
 
 

 

Kraków, dnia 19.12.2022 r. 

 

 

KOMUNIKAT 1 

 

W imieniu Organizatorów, jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w XXVIII Szkole Zimowej Hodowców 

Bydła, organizowanej przez Katedrę Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja     

w Krakowie, pod patronatem Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła. Szkoła Zimowa odbędzie się w dniach 27 – 30 marca 

2023 roku, tradycyjnie w Zakopanem, w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 

24, https://belami-zakopane.pl). 

 

Temat wiodący konferencji to:  

Chów i hodowla bydła wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społeczno-środowiskowych 

 

Szczegółowa tematyka dotyczyć będzie m.in. ekonomicznie efektywnej i środowiskowo zrównoważonej produkcji mleka           

i mięsa wołowego o odpowiednich standardach jakościowych, działań w kierunku poprawy dobrostanu i zdrowotności bydła, 

zastosowania innowacyjnych rozwiązań dla osiągnięcia wymienionych celów, a także wyzwań społecznych obejmujących ro-

snące wymagania konsumenckie i konieczność kreowania odpowiedniego wizerunku hodowcy zwierząt. 

 

Program ramowy:  
 

Poniedziałek (27.03.2023) 

16:00 – Otwarcie XXVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła 

Obrady plenarne: 

 Wystąpienia przedstawicieli Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich  

oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. związane z problematyką Szkoły 

 Dyskusja 

19:00 – Kolacja powitalna 

Wtorek (28.03.2023) 

14:00-15:00 – Sesja I: Genetyczne aspekty zrównoważonej intensyfikacji użytkowania bydła mlecznego (cz. 1) 

15:00-16:00 – Dyskusja 

16:15-17:15 – Sesja II: Genetyczne aspekty zrównoważonej intensyfikacji użytkowania bydła mlecznego (cz. 2) 

17:15-18:15 – Dyskusja 

 

Środa (29.03.2023) 

14:00-15:30 – Sesja III: Aktualne wyzwania ekonomiczne i środowiskowe w chowie bydła 

15:30-16:15 – Dyskusja 

16:30-17:30 – Sesja IV: Społeczny kontekst produkcji mleka i wołowiny  

17:45-18:30 – Dyskusja 

 

Czwartek (30.03.2023) 

9:15-10:00 – Wystąpienia firm komercyjnych 

10.15-11.30 – Sesja V: Nowoczesne technologie w produkcji mleka i mięsa wołowego  

11:30-12:30 – Dyskusja 

12:40 – Zakończenie XXVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła 

13:00 – Obiad pożegnalny 

 

Mamy nadzieję, że zaproponowany program będzie dla Państwa atrakcyjny i zachęci do licznego uczestnictwa w Szkole. Cie-

szymy się na długo wyczekiwane spotkanie po przerwie spowodowanej pandemią, licząc na ciekawe wystąpienia i twórcze 

dyskusje, dotyczące ważnych i aktualnych dla środowiska hodowców bydła tematów.  

 

 

 

 

 

https://belami-zakopane.pl/


 

 

 

Podczas wszystkich sesji wygłaszane będą referaty zamawiane. Przewidziane są też wystąpienia firm komercyjnych. 

Sesjom referatowym towarzyszyć będą sesje plakatowe.  

Uczestnik Szkoły Zimowej, w ramach wniesionej opłaty za uczestnictwo, może zgłosić maksymalnie 2 doniesienia, które zo-

staną zamieszczone w Materiałach Konferencyjnych Szkoły i udostępnione w wersji elektronicznej (PDF) na jej stronie interne-

towej. Ostateczny termin nadsyłania doniesień to 15 lutego 2023 roku, a ostateczny termin rejestracji uczestników niekomer-

cyjnych to 28 lutego 2023 roku. Zarówno zgłoszenia uczestnictwa w Szkole, jak i doniesienia prosimy przesyłać wyłącznie 

poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. 

 

Wymagania edytorskie dla doniesień, internetowy formularz zgłoszeniowy oraz informację o wysokości opłaty konfe-

rencyjnej (oczekujemy na kalkulację z Ośrodka Konferencyjno-Wczasowego Bel-Ami) przekażemy Państwu zaraz po 

Nowym Roku, ale już dziś prosimy zarezerwować w kalendarzu termin naszej konferencji -. 

 

Prosimy też odwiedzać stronę internetową Szkoły (https://szkolazimowa.urk.edu.pl/), gdzie zamieszczane będą wszystkie 

aktualne informacje, w tym dane kontaktowe. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt życzymy, aby Nowonarodzony Chrystus oddalił od Państwa wszelkie troski i zmartwienia, 

przyniósł pokój serca, radość, wzajemną życzliwość i tak potrzebną nadzieję, aby Nowy Rok upływał przede wszystkim            

w zdrowiu, był pięknym i szczęśliwym czasem realizacji zamierzeń i planów. 

 

Łączymy pozdrowienia 
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