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Refleksje Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu na Jubileusz 20-lecia

Jeżeli pracownik naukowy, przyzwyczajony do pracy w zwykłym
laboratorium, zostanie przeniesiony do pałacu z marmuru, to jedno
z dwojga: albo on pokona marmurowy pałac, albo marmurowy pałac
pokona jego. Jeśli zwycięży badacz, to pałac stanie się jego warsztatem i upodobni się do zwykłej pracowni. A jeżeli zwycięży pałac – to
biada badaczowi.
Aleksander Fleming

Aforyzm ten dedykuję nam, pracownikom naukowym, ekonomistom o różnym profilu zainteresowań, których łączy od wielu lat, lub od całkiem niedawna, przynależność
do naszego Stowarzyszenia. Tekst ten można odczytywać na wiele sposobów, zarówno
dosłownie, jak też poszukując w nim istoty, którą chciał nam przekazać słynny i zasłużony dla nauki i dla ludzkości, Autor. Choć nasze ekonomiczne laboratoria są specyficzne, zwykle skromne i zapewne o wiele mniej urozmaicone aniżeli laboratoria
chemików czy biologów, to jednak duch i idea badań powinien w nich przeważać nad
4
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materią ich otoczenia. Jest recesja, może nastąpić kryzys, więc pałace drżą w posadach.
Co z tego, w gorszych warunkach zwykle powstawały dzieła lepsze i to zarówno artystyczne i literackie, ale także w naukach ścisłych. Dojdzie zapewne także do wielu
przewartościowań i może nawet przełomu w ekonomii. Może nastąpi gruntowna przebudowa „pałacu” nauk ekonomicznych, poznamy głębiej nieco inną ekonomię. Zapewne wolelibyśmy pracować w pałacach, opływać w dostatku, ale czy to tak naprawdę
jest najbardziej istotne dla pracownika nauki. Szczególnie w sytuacji, gdy w ciągu
jednego pokolenia, tak wiele się zmienia, mieszkańcy symbolicznego pałacu są bardziej narażeni na gwałtowne zmiany, opuszczenie pałacu, zubożenie. W pałacu może
bylibyśmy osamotnieni, odizolowani, wyobcowani, nieszczęśliwi...
Może jeszcze jedna refleksja na 20-lecie. My członkowskie Stowarzyszenie tworzymy także razem pałac, solidną konstrukcję, podnoszącą do góry nauki ekonomiczno-rolnicze (i pokrewne). Tworzą ją bardzo liczni, bardzo młodzi pracownicy naukowi,
w tym liczni adiunkci i wykładowcy. To oni zapewne wypełniają największą część sal
pałacu. Profesorowie mniej liczni, rozbiegani po jego pokojach, przygnieceni obowiązkami, często z utęsknieniem patrzą, jak dobrze się żyło na niższych piętrach pałacu.
Stowarzyszenie nasze tworzy solidną konstrukcję naszego pałacu, w którym poznajemy się, zdobywamy doświadczenie naukowe, uczymy, chwalimy się dorobkiem, budujemy swoją karierę, wspieramy się, bronimy przed mniej dla nas życzliwym otoczeniem.
Szanujmy nasz pałac, chętnie w nim przebywajmy, brońmy przed naszymi przeciwnikami, dbajmy o jego elewację, ale i wnętrza, napełniając go dobrym duchem, solidarnością i pracą. Niech pałac naszego Stowarzyszenia ciągle odnawiany, wzmacniany,
coraz to dostojniejszy i przez wielu podziwiany, trwa i rozwija się przez następne dziesięciolecia.
prof. dr hab. Wiesław Musiał
Prezes Zarządu SERiA
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Działalność Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu – reminiscencje prof. Michała Sznajdera

Po upadku systemu komunistycznego w Polsce, środowiska naukowe, gospodarcze,
kulturowe, polityczne podjęły próby swojego upodmiotowienia, realizującego się poprzez tworzenie niezbędnych struktur, a które były w upadającym systemie zakazane lub
limitowane. Może to wydawać się z dzisiejszego punktu widzenia niewiarygodne, ale
międzyśrodowiskowe kontakty pracowników naukowych były bardzo niemrawe. Wielu młodych naukowców ówczesnego pokolenia, w tym ekonomiści rolni, odczuwało
brak kontaktów z kolegami i koleżankami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami
w innych krajowych ośrodkach naukowych i w uczelniach. Powszechna wówczas była
dążność do tego, aby pracownicy naukowi, szczególnie młodzi, z różnych ośrodków
uniwersyteckich mieli możliwość spotykania się na różnych krajowych konferencjach.
Taką szansę mogło stworzyć powołanie stowarzyszenia ekonomistów rolnych.
O potrzebie stworzenia branżowego stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa nieustannie przekonywał całe polskie środowisko naukowe nasz rodak z USA – prof.
6
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Wojciech Florkowski z University of Georgia. Docierał on z tą misją do wielu opiniotwórczych profesorów w Polsce. Chcąc przedstawić znaczenie, zasady funkcjonowania i zadania takiego stowarzyszenia zapraszał ekonomistów rolnictwa, naukowców
z Polski na Kongresy American Agricultural Economics Association (AAEA). Wielką
życzliwością wykazał się sekretarz generalny AAEA prof. Raymond R. Beneke z Iowy,
który wspierał finansowanie wyjazdów. Za wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia
prof. Raymond R. Beneke został członkiem honorowym SERiA.

