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Szanowni Państwo 

 

Miło nam poinformować, że w przyszłym roku odbędzie się LXXXIV Krajowy Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ) - organizacji, która jest pełnoprawnym członkiem 

Europejskiej Federacji Zootechnicznej.  

 W roku 2019 organizatorami Zjazdu będą Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa 

Zootechnicznego oraz Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  

LXXXIV Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie pod 

wiodącym tytułem: „Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego 

rolnictwa i ochrony środowiska" zostanie zorganizowany jako trzydniowe wydarzenie w dniach 

18-20.09.2019 r. na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Głównym celem organizowanego zjazdu jest integracja, dyskusja oraz wymiana poglądów 

pomiędzy naukowcami z wiodących ośrodków naukowych a praktykami w zakresie szeroko 

rozumianej zootechniki oraz ochrony środowiska w rolnictwie oraz ochrony zasobów naturalnych.  

LXXXIV Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się po raz 

pierwszy od wielu lat w regionie zachodniopomorskim, co pozwoli na rozpowszechnianie 

i popularyzacje najnowszych trendów zootechniki, ochrony środowiska i zrównoważonego 

rolnictwa wśród hodowców i producentów nie tylko z terenów całej Polski, ale również z naszego 

regionu. W ramach zjazdu w pierwszym dniu planowane są wykłady plenarne, obrady „Okrągłego 

stołu” oraz Sesja Młodych Naukowców.  Wykłady plenarne poprowadzone przez przedstawicieli 

trzech dużych ośrodków naukowych w Polsce. Sesja plenarna zostanie zakończona dyskusją, do 

której zostaną zaproszeni zarówno naukowcy jak i hodowcy i producenci.   

Obrady „Okrągłego stołu” pod hasłem „Nauki zootechniczne dla poprawy dobrostanu zwierząt” 

poprowadzone zostaną przez przedstawicieli zarówno polskich jak i zagranicznych ośrodków 

naukowych. Po wystąpieniach zaplanowana jest obszerna dyskusja dotycząca najnowszych 

danych jak i problemów związanych z zaspokajaniem potrzeb i warunków utrzymania zwierząt. 
Celem dyskusji będzie również popularyzacja wśród hodowców ogromnego znaczenia wysokiego 

dobrostanu zwierząt.  

Ostatnim elementem pierwszego dnia Zjazdu będzie referatowa Sesja Młodych Naukowców 

odbywająca się na zasadach konkursu, celem wyłonienia najlepszych merytorycznie prac w języku 

polskim i angielskim związanych z tematem wiodącym Zjazdu. Wystąpienia będą oceniane przez 

trzyosobową Komisję składającą się z ekspertów z zakresu zootechniki i ochrony środowiska. 

W drugim dniu Zjazdu przewidziane są obrady w sekcjach. Polskie Towarzystwo 

Zootechniczne zrzesza w swoim składzie 9 Sekcji: Chowu i Hodowli Bydła, Trzody Chlewnej, 

Owiec i Kóz, Koni, Zwierząt Futerkowych, Drobiu, Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Sekcja 

Praktyki Hodowlanej oraz Sekcja Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa. Podczas poszczególnych 

obrad w sekcjach przewidziane są prezentacje zgłoszonych prac, a także dyskusje 

w specjalistycznych, branżowych grupach zarówno naukowców jak i praktyków. Merytoryczną 
część Zjazdu uwieńczy uroczyste zakończenie stanowiące podsumowanie obrad ‘'Okrągłego stołu'’ 

i poszczególnych Sekcji. 
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Wymiernym efektem zjazdu będzie niewątpliwie integracja środowiska naukowego oraz 

hodowców i producentów z różnych obszarów Polski, szczególnie w regionie 

zachodniopomorskim.  

Szczegółowe informacje dotyczące LXXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Zootechnicznego mogą Państwo znaleźć na naszej stronie  zjazdptz.zut.edu.pl 

 

Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, 

szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów 

w nadchodzącym Nowym 2019 Roku. 
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Z poważaniem 

Prezes Szczecińskiego Oddziału PTZ 

Dr hab. Ewa Czerniawska Piątkowska  

 


