi na poziomie kraju: suszy, skażenia gleb, wód
i powietrza;
oceny stanu agrochemicznego gleb;
wyznaczanie ONW, OSN, OPR;
ocena skutków WPR.

Główne kierunki działalności IUNG-PIB w Puławach
są zbieżne ze strategicznymi obszarami w ramach
biogospodarki;
są wyraźnie ukierunkowane na problemy rozwoju
zrównoważonego rolnictwa i zwiększanie jego
innowacyjności;
mogą stanowić wsparcie decyzji gospodarczych praktyki,
władz administracyjnych i samorządowych oraz działań
MRiRW. Stanowią potwierdzenie służebnej misji nauki
wobec społeczeństwa oraz są nawiązaniem do tradycji.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ IUNG-PIB

Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej
i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski
Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości
kształtowania jakości ziemiopłodów
Opracowanie oraz doskonalenie efektywnych i bezpiecznych dla
środowiska systemów i technologii produkcji podstawowych
ziemiopłodów
Ocena i wspieranie procesów kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej na różnych poziomach zarządzania z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych

Program wieloletni
pt. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego
wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych”
to:
• oferta IUNG-PIB;
• możliwość kontynuacji analiz i ocen dla potrzeb MRiRW;
• wielopłaszczyznowe wykorzystanie badań i analiz naukowych
w gospodarce;
• efektywna realizacja służebnej roli nauk rolniczych wobec wsi
i rolnictwa;
• płaszczyzna współpracy.

Ustanowiony został na mocy Uchwały Rady Ministrów
Nr 223/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Struktura programu wieloletniego
Obszar I
Wykorzystanie i ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski
z uwzględnieniem zasad WPR (9 zadań)
1.1 Ocena zmian w gospodarowaniu ziemią z uwzględnieniem uwarunkowań
przyrodniczych, organizacyjno-ekonomicznych i procesów urbanizacyjnych
oraz wskazanie działań prowadzących do racjonalnego wykorzystania rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. (dr hab.. G. Siebielec)
1.5 Ocena możliwości i kierunków wykorzystania środowiska rolniczego Polski
z uwzględnieniem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
specyfiki obszarów problemowych oraz kierunków rozwoju infrastruktury.
(dr J. Jadczyszyn)
1.7 Opracowanie i doskonalenie metod oceny oraz prognozowania
(modelowania) skutków środowiskowych i produkcyjno-ekonomicznych WPR
i zmian klimatu. (dr R. Borek)

Struktura programu wieloletniego
Obszar II
Wspieranie postępu technologicznego i innowacyjności produkcji
roślinnej w Polsce (7 zadań)
2.1 Analiza i ocena regionalnego zróżnicowania możliwości rozwoju różnych
systemów i kierunków produkcji rolniczej oraz prognozowanie ich wpływu na
środowisko z uwzględnieniem zasad WPR. (dr hab. J. Kopiński)

2.7 Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych
do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów
gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. (dr M. Kowalik)

Nauka wspiera
rozwiązywanie problemów trudnych
• „Rozwój prac naukowych zawsze jest najbardziej
produktywny tam, gdzie jest największy nacisk
potrzeb, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza”
/B. Andreae 1974/

• Na obszarach wiejskich Polski występuje wiele
problemów i sytuacji trudnych, o dużym zasięgu
i znacznej skali, wymagających wsparcia ze strony
nauki i doradztwa.

Partnerzy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rada Ministrów RP
Resorty rolnictwa, środowiska, rozwoju regionalnego i infrastruktury
GUS, KOWR
Władze samorządowe i administracyjne różnych szczebli zarządzania
Doradztwo i producenci rolni
Jednostki naukowe (instytuty badawcze i uczelnie)
KSCHR, OSCHR
CDR
ARiMR
RZD IUNG-PIB
Organizacje rolników, izby rolnicze
Jednostki planistyczno-projektowe
Szkoły rolnicze