Po prawej prof. W . Florkowski – inicjator utworzenia SERiA

Sam miałem możliwość, z grupą polskich, czeskich, węgierskichi rosyjskich profesorów brać udział w Kongresie AAEA, który odbył się w Kansas, bodajże w 1992 roku,
gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem AAEA, zasadami jego
finansowania i organizowania kongresów oraz polityką publikacji naukowych. Wiele
rozwiązań stosowanych obecnie w SERiA oparto na amerykańskich wzorcach. Nie bez
znaczenia dla funkcjonowania SERiA były wzorce zaczerpnięte także z funkcjonowania
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues– GEWISOLA
oraz z Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa.
Pomimo ewidentnych przesłanek, o konieczności powołania podobnego stowarzyszenia, nie do końca byłem przekonany, czy podobna organizacja może odnieść sukces
w Polsce. Wątpliwości wynikały z faktu, że polskie środowisko ekonomistów rolnych
było zbyt małe, aby mogło sobie pozwolić na sfinansowanie funkcjonowania takiego
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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stowarzyszenia. Po drugie, w Polsce
istniało już od wielu lat Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), o ustalonej, rozwiniętej strukturze, które
mogło zaspokoić potrzeby środowiska
ekonomistów rolnictwa. Po trzecie,
istniał Komitet Ekonomiki Rolnictwa
przy PAN, który także spełniał elitarne potrzeby środowiska ekonomistów
rolnych. Ponadto istniała sieć Akademii Rolniczych, które mogły stanowić
doskonałą bazę do realizacji potrzeb
środowiska ekonomistów rolnych.
Można więc było żywić obawy, że
powstanie SERiA zamiast integracji,
przyczyni się do rozbicia środowiska
ekonomistów rolnych.
Zastrzeżenia te nie zniechęcały Pana
prof. Wojciecha Florkowskiego, który posiadał wiele kontrargumentów,
Prof. M. Sznajder – pierwszy od lewej
i który czynił wiele zabiegów wokół
idei powołania stowarzyszenia ekonomistów rolnych w Polsce. To on przekonywał, że jednak warto taką organizację powołać. Z argumentami tymi trafił do prof.
Tadeusza Hunka, prof. Franciszka Tomczaka i wielu innych czołowych ekonomistów
rolnych w Polsce tamtegookresu. Zdobył poparcie profesorów.
Oficjalnie sprawa powołania Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu
stanęła w czasie obrad Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, które odbyło się w Fa
lentach w 1993 roku. Około 50 sygnatariuszy powołało do życia Stowarzyszenie, a prof.
Tadeusza Hunka wybrano pierwszym prezesem. Mnie powierzono funkcję Sekretarza
Generalnego Stowarzyszenia, którą pełniłem przez 12 lat. W okresie mojego administrowania Stowarzyszeniem, funkcje przewodniczącego kolejno sprawowali: I – prof.
Tadeusz Hunek, II – prof. Franciszek Tomczak, III – prof. Bogdan Klepacki, IV – prof.
Wojciech Ziętara, V – prof. Henryk Runowski, VI – prof. Marian Podstawka. Wszyscy
oni ubogacili Stowarzyszenie kolejnymi rozwiązaniami, za co należy się im serdeczne
podziękowanie.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu (9 maja
1994, nr 1774). Statut, który opracował pierwszy zarząd, w niezmienionej formie trwa
do dnia dzisiejszego. Siedzibą Stowarzyszenia została Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa (Zakład Ekonomiki Produkcji) Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jak
zawsze, w nowotworzonej organizacji, powstawały różne koncepcje odnośnie zasad
jej funkcjonowania. Niektóre z nich dotrwały do dnia dzisiejszego, podczas gdy inne
8
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nie przetrwały próby czasu. Poniżej wymieniam te koncepcje, które były dyskutowane
i wypracowane w okresie „mojego” zarządzania SERiA:
• Stowarzyszenie miało funkcjonować jako organizacja wsparta na czterech filarach,
I – nauka, II – szkolnictwo średnie zawodowe, III – agrobiznes, IV – rolnictwo. Tę
koncepcję forsował przez wiele lat prof. Tadeusz Hunek, podczas gdy ja byłem zwolennikiem koncepcji jednofilarowej. Nie sprzeciwiałem się jednak koncepcji profesora Hunka, ponieważ wiedziałem, że czas powoli wykruszy nieadekwatne „filary”;
• Nigdy nie zrealizowano zapisu Statutu SERiA, zezwalającego na uruchomienie
przy Stowarzyszeniu działalności gospodarczej, z której zysk przeznaczałoby się na
jego finansowanie;
• Nie wdrożono koncepcji tworzenia regionalnych oddziałów SERiA, ani seminariów międzykongresowych. Jedynym chlubnym wyjątkiem są warsztaty w Krasnobrodzie;
• Z powodzeniem realizuje się zasadę dorocznych Kongresów SERiA. Wypracowano
dobrą formułę Kongresów, tj. sesja plenarna – sesje robocze – sprawozdawcza sesja
plenarna;
• Dobrym pomysłem okazało się także organizowanie dorocznych kongresów w kolejnych ośrodkach akademickich i naukowych w Polsce;
• Utrwalił się zwyczaj, że na wiceprzewodniczących SERiA powołuje się przedstawicieli ośrodków akademickich, w których odbędą się kolejne kongresy;
• Opracowano znak graficzny SERiA. Autorem jest poznański plastyk Jan Kowalski;
• Wypracowano zasady funkcjonowania i finansowania Roczników Naukowych
SERiA. Warto zauważyć, że z I i II Kongresu istnieją materiały w formie ksero.
Biały kolor Roczników wywodzi się z III Kongresu, który odbył się w Szczecinie;
• Ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu SERiA odgrywa doroczny Biuletyn
informacyjny.
Aby zapewnić wysoki prestiż Stowarzyszenia, honorowa kapituła – zwana przeze
mnie Konwentem Seniorów – przedstawiała swoją kandydaturę nowego prezesa zarządu.
Cieszę się bardzo, że wypracowane w tamtym okresie zasady funkcjonowania
SERiA, z koniecznymi udoskonaleniami, trwają po dzień dzisiejszy i dobrze służą
polskim ekonomistom rolnictwa. SERiA wniosła istotny wkład w rozwój ekonomii
rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich. Opublikowano setki artykułów, nawiązano przyjacielskie kontakty. Wszystko to ułatwiło rozwój naukowy nowego pokolenia
ekonomistów rolnictwa. Zastanawiam się czasami, co by było, gdyby w roku 1993
nie powołano SERiA i gdybym ja nie był jej pierwszym sekretarzem generalnym. Odpowiedź jest prosta – nic by się nie stało, powołałyby ją inne osoby, rok lub dwa lata
później. Rezultaty byłyby podobne. Taka była po prostu nieunikniona potrzeba chwili.
Ja miałem trochę szczęścia.
Michał Sznajder
Sekretarz Generalny w latach 1993-2005
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu dzisiaj i kierunki dalszego rozwoju

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu to organizacja, której celem
jest wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie ekonomii rolnictwa
i agrobiznesu, a w szczególności popieranie badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem. Jest organizacją
służącą wymianie doświadczeń i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz osiągnięć
w zakresie doradztwa rolniczego. Tak sformułowane, najważniejsze statutowe funkcje
Stowarzyszenia, realizowane są poprzez coroczne organizowanie kongresów, a także
działalność wydawniczą, zleconą podmiotowi zewnętrznemu, dwumiesięcznika pod
tytułem Roczniki Naukowe SERiA. Jako materiały pokongresowe, każdego roku wydawany jest Biuletyn informacyjny SERiA. Zawiera on między innymi skrótowe omówienie problematyki dyskutowanej na Kongresie wraz z wnioskami i rekomendacjami
dla praktyki agrobiznesu.
Dzisiejszy obraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, to
stabilna finansowo organizacja, skupiającą ponad 400 członków zwyczajnych z kraju
i zagranicy,dwóch instytucjonalnych członków wspierających oraz 15 członków honorowych. Siedziba SERiA zlokalizowana jest w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poz
naniu, gdzie funkcjonują profesjonalnie zorganizowane struktury administracyjne
10
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organizacji, w pełni dostosowane do wymogów prowadzonej działalności i potrzeb
członków Stowarzyszenia. W kontaktach z Członkami SERiA bardzo ważną rolę odgrywa na bieżąco aktualizowana witryna internetowa. Pełni ona z jednej strony funkcję
popularyzatorską, a także jest źródłem informacji o realizowanej działalności organizacyjnej oraz wydawniczej. Z drugiej strony jest też narzędziem wspomagającym
prace związane z organizacją kongresów, poprzez koordynowanie aktywności Komitetu Organizacyjnego z działaniami formalno-administracyjnymi biura Zarządu SERiA.
Istnieje bowiem możliwość udostępniania i samodzielnego zarządzania określonymi
funkcjonalnościami i zasobami danych przez Komitety Organizacyjne Kongresów, zlokalizowane w różnych ośrodkach akademickich w kraju.
Działalność Stowarzyszenia w zasadniczej części finansowana jest ze środków pochodzących ze składek członków SERiA. Natomiast finansowanie dorocznych kongresów bazuje na opłatach z tytułu uczestnictwa. Poszukując jednak dodatkowych źródeł
finansowania Zarząd każdego roku składa wniosek o dofinansowanie zarówno organizacji kongresu, jak i wydawnictwa – Roczników Naukowych SERiA, ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zarząd z dużą troską podchodzi do racjonalizowania gospodarki finansami.
Bieżąca aktywność Stowarzyszenia koncentruje się zatem głównie na organizowaniu dorocznych kongresów, mających charakter zarówno przeglądowy w zakresie problematyki i zainteresowań poszczególnych osób i ośrodków naukowych w Polsce, jak
również jest to forum dyskusyjne na interesujące poszczególnych uczestników naukowe tematy. Są to bardzo ważne i inspirujące spotkania, szczególnie dla ludzi młodych,
dla których stanowią okazję do zaprezentowania wyników swych prac i poddania pod
dyskusję szerokiemu gronu specjalistów z danej tematyki. Spotkania te stanowią także
okazję do większej integracji środowiska ekonomistów rolnictwa w kraju. Jako jedyna organizacja tego typu w branży, Stowarzyszenie skupia w swych szeregach członków o ogromnym i znaczącym potencjale intelektualnym i naukowym. Są to najlepsi
w Polsce specjaliści w różnych dziedzinach agrobiznesu, którzy w debatach kongresowych rozważają najbardziej aktualne problemy tej gałęzi gospodarki. Jednak SERiA
nie istniejew gremiach decyzyjnych, omawiających często bardzo żywotne sprawy dla
rolnictwa. Organizacja nie ma więc swojego głosu w publicznych dyskusjach i nie jest
obecna tam, gdzie zapadają ważne dla rolnictwa decyzje. Dotychczasowa, utrwalona
przez lata formuła aktywności Stowarzyszenia, zakładała wymianę myśli głównie miedzy członkami w ramach własnego środowiska.
Wydaje się jednak, że dwudziestoletnie doświadczenie, a także ugruntowana dobra
pozycja oraz autorytet, jakim się cieszy organizacja w środowisku agrobiznesu, pozwala na szerszy niż dotychczas udział w życiu politycznym i gospodarczym w kraju. Stąd
też dalszy rozwój Stowarzyszenia powinien następować wielopłaszczyznowo:
• Przede wszystkim dużą troską należy otaczać dotychczasowe osiągnięcia kolejnych
zarządów Stowarzyszenia poprzez kontynuowanie i rozwój tradycyjnych już Kongresów SERiA. Są to bowiem spotkania z wszech miar korzystne, bardzo popularne, które integrują środowisko i pozwalają na twórczą i inspirującą dyskusję nad
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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•

•

•

•

zagadnieniami, nad którymi aktualnie poszczególne ośrodki naukowe pracują. Wydaje się również, że wnioski z pracy kongresu winny być przekazywane zarówno do
Ministerstwa Rolnictwa, jak i do popularnej prasy branżowej. Jest to bowiem wiedza, która nie może pozostawać wyłącznie w kręgach naukowych, a jej przydatność
w praktyce może okazać się nieoceniona.
Dużo uwagi należy również poświęcić rozwojowi Roczników Naukowych
SERiA, które poprzez zamieszczane tam artykuły stanowią przekrój informacyjny problemów agrobiznesu i zainteresowań badawczych pracowników nauki.
Konieczne będzie podjęcie starań o wyższą punktację tego wydawnictwa, a także
umieszczenie na prestiżowych listach rankingowych czasopism naukowych.
Ważne jest również kontynuowanie wydawania Biuletynu informacyjnego SERiA.
Jest to publikacja, która w niektórych gremiach rodzi pewne kontrowersje, co do
celowości wydawania. Myślę, że są to osoby, które nie doceniają funkcji dokumentacyjnej tego wydawnictwa. Jest to bowiem jedyne miejsce, gdzie zbiera się
informację o przebiegu poszczególnych kongresów, o omawianej problematyce
w sekcjach, a także jest to obecnie jedyny publikator wniosków kongresowych. Jest
to zatem bardzo ważne źródło informacji historycznej o odbytych kongresach. Nie
oznacza to jednak, że nie należy tego wydawnictwa modyfikować, unowocześniać
i rozwijać pod względem merytorycznym i treściowym.
Celowym byłoby również podjęcie działań w zakresie popularyzacji działalności
Stowarzyszenia w zagranicznych środowiskach ekonomistów rolnictwa, co zwiększyłoby udział uczestników zagranicznych w Kongresie SERiA. Umożliwiłoby
również, w szczególności młodym adeptom nauki, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także rozszerzyłoby spektrum omawianych
problemów.
Należy również rozważyć możliwość rozbudowania charakteru opiniodawczego
Stowarzyszenia, poprzez uczestnictwo w posiedzeniach organizacji gospodarczych
takich jak: Krajowa Izba Gospodarcza, czy też Rada Gospodarki Żywnościowej,
Polska Izba Paszowa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, a także w gremiach doradczych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, itp.
Stowarzyszenie winno również podejmować działania w zakresie promowania
rzetelnej pracy naukowej, szczególnie wśród młodych naukowców. Celowi temu
mogłoby służyć ufundowanie cyklicznej nagrody – statuetki, dla najlepszej opu
blikowanej pracy doktorskiej, habilitacyjnej lub innej monografii o charakterze aplikacyjnym, dla praktyki agrobiznesu. Nagrodę przyznawałaby specjalnie powołana
kapituła, w której skład wchodziliby wybitni ekonomiści rolni z nauki i z praktyki.
Michał A. Jerzak
Sekretarz Generalny SERiA

12

Biuletyn informacyjny • wydanie specjalne 2013

Kongresy SERiA w latach 1994-2013

Celem statutowym działania Stowarzyszenia jest między innymi wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych. Funkcję tę Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie dorocznych Kongresów SERiA, których miejsce i czas co roku są ustalane
w innym ośrodku naukowym. W dotychczasowej działalności SERiA zorganizowano
dziewiętnaście Kongresów:
I Kongres SERiA odbył się w Poznaniu w dniach 2-3.12.1994 r. pod hasłem: Doradztwo rolniczo-ekonomiczne wobec wymagań współczesnego rolnictwa.
II Kongres SERiA miał miejsce w Krakowie w dniach 2-3.12.1995 r. pod tytułem:
Efektywność przedsiębiorczości rolniczej.
III Kongres SERiA zorganizowany był w Olsztynie w dniach 26-28.09.1996 r.
i był zatytułowany: Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach
międzynarodowych.
IV Kongres SERiA miał miejsce w Szczecinie w dniach 17-20.09.1997 r. i dotyczył tematu: Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską – nadzieje,
szanse, obawy.
V Kongres SERiA został zorganizowany we Wrocławiu w dniach 22-25.09.1998 r.,
a tematem przewodnim był: Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską.
VI Kongres SERiA odbył się w Rzeszowie w dniach 21-23.09.1999 r. pod hasłem:
Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.
VII Kongres SERiA obradował w Zamościu w okresie 20-24.09.2000 r. i jego temat
ogólny brzmiał: Zrównoważony rozwój terenów wiejskich.
VIII Kongres SERiA odbył się w Białymstoku w dniach 18-21.09.2001 r. pod tytułem: Gospodarka żywnościowa wobec wyzwań XXI wieku.
IX Kongres SERiA zorganizowano w Bydgoszczy w dniach 18-21.09.2002 r. i był
zatytułowany: Globalizacja, integracja i innowacyjność w agrobiznesie.
X Kongres SERiA miał miejsce w dniach 2-5.09.2003 r. w Koszalinie i jego tematem przewodnim było: Obszary wiejskie i gospodarka żywnościowa w przededniu
integracji z Unią Europejską.
XI Kongres SERiA odbył się w Puławach w dniach 22-24.09.2004 r. pod tytułem:
Polska wieś i gospodarka żywnościowa w Unii Europejskiej – bilans otwarcia
XII Kongres SERiA został zorganizowany w Warszawie w okresie 21-23.09.2005 r.
pod tytułem: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w UE – wyzwania i szanse.
XIII Kongres SERiA miał miejsce w Poznaniu między 13-16.09.2006 r. i był zatytułowany: Rynek rolny i żywnościowy w otoczeniu krajowym i międzynarodowym.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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X Kongres (2003)
Koszalin
XVII Kongres (2010)
Świnoujście
IV Kongres (1997)
Szczecin

IX Kongres (2002)
Bydgoszcz
I Kongres (1994)
XIII Kongres (2006)
Poznań

III Kongres (1996)
XVI Kongres (2009)
Olsztyn
VIII Kongres (2001)
XIX Kongres (2012)
Białystok

XII Kongres (2005)
Warszawa
XI Kongres (2004)
Puławy

V Kongres (1998)
XVIII Kongres (2011)
Wrocław

XV Kongres (2008)
Lublin
VII Kongres (2000)
Zamość
II Kongres (1995)
XIV Kongres (2007)
Kraków

VI Kongres (1999)
XX Kongres (2013)
Rzeszów

XIV Kongres SERiA odbył się w Krakowie w dniach 18-20.09.2007 r. pod tytułem: Perspektywy rolniczej Polski w Unii Europejskiej.
XV Kongres SERiA miał miejsce w Lublinie w dniach 8-10.09.2008 r. i dotyczył
tematu: Konkurencyjność w agrobiznesie.
XVI Kongres SERiA odbył się w Olsztynie w dniach 8-10.09.2009 r., jego tematem przewodnim był: Agrobiznes w warunkach globalizacji.
XVII Kongres SERiA zorganizowano w Świnoujściu w okresie 7-9.09.2010 r. i tematem wiodącym były: Determinanty rozwoju agrobiznesu.
XVIII Kongres SERiA odbył się we Wrocławiu w dniach 7-9.09.2011 r., pod hasłem: Polityka i strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.
XIX Kongres SERiA obradował w Białymstoku w dniach 5-7.09.2012 r., pod ogólnym tytułem: Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach zmieniającej się koniunktury
gospodarczej.
XX Kongres SERiA odbędzie się w Rzeszowie w dniach 4-6.09.2013 r. i tematem
będzie: Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym.
14
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Władze SERiA w latach 1993-2013

Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres dwóch lat. Tym samym, w dwudziestoleciu działalności, wybory odbywały się dziesięć razy. W poszczególnych latach
Stowarzyszeniem kierowali:
• w pierwszej kadencji (1993-1995)
prof. dr hab. Tadeusz Hunek				
prof. dr hab. Wojciech Florkowski		
prof. dr hab. Walenty Poczta				
prof. dr hab. Michał Sznajder				
prof. dr hab. Walenty Poczta				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w drugiej kadencji (1995-1997)
prof. dr hab. Franciszek Tomczak		
dr hab. Janusz Żmija						
dr Urszula Gołębiewska					
prof. dr hab. Michał Sznajder				
prof. dr hab. Walenty Poczta				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w trzeciej kadencji (1997-1999)
prof. dr hab. Bogdan Klepacki			
prof. dr hab. Stanisław Urban				
prof. dr hab. Sylwester Makarski			
prof. dr hab. Michał Sznajder				
prof. dr hab. Walenty Poczta				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w czwartej kadencji (1999-2001)
prof. dr hab. Wojciech Ziętara			
dr Piotr Gradziuk							
dr Mirosława Cywoniuk					
prof. dr hab. Michał Sznajder				
prof. dr hab. Walenty Poczta				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w piątej kadencji (2001-2003)
prof. dr hab. Henryk Runowski			
prof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak		
dr Urszula Gołębiowska					
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

prezes
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prof. dr hab. Michał Sznajder				
prof. dr hab. Walenty Poczta				

sekretarz generalny
skarbnik

• w szóstej kadencji (2003-2005)
prof. dr hab. Marian Podstawka			
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz		
prof. dr hab. Barbara Kutkowska			
prof. dr hab. Michał Sznajder				
prof. dr hab. Walenty Poczta				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w siódmej kadencji (2005-2007)
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
prof. dr hab. Wiesław Musiał				
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski		
prof. dr hab. Michał A. Jerzak			
prof. dr hab. Feliks Wysocki				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w ósmej kadencji (2007-2009)
prof. dr hab. Stanisław Urban				
prof. dr hab. Dionizy Niezgoda			
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski		
prof. dr hab. Michał A. Jerzak			
prof. dr hab. Feliks Wysocki				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w dziewiątej kadencji (2009-2011)
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski		
prof. dr hab. Barbara Kutkowska			
prof. dr hab. Grażyna Karmowska		
prof. dr hab. Michał A. Jerzak			
prof. dr hab. Feliks Wysocki				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

• w dziesiątej kadencji (2011- 2013)
prof. dr hab. Wiesław Musiał				
dr hab. Adam Sadowski					
dr hab. Grzegorz Ślusarz					
prof. dr hab. Michał A. Jerzak			
prof. dr hab. Feliks Wysocki				

prezes
vice prezes
vice prezes
sekretarz generalny
skarbnik

Sylwetki osób pełniących w latach 1993-2013 funkcje prezesów, sekretarzy generalnych oraz skarbników zostały przedstawione w dalszej części niniejszego Biuletynu
informacyjnego.
16
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Członkowie Honorowi Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Jednym z przywilejów władz Stowarzyszenia jest możliwość nadawania wybitnym i zasłużonym osobistościom tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia. W latach 1994-2012 status honorowego członka Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu nadano 15 wybitnym osobistościom ze środowiska ekonomistów rolnych:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Raymond Beneke
prof. Aleksander Pietraszewski
prof. Józef Wierzbicki
prof. Tadeusz Hunek
prof. Florian Maniecki
prof. Franciszek Tomczak
prof. Teodor Nietupski
prof. Sergiy Kvasha (Ukraina)
prof. Gerald B. White (USA)
prof. Mirosław Łaguna
prof. Włodzimierz Marian Kamiński
prof. Wojciech Ziętara
prof. Jan Siekierski
prof. Stanisław Urban
prof. Mieczysław Adamowicz.

Sylwetki członków honorowych były prezentowane we wcześniejszych Biuletynach informacyjnych SERiA.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Roczniki Naukowe SERiA
w dwudziestoleciu istnienia organizacji

W roku 2013 przypada 20-lecie istnienia Stowarzyszenia, utworzonego 26 listopada
1993 roku w Falentach. Jako jego cele statutowe przyjęto:
• Popieranie badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych
związanych z rolnictwem oraz z agrobiznesem;
• Wymianę doświadczeń i osiągnięć naukowych, a także dydaktycznych oraz w zakresie doradztwa;
• Jako formy działania Stowarzyszenia przyjęto:
– organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
– opracowywanie ekspertyz;
– organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej krajowej i zagranicznej;
– powołanie Fundacji Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
której zadaniem będzie pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia ze źródeł innych niż składki członkowskie i prowadzenie
działalności gospodarczej.
Z celów oraz form działania SERiA wynika, że jednym z ważniejszych obszarów funkcjonowania organizacji jest umożliwienie wymiany myśli naukowej między
ośrodkami naukowymi, pracownikami naukowymi, ale także z praktyką gospodarczą,
doradztwem i edukacją związaną z rolnictwem i agrobiznesem. Wymiana taka może
18
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mieć miejsce w formie bezpośrednich spotkań zainteresowanych, jak też w drodze
udostępnienia osiągnięć naukowych w postaci pisanej lub elektronicznej.
Od początku istnienia SERiA głównym miejscem wymiany poglądów stały się
doroczne kongresy, organizowane w różnych ośrodkach (Poznań, Kraków, Olsztyn,
Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Zamość itd.). Kongresy, gromadzące po kilkaset osób
dają szansę zaprezentowania wyników badań własnych, wysłuchania osiągnięć innych
autorów, odbycia dyskusji, ale też zapoznania się różnych osób i w przyszłości rozwinięcia współpracy między ośrodkami, głównie krajowymi, ale także z przedstawicielami ośrodków zagranicznych (głównie Ukraina, USA, Węgry).
W założeniu, zgodnie ze Statutem, członkami Stowarzyszenia mogły być:
• osoby prowadzące działalność naukową z zakresu rolnictwa i agrobiznesu,
• praktycy z tego zakresu,
• osoby wspierające swą działalnością badania i wdrożenia osiągnięć naukowych,
• osoby zajmujące się zawodowo i społecznie sprawami rolnictwa oraz agrobiznesu,
• studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa i agrobiznesu.
Z perspektywy dwudziestu lat można stwierdzić, iż nastąpiła pewna, raczej niekorzystna zmiana proporcji uczestników spotkań, a tym samym i autorów opracowań
kongresowych. Od początku nie udało się uzyskać szerszego zainteresowania SERiA
studentów i uczniów, jednak dość liczny był udział nauczycieli szkół średnich (głównie
dzięki wysiłkom członka Zarządu dr Jana Sadowskiego, pracownika Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Brwinowie). Wprawdzie nauczyciele pisali stosunkowo mało
referatów, jednak mieli możliwość kontaktu z naukowcami oraz wymiany poglądów
i wyartykułowania swoich oczekiwań w zakresie np. podręczników do nauczania na
poziomie szkół średnich. Także dość liczny był początkowo udział doradców rolnych, którzy mieli ułatwiony kontakt z naukowcami zajmującymi się interesującymi
ich zagadnieniami. Podobnie można powiedzieć o praktykach, których pewna liczba
stanowiłastałą grupę uczestników kongresów. Niestety, z upływem lat, a szczególnie po
pogorszeniu sytuacji finansowej ośrodków doradztwa rolniczego oraz szkół średnich,
zwłaszcza rolniczych, liczba doradców, nauczycieli, a także praktyków uczestniczących w kongresach oraz publikujących w materiałach kongresowych drastycznie zmalała. Środowisko autorów referatów oraz uczestników kongresów zubożało praktycznie do pracowników nauki.
Publikacyjna działalność SERiA
Jednym z elementów towarzyszących kongresom, konferencjom czy sympozjom
naukowym są materiały konferencyjne. Podobnie było w przypadku Stowarzyszenia.
W początkach jego funkcjonowania wydawano materiały przygotowywane przez organizatorów poszczególnych kongresów. W związku ze wzrostem liczbowym uczestników kongresów, a także zwiększającą się liczbą referatów, pojawiła się koncepcja
utworzenia czasopisma naukowego, wydawanego przez Stowarzyszenie (koncepcję tą
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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można przypisać ówczesnym: Prezesowi i Sekretarzowi Generalnemu, tj. Bogdanowi
Klepackiemu i Michałowi Sznajderowi). Na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
w trakcie V Kongresu SERiA we Wrocławiu, na posiedzeniu w Polanicy Zdroju dnia
23.09.1998 roku, powołano Roczniki Naukowe SERiA, które miały być związane z corocznym kongresem. Powołano Komitet Redakcyjny Roczników Naukowych SERiA
w składzie:
Redaktor Naczelny		 –		 prof. Bogdan Klepacki
Sekretarz					 –		 prof. Sylwester Makarski
Komitet Redakcyjny:			 prof. Tadeusz Hunek
										 prof. Franciszek Tomczak
										 prof. Stanisław Urban
										 prof. Michał Sznajder
Ustalono, że Komitet Redakcyjny będzie powoływany na każdym wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków SERiA. Od tego czasu, do chwili obecnej, na stanowisko Redaktora Naczelnego powoływany był prof. dr hab. Bogdan Klepacki. Stanowisko Sekretarza Redakcji pełnili kolejno przewodniczący komitetów organizacyjnych
Kongresów. Od roku 2002 r. Sekretarzem Redakcji jest dr hab. Barbara Gołębiewska.
W roku 2002, na Kongresie w Bydgoszczy, powołano Radę Programową, składającą się z byłych i aktualnych prezesów oraz sekretarzy generalnych SERiA. Obecnie,
w związku ze zmienionymi wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
skład Rady Naukowej jest międzynarodowy.
Od VI Kongresu SERiA w Rzeszowie (21-23.09.1999 r.) materiały kongresowe
były publikowane jako Roczniki Naukowe SERiA. Generalnie przyjęto, że na Kongres
będzie przygotowywany jeden tom składający się z kilku zeszytów tematycznych. Tematyka tomów była związana z sekcjami, czyli obradami prowadzonymi poza częścią
plenarną Kongresu. Tematyka Kongresu jest ustalana przez Walne Zgromadzenie
Członków, zaś sekcji (i zeszytów) przez Zarząd SERiA. Pierwszy tom ukazał się na
VI Kongresie i był zatytułowany: Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Towarzyszyły temu sekcje o następujących tematach wiodących:
• Regionalne cechy rolnictwa i rynku żywnościowego.
• Rozwój regionalny w kontekście procesów dostosowawczych do integracji z Unią
Europejską.
• Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich.
VII Kongres SERiA w Zamościu (20 – 24.09.2000 r.) odbył się pod tytułem: Zrównoważony rozwój terenów wiejskich. Obejmował on pięć sekcji i zeszytów Roczników:
• Turystyka wiejska i agroturystyka w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa.
• Rola przemysłu spożywczego w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa.
• Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych.
• Rola organizacji i instytucji w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa.
20
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• Polityka rolna w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Kongres VIII obradował w Białymstoku (18-21.09.2001 r.) pod ogólnym tytułem:
Gospodarka żywnościowa wobec wyzwań XXI wieku. W tym przypadku było siedem
sekcji o zróżnicowanej problematyce:
• Rolnictwo polskie wobec procesu globalizacji gospodarki światowej.
• Integracja Polski z UE w sektorze gospodarki żywnościowej.
• Konsument żywności i jego oczekiwania.
• Kierunki zmian w organizacji rynków żywnościowych.
• Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze wobec wyzwań XXI wieku.
• Rolnictwo – Ekonomia – Ekologia - Etyka.
• Przyszłość kształcenia i oświaty rolniczej.
Kongres IX zorganizowano w Bydgoszczy (18-21.09.2002 r.). Tematem przewodnim było: Globalizacja, integracja i innowacyjność w agrobiznesie. Obrady odbyły się
w siedmiu sekcjach:
• Rolnictwo polskie wobec globalizacji gospodarki światowej.
• Integracja Polski z Unią Europejską w obszarze wsi i sektora rolno-żywnościowego.
• Procesy integracyjne w sektorze rolno-żywnościowym.
• Rynek produktów rolno-spożywczych.
• Ekonomika produkcji w agrobiznesie.
• Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw agrobiznesu.
• Kwalifikacje, edukacja i doradztwo w agrobiznesie.
Kongres X odbył się w dniach 2-5.09.2003 r. w Koszalinie pod tytułem: Obszary
wiejskie i gospodarka żywnościowa w przededniu integracji z Unią Europejską. Obradowano w sześciu sekcjach problemowych:
• Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne.
• Przemysł i handel rolny.
• Konsument i handel żywnością.
• Polityka rolna.
• Metodologia badań ekonomicznych, teoria i zastosowanie.
•	���������������������������������������������������������������
Multifunctional development of the rural communities for their ����������������
quality live improvement.
Kongres XI został zorganizowany przez IUNG w Puławach (22-24.09.2004 r.),
z ogólnym tytułem: Polska wieś i gospodarka żywnościowa w Unii Europejskiej – bilans otwarcia. Obrady odbywały się (zgodna z tym była tematyka zeszytów Roczników) w następujących sekcjach:
• Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne.
• Przemysł spożywczy, handel rolno-żywnościowy, konsumpcja żywności.
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Polityka rolna.
Rozwój obszarów wiejskich.
Metodologia badań ekonomicznych.
Contemporary problem sof rural areas and agrobusiness (Współczesne problemy
obszarów wiejskich i agrobiznesu).

Kongres XII miał miejsce w Warszawie (21-23.09.2005 r.), z tematem przewodnim:
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w UE – wyzwania i szanse. Obrady odbywały się
w sześciu sekcjach:
• Przedsiębiorstwo rolnicze.
• Rynki rolne, przemysł spożywczy.
• Konsument żywności oraz handel artykułami spożywczymi.
• Polityka agrarna oraz zagadnienia związane z terenami wiejskimi.
• Metodologia w ekonomice rolnictwa i wyniki jej zastosowania w praktyce.
• Sekcja w języku angielskim, bez tytułu; referaty o zróżnicowanej tematyce, dotyczyły głównie ekonomiki produkcji rolniczej i integracji europejskiej.
22
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Na Kongresie XIII, który odbył się w Poznaniu (13-16.09.2006 r.), zaś tematem
wiodącym był: Rynek rolny i żywnościowy w otoczeniu krajowym i międzynarodowym,
obradowało sześć sekcji:
• Przedsiębiorstwo rolnicze.
• Rynki rolne, przemysł spożywczy.
• Konsument żywności oraz handel artykułami spożywczymi.
• Polityka agrarna oraz zagadnienia związane z terenami wiejskimi.
• Metodologia w ekonomice rolnictwa i wyniki jej zastosowania w praktyce.
• Grupa międzynarodowa (bardzo różnorodna tematyka: ekonomika przedsiębiorstw,
kapitał społeczny, rolnictwo i jego otoczenie, itd.).
Kongres XIV obradował w Krakowie (18-20.09.2007 r.) pod tytułem: Perspektywy
rolniczej Polski w Unii Europejskiej. Tematyka sekcji problemowych (i zeszytów) była
następująca:
• Rolnictwo w procesie integracji.
• Przedsiębiorczość i rozwój lokalny.
• Agrobiznes i nowe technologie.
• Marketing na rynku rolno-żywnościowym.
Kongres XV odbył się w dniach 8-10.09.2008 r. w Lublinie, pod ogólnym tytułem:
Konkurencyjność w agrobiznesie. Tematyka sekcji była następująca:
• Teoria i polityka konkurencji.
• Uwarunkowania i siły napędowe konkurencji.
• Możliwości konkurencyjności regionów.
• Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i gospodarstw oraz metody badania konkurencyjności.
• Konkurencyjność na rynkach produktów rolniczych i żywnościowych.
• Instrumenty konkurowania.
• English Session.
Kongres XVI zorganizowano w UW-M w Olsztynie (8-10.09.2009 r.), z tematem
przewodnim: Agrobiznes w warunkach globalizacji. Obrady odbywały się w sześciu
sekcjach:
• Zachowania przedsiębiorstw w dobie globalizacji.
• Polityka rolna i rozwój rolnictwa.
• Konkurencyjność i współpraca międzynarodowa w agrobiznesie.
• Regionalizacja i rozwój obszarów wiejskich.
• Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju agrobiznesu.
• Sekcja angielskojęzyczna.
Kongres XVII odbył się w Świnoujściu (7-9.09.2010 r.), jego tematem przewodnim
były: Determinanty rozwoju agrobiznesu. Obrady odbywały się w sześciu sekcjach:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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•
•
•
•
•

Globalne wyzwania wobec sektora rolno-spożywczego.
Wpływ polityki gospodarczej na rozwój agrobiznesu.
Uwarunkowania i czynniki rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu.
Rynkowe uwarunkowania agrobiznesu.
Czynnik ludzki w agrobiznesie.
Sekcja VI – anglojęzyczna.

Kongres XVIII miał miejsce we Wrocławiu (7-9.09.2011 r.), zaś jego temat był
następujący: Polityka i strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. Obrady
toczyły się w następujących sekcjach.
• Strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.
• Przedsiębiorczość i innowacyjność w agrobiznesie.
• Regionalne zróżnicowanie rolnictwa i obszarów wiejskich wobec globalizacji.
• Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony środowiska na obszarach wiejskich.
• Nowe funkcje rolnictwa w XXI wieku.
• Sekcja anglojęzyczna.

Kongres XIX odbył się w Białymstoku (5-7.09.2012 r.), a tematem przewodnim
były: Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Obrady toczyły się w kilku sekcjach:
• Koniunktura gospodarcza a rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich.
• Polityka rolna UE w nowej perspektywie finansowej.
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Polityka państwa a rozwój obszarów wiejskich.
Problemy funkcjonowania obszarów peryferyjnych.
Ochrona środowiska a rozwój obszarów wiejskich i agrobiznesu.
Sekcja anglojęzyczna.

Kongres XX, jubileuszowy odbędzie się w Rzeszowie (4-6.09.2013 r.) na temat:
Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym. Przewidziano następujące sekcje problemowe:
• Makroekonomiczne determinanty rozwoju agrobiznesu.
• Instytucjonalne uwarunkowania poprawy spójności regionów ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki żywnościowej.
• Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju i ich konsekwencje dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich.
• Rola gospodarki żywnościowej w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych.
• Procesy integracyjne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
• Sekcja w języku angielskim.
Przedstawiona tematyka sekcji na poszczególnych kongresach dość wiernie, choć
w sposób naturalny nie w pełni, obrazuje główne obszary problemowe podejmowane
w referatach i na obradach. Generalnie można stwierdzić, iż była ona zróżnicowana
i bardzo rozległa. Na ogół też stanowiła odpowiedź na bieżące problemy, pojawiające
się w ekonomice rolnictwa i naukach pokrewnych.
W ramach omawianej problematyki można wyróżnić tematy pojawiające się regularnie na wszystkich kongresach. Można do nich zaliczyć ekonomikę i organizację
przedsiębiorstw rolniczych, przetwórstwo rolne, politykę rolną, czy rozwój obszarów wiejskich. W pewnych okresach, w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej, można było zauważyć nasilenie opracowań dotyczących wybranych zagadnień.
Szczególnie trzeba tu podkreślić olbrzymie zainteresowanie integracją Polski z Unią
Europejską, ujawnione przed akcesją do tego ugrupowania (procesy dostosowawcze,
oczekiwania, regulacje istniejące w UE) oraz w kilka lat po tym fakcie (skutki integracji dla polskiego rolnictwa i wsi). Inną „okresową” tematyką była np. problematyka
polityki regionalnej, co jest szczególnie ważne w niektórych rejonach kraju i ośrodkach
naukowych (tak było na Kongresie w Rzeszowie w 1999 r.). Podobnie było w zakresie
np. konkurencyjności (Lublin 2008 r.), czy funkcjonowania rolnictwa w warunkach
zmieniającej się koniunktury (Białystok 2012 r.).
Ogółem w latach wydawania Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, czyli w okresie 1999-2012 ukazały się 4142 artykuły, a więc
według dzisiejszej punktacji (7 punktów MNiSzW) umożliwiły uzyskanie 28 994
punktów. Warto przy tym wspomnieć, że pismo rozpoczynało z zerową oceną, następnie uzyskiwaliśmy coraz wyższe noty, kolejno 1, 4, 6 po obecne 7 punktów. Zawdzięczać to należy rosnącej jakości publikowanych opracowań, ale także coraz bardziej
wymagającym recenzentom.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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W ostatnim okresie umiejscowienie Roczników Naukowych SERiA uległo zmianie.
Ich wydawanie było ściśle powiązane z organizacją dorocznych kongresów i wszystkie
zeszyty danego tomu ukazywały się we wrześniu, dostarczane były autorom w ramach
„materiałów kongresowych”. Obecnie czasopismo ma charakter wydawnictwa ciągłego, dwumiesięcznika. Autorzy mogą dostarczać opracowania przez cały rok, co
zmienia charakter pracy redakcji i wydawnictwa z „sezonowej” na stałą. Powoduje to
pewne komplikacje (całoroczne zaangażowanie redakcji, recenzentów i wydawnictwa,
kwestia opłat za publikacje), jak też niesie pozytywne strony (likwidacja „szczytu”
nasilenia prac w miesiącach czerwiec – sierpień, spokojniejsza praca, proces recenzowania bez presji czasowej).
Podsumowanie
1. Roczniki Naukowe SERiA były miejscem publikacji ponad czterech tysięcy artykułów obejmujących wszystkie ważniejsze zagadnienia dotyczące stanu, problemów
i kierunków rozwojowych rolnictwa, handlu rolnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, obsługi rolnictwa, polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie
„dojrzewania” problematyka stawała się coraz szersza, daleko wykraczając poza
typowe obszary rolnictwa i agrobiznesu. Podejmowano coraz szerzej zagadnienia
finansów, relacji międzynarodowych, uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich,
coraz więcej jest też artykułów w języku angielskim.
2. Stałym dążeniem Redakcji było podwyższanie jakości naukowej czasopisma.
W pierwszych latach jego istnienia wystąpiło jednak pewne zróżnicowanie zdań:
pismo elitarne, o wysokim poziomie naukowym czy egalitarne, umożliwiające publikowanie także młodym, początkującym pracownikom naukowym, doradcom,
nauczycielom oraz praktykom gospodarczym. Wydaje się, że w znacznej części
spór ten został rozwiązany, w kierunku umożliwienia publikacji wszystkim członkom SERiA, jednak ze stałą tendencją do poprawy jakości opracowań.
3. Analizując całokształt sytuacji, pozycję czasopisma, jego znaczenie, wkład w umożliwianie wymiany myśli naukowej, przepływu wyników badań naukowych w skali
kraju, a nawet za granicą, kształtowanie środowiska naukowego ekonomistów rolnych, można stwierdzić, że Roczniki dobrze wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia. Decyzję Walnego Zgromadzenia z roku 1998 o powołaniu czasopisma
należy więc uznać za słuszną.
Bogdan Klepacki
Redaktor Naczelny RN SERiA
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Statut SERiA z poprawkami z dnia 18.09.1997 r.
Roczniki Naukowe SERiA 1999-2012.
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Roczniki Naukowe SERiA –
nowa jakość i wyzwania na przyszłość

Badanie nie jest kompletne,
dopóki nie zostało ujęte w postaci sprawozdania,
w miarę możliwości opublikowanego.
(Wilson E. B. 1968)

Praca naukowa jest pracą twórczą. Każdy naukowiec prowadzący badania musi je
nie tylko przeprowadzić we właściwy sposób, ale także w odpowiedni sposób ogłosić,
najczęściej w formie publikacji. Prezentować swoje osiągnięcia można w różny sposób.
Najczęściej jest to czasopismo zamieszczające artykuły z danej tematyki. Umożliwia to
upowszechnienie wiedzy, a także wzbudza dyskusję naukową na określony temat. Jednym z czasopism, które publikuje opracowania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem, są Roczniki Naukowe SERiA.
Roczniki wydawane są od 1999 roku. W latach 1999-2012 zostało przygotowanych
i wydanych czternaście tomów Roczników, zawierających łącznie ponad 4 tys. opracowań. Mają one charakter naukowy, są recenzowane i często wykorzystywane głównie
przez ekonomistów rolnych. Również coraz więcej artykułów z naszego czasopisma
jest cytowanych przez innych autorów. Liczba publikacji, ukazujących się w różnych
czasopismach naukowych na świecie jest ogromna. Czytelnik poszukujący interesujących go tematów mógłby mieć trudności z odnalezieniem się w tym „gąszczu informacji”. Z tego względu tworzy się naukowe bazy danych, w których gromadzone są
abstrakty publikacji, czy też całe opracowania. Nasze czasopismo jest indeksowane już
w dwóch bazach: AGRO oraz IC Journal Master List (IndexCopernicus), a czynimy
starania o indeksację w kolejnych bazach. Od roku 2001 Roczniki znajdują się na liście
czasopism punktowanych, posiadając zgodnie z oceną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów. Zdajemy sobie sprawę, iż konieczność parametryzacji
jest związana z podnoszeniem jakości czasopism i oceną ich pozycji m.in. na potrzeby
postępowania przy podziale środków finansowych na naukę.
Nowa koncepcja oceny czasopism naukowych wymusza spełnienie określonych
zasad i kryteriów. W całym okresie działalności dopracowujemy te zasady i uwzględniamy przy wyborze artykułów do publikacji. Dotyczy to wprowadzania wysokich
standardów w tym zakresie, dotyczących między innymi zasad recenzowania, zapory
ghostwriting, wprowadzania redaktorów tematycznych, językowych czy statystyczStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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nych. Dbając o rzetelność przygotowywania opracowań naukowych wymagamy, aby
autorzy w sposób przejrzysty prezentowali rezultaty swojej pracy. W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i „guest authorship” wprowadzono procedury wymogu
od autorów publikacji (w przypadku kilku autorów jednego opracowania) ujawnienia
wkładu poszczególnych autorów w powstawanie publikacji (z podaniem ich afiliacji
oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, gromadzenia materiałów, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).
Redakcja informuje także, iż wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, są demaskowane, a wszelkie
przejawy nierzetelności naukowej dokumentowane.
Podnoszenie jakości czasopisma jest związane także z jego „umiędzynarodowieniem”, a więc spełnieniem wymogów streszczeń i artykułów w języku angielskim.
Każde opracowanie musi ściśle spełniać te kryteria, aby zostało zakwalifikowane do
publikacji. Przyjęcie lub nie danego artykułu do druku wynika z opinii dwóch niezależnych recenzentów. Autorzy publikacji nie mają informacji na temat recenzentów,
a teksty recenzji otrzymują w formie anonimowej. Recenzenci natomiast otrzymują
teksty publikacji bez wiedzy o tym, kto jest ich autorem. Czyli autorzy i recenzenci nie
znają swoich tożsamości (double-blind review proces). W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji
zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzja ma formę pisemną i kończy
się wnioskiem odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji są podane na stronie internetowej SERiA.
Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane, listę recenzentów
czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w ostatnim
numerze Rocznika.
W Rocznikach publikowane są teksty nie tylko autorów polskich, lecz także zagranicznych, w tym z USA, Ukrainy, Czech, Węgier, Rosji. Skład Rady Programowej
Roczników SERiA poszerzył się w ostatnich latach o pracowników naukowych z Wyższych Uczelni m.in. z USA, Węgier, Słowacji, Ukrainy. Podobnie w przypadku recenzentów, spełniamy założenia o udziale w procedurze recenzowania osób z zagranicy.
Liczba i jakość publikacji ma decydujące znaczenie przy ocenie wyników pracy
naukowej. W ocenie jakości prac naukowych ważnym aspektem jest liczba cytowań
przypadająca na publikację. Ocena „prestiżu i siły oddziaływania” czasopism naukowych jest dokonywana między innymi na podstawie średniej liczby cytowań wszystkich artykułów, które się w danym czasopiśmie ukazały. Cytowanie w pracach nau
kowych jest pożądane zarówno przez autorów cytowanych prac (liczba cytowań jest
formą oceny znaczenia i wartości prowadzonych badań), jak też wskazują na sens
i oryginalność prezentowanych dokonań. Jeśli praca jest często cytowana przez innych
badaczy, jej znaczenie dla nauki rośnie. W naukowych bazach danych gromadzone są
szczegółowe zbiory cytowań, na podstawie których oblicza się tzw. Impact factor lub
Indeks H (Hirscha), co uznaje się za ocenę wartości prowadzonych (i publikowanych)
badań przez poszczególnych autorów.
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Liczba publikacji naukowych na 1 mln mieszkańców w Polsce w 2011 roku wynosiła 763, podczas gdy na przykład w Szwajcarii 4212. Pociągało to za sobą również niską
liczbę cytowań, według których ocenia się dokonