
Kongres Zootechniki Polskiej - Quo vadis Zootechniko? 

21 czerwca (czwartek) Godzina 

Otwarcie konferencji 
Prof.  dr  hab.  Roman  Niżnikowski 9.00-9.10 

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9.10-9.30 

Prowadzący  sesję  plenarną:  Prof.  Tadeusz  Szulc i Andrzej Sutkowski (KOWR)  

Prof.    Jarosław  O.  Horbańczuk.  Instytut 
Genetyki  i  Hodowli  Zwierząt  PAN 

Ogólnoświatowe   trendy w dziedzinie zootechnicznej. Globalne 
spojrzenie   na   kwestie  wyzwań  w   produkcji   zwierzęcej,   potrzeb  
światowych   i   europejskich, określenia miejsca zootechniki, 
aktualnego   zapotrzebowania,   wskazania   priorytetów   w  
działaniu. 

9.30-10.00 

Prof.  Wiesław  Sobotka  (UWM  Olsztyn) 
+ Prof. Jan Jankowski (UWM Olsztyn) 

Zootechnik jako biznesmen i naukowiec w konfrontacji z 
codzienną  problematyką  zawodową. 
Zakres   kompetencji,   uprawnień,   przywilejów   i   barier   
w   zawodzie   „zootechnik”.   Kreowanie   wizerunku   absolwenta 
kierunku zootechnika. 

10.00-10.30 

Prof.  W.  Migdał  (  UR  Kraków) 
Zootechnik  odpowiedzialny  za  kształtowanie   jakości  produktów  
pochodzenia zwierzęcego.   
Prof.   W.Migdał   – mięso;   Prof. J. Barłowska   – mleko;  
Prof. T. Trziszka –  jaja. 

10.30-11.40 Prof.  J.  Barłowska  (UP  Lublin) 

Prof.  T.  Trziszka  (UP  Wrocław) 

Przerwa kawowa 11.40-12.10 

Prowadzący  I  sesję  roboczą:  Prof.  Roman  Kołacz  i  Prof.  Tomasz M. Gruszecki 

Prelegent I sesja robocza: Zwierzęta  w  służbie  człowiekowi  i  środowisku Godzina 

Prof.  Niżnikowski  (SGGW),  Prof.  J.  
Walczak (IZPIB), Prof.  Z.  Litwińczuk  (UP  
Lublin), Prof.  G.  Zięba  (UP  Lublin) 

Bioróżnorodność zwierząt  gospodarskich 12.10-12.35 

Prof.  Z.Smorąg  (IZ  PIB  Kraków)  +  Prof.  
R.  Słomski  (UP  Poznań) Zwierzęta  w  badaniach  i  praktyce  ksenotransplantacji 12.35-13.00 

Dr  hab.  J.  Woliński  (IFZZ  Jabłonna) Zwierzęta  gospodarskie  jako  model  dla  człowieka 13.00-13.25 

Dr hab. A. Junkuszew + Prof. T.M. 
Gruszecki  (UP Lublin) Ochrona  środowiska  – nowe wyzwanie dla zootechniki 13.25-13.50 

Panel dyskusyjny  13.50-14.30 

Przerwa obiadowa  14.30-15.30 

Prowadzący  II  sesję  roboczą:  Prof.  Sławomir  Mroczkowski  i  Prof.  Maciej  Pompa-Roborzyński 

Prelegent II sesja robocza: DOBROSTAN  ZWIERZĄT Godzina 

Prof.  R.  Kołacz  (UP  Wrocław) Dobrostan  zwierząt  gospodarskich 15.30-16.00 

Prof. T. Kaleta (SGGW Warszawa) Dobrostan  zwierząt  towarzyszących  i  dzikich/  wolnożyjących 16.00-16.30 

Prof.  Z.  Dobrzański  (UP  Wrocław) Ubój  religijny,  zwierzęta  futerkowe  – fakty i mity 16.30-17.00 



Panel dyskusyjny 17.00-17.40 

22 czerwca (piątek) 

Prowadzący III sesję  roboczą:  Prof.  Wiesław  Sobotka  i  Prof.  Teresa  Własow 

Prelegent 
III sesja robocza:  

Zootechnika – nauka, praktyka  
i kształcenie 

Godzina 

Prof.  Z.  Litwińczuk  (UP  Lublin) 
Prof. L. Nogowski (PAKA) + Prof. S. Kondracki + 
Przedstawiciel  CK:  Prof.  J.  Udała  (Szczecin) 

Stan kadr i struktura  kształcenia  zootechników  
w Polsce. Charakterystyka rynku pracy. 10.00-10.30 

Prof. M.  Świtoński (UP  Poznań) Zootechnika w interdyscyplinarnych badaniach 
naukowych  zwierząt  domowych 10.30-11.00 

Prof. S. Kondracki (Siedlce),  Czesław  Kryszkiewicz 
(Hodowla  Zwierząt  Zarodowych  Osowa  Sień), M. 
Pankowski (Gałopol), S. Mierzejewski (PFHBiPM), J. 
Biegniewski (POLSUS) 

Zootechnika w praktyce  11.00-11.30 

Dyskusja  11.30-12.00 

Przerwa kawowa  12.00-12.30 

Prowadzący  IV sesję  roboczą: Prof.  Zygmunt  Litwińczuk  i  Prof.  Roman  Niżnikowski 

Prelegent IV sesja robocza: Problemy,  zagrożenia  i  
wyzwania produkcji  zwierzęcej   Godzina 

Zespół  specjalistów  pod  kierownictwem  Prof. S.J. 
Rosochacki (Jastrzębiec  PAN). W gronie spec.: Dr hab. 
A. Rosiński  ( Hubbard Polska) oraz Dr hab. H. Malec 
(ZWD Malec) 

Aktualny  stan,  problemy,  zagrożenia  i  wyzwania  
krajowego sektora  produkcji  zwierzęcej   12.30-13.00 

Prof.  J.  Skomiał  (IFIZZ  PAN  Jabłonna) Żywienie   a   dobrostan   zwierząt   i   jakość  
produktów  pochodzenia  zwierzęcego. 13.00-13.30 

Prof.  M.  Woźniak  (UWM Olsztyn) Potencjał   i   perspektywy   rozwoju   polskiej  
akwakultury 13.30-14.00 

Prof.  Zygmunt  M.  Kowalski  (UR  Kraków) Perspektywy zawodu zootechnik w Polsce w 
kontekście  trendów światowych   14.00-14.30 

Dyskusja  14.30-15.00 

Obiad  15.00 

 