Według IUNG-PIB:
KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA
JAKO WYZWANIE DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Trzy podstawowe pojęcia i relacje między nimi
Ochrona środowiska przyrodniczego
Kształtowanie środowiska przyrodniczego
Świadomość ekologiczna społeczeństwa

Ochrona
środowiska
przyrodniczego
Kształtowanie
środowiska
przyrodniczego

Świadomość
ekologiczna
społeczeństwa

Relacje
człowiek – środowisko przyrodnicze
Nie ma takiej formy bytu człowieka i takiej jego działalności,
która byłaby obojętna wobec środowiska. Człowiek przez
swoją obecność oraz aktywność gospodarczą przekształca
środowisko, ale także deformuje i degraduje je. Z tych też
względów środowisko naturalne musi być ciągle odtwarzane.

Świadomość ekologiczna
to postawa człowieka cechująca się odpowiedzialnością

za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej
i dążenia do zachowania jej walorów dla przyszłych
pokoleń.

Kształtowanie środowiska
przyrodniczego
 dostrzeganie wszystkich funkcji środowiska przyrodniczego
(produkcyjna, rekreacyjna, siedliskowa, retencyjna, kulturowa);
 wskazywanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego
i jego poszczególnych funkcji;
 wyznaczanie obszarów wrażliwych, najsilniej narażonych na
procesy degradacji środowiska przyrodniczego;
 wprowadzanie instrumentów prawnych, finansowych
i organizacyjnych prowadzących do ograniczania lub
wyeliminowania zagrożeń;
 wdrażanie koncepcji wielofunkcyjnego i zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.

Wyznaczniki świadomości ekologicznej
•
•
•
•

szacunek dla przyrody,
przestrzeganie zasad ochrony przyrody,
przeciwdziałanie zagrożeniom,
dążenie do przywracania równowagi w ekosystemach.

Wiedza ekologiczna tj. znajomość zależności i praw pozwala
uniknąć katastrof ekologicznych. Pozwala również zrozumieć
wpływ rolnictwa, przemysłu i wszelkich form aktywności
gospodarczej społeczeństwa na środowisko i zdrowie
człowieka .

Ochrona i kształtowanie środowiska
przyrodniczego to ważne wyzwanie dla
władz samorządowych, na różnych
poziomach zarządzania: kraj, regiony,
powiaty, gminy, sołectwa
Możliwości i formy działań w zakresie ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego
są i powinny być zróżnicowane

Rola RZD IUNG-PIB w kształtowaniu
środowiska rolniczego
Wyznaczniki:
• statut i regulamin organizacyjny IUNG-PIB
• lokalizacja w różnych regionach Polski
• zasady WPR
• tradycje i dotychczasowe dokonania
RZD 11 (w tym 2 w dzierżawie)
Powierzchnia ogółem – 4805 ha
użytki rolne – 3697 ha
grunty orne – 3042 ha
Zatrudnienie ogółem – 94 osoby
zatrudnienie na 100 ha – ok. 3 osoby
Liczba doświadczeń – 360

Funkcje RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów
innowacji i postępu w rolnictwie
a)prowadzenie prac z zakresu doświadczalnictwa polowego
i adaptacyjno-wdrożeniowych sprawdzających nowe technologie
produkcji i inne innowacje w praktyce;
b)prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
określonych,
zróżnicowanych
warunkach
organizacyjno-ekonomicznych
i siedliskowych, zgodnie z postępem nauk rolniczych w zakresie technologii
i ekonomiki produkcji rolniczej;
c)spełnianie roli ośrodków kultury rolnej, propagujących zasady dobrej
praktyki rolniczej i upowszechniających osiągnięcia nauki rolniczej w
najbliższej okolicy i rejonie swojego działania.
RZD współpracują z ODR w regionach.

Formy i kierunki transferu wyników badań:
 publikacje;
 ekspertyzy (opinie);
 działalność wydawnicza (,Polish Journal of Agronomy”, „Monografii
i Rozpraw Naukowe IUNG-PIB, „Studia i Raporty IUNG-PIB”, wydawanie instrukcji
wdrożeniowych, ulotek i materiałów informacyjnych;
 promocja, upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć naukowych (organizacja
konferencji międzynarodowych i krajowych, warsztatów naukowo-szkoleniowych,
seminariów);
 udostępnianie publikacji naukowych, materiałów informacyjnych i wyników badań
naukowych
na
stronie
internetowej
Instytutu
(www.iung.pulawy.pl)
i serwisach informacyjnych Instytutu;
 działalność ekspercko-szkoleniowa (prowadzenie studiów doktoranckich, szkoły
doktorskiej, Studia Podyplomowe „Integrowana Produkcja Roślinna”, Studia
Podyplomowe „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb”,
,,Rolnictwo ekologiczne” ,szkolenia prowadzone przez pracowników Instytutu na
zaproszenie
ODR
i innych ośrodków; udzielanie porad indywidualnych w czasie różnych spotkań
branżowych, a także podczas pobytu rolników w IUNG-PIB Puławy
i telefonicznie);

Formy i kierunki transferu wyników badań:
 prowadzenie platformy i serwisów informacyjnych (między innymi „Nauka
praktyce rolniczej”);
 filmy edukacyjne,publikacje
 internetowe systemy wspomagania decyzji (między innymi w zakresie
integrowanej ochrony roślin, doradztwa technologicznego uprawy pszenicy;
 wspieranie służb doradczych;
 praktyki absolwenckie, studenckie i szkolne;
 udział w festiwalach nauki (rolniczej w CDR oraz regionalnych
i krajowych, między innymi w Lubelskim Festiwalu Nauki);
 organizowanie „dni otwartych” IUNG-PIB;
 współpraca z samorządami gminnymi;
 współpraca z 25 szkołami rolniczymi podległymi MRiRW;
 współpraca z izbami rolniczymi oraz organizacjami zrzeszającymi
rolników.

Tematy do współpracy z samorządami:
• Ocena możliwości rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich;
• Perspektywy rozwoju różnych systemów gospodarowania
•
•
•
•
•

•
•

(ekologiczny, integrowany, tradycyjny, intensywny uprzemysłowiony);
Ocena wpływu różnych kierunków działalności gospodarczej
i inwestycyjnej na środowisko przyrodnicze;
Wskazywanie rozwiązań możliwych do zastosowania na obszarach
problemowych rolnictwa OPR i obszarach specyficznych;
Planowanie strategiczne – opiniowanie i konsultacje dotyczące
różnych wariantów strategii ; oceny eksperckie .
Przygotowywanie analiz przestrzennych (map) przydatnych do
zarządzania jednostkami administracyjnymi;
Doradztwo organizacyjno-technologiczne w zakresie produkcji
rolniczej i jej wpływu na środowisko;
Analizy chemiczne gleb, roślin, osadów ściekowych;
Działalność szkoleniowa i wydawnicza, współpraca ze szkołami.

WNIOSKI
1. Analiza głównych kierunków i form działalności IUNG-PIB
w Puławach wskazuje, że Instytut wspiera rozwój wszystkich
funkcji obszarów wiejskich w Polsce.
2. W badaniach IUNG-PIB znajdują odzwierciedlenie nowe wyzwania
i uwarunkowania WPR i PROW, a także regionalne zróżnicowanie
obszarów wiejskich, determinujące możliwości rozwoju.

3. Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich daje
możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań.
4. Warunkiem podstawowym efektywnego i praktycznego
wykorzystania
wyników
badań
agrotechnicznych
i środowiskowych IUNG-PIB jako wsparcia różnych funkcji
obszarów wiejskich jest usprawnienie transferu wiedzy.

WNIOSKI
5. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, nawiązujące do tradycji
i dorobku 70 lat wielokierunkowej działalności IUNG, jest
i powinno być płaszczyzną współpracy władz samorządowych
i administracyjnych z doradztwem i nauką.
6. Rozwiązania naukowe stanowią istotne wsparcie procesów
kompleksowego urządzania obszarów wiejskich, ale powinny
uwzględniać ich specyfikę ,wielofunkcyjność i lokalizację.
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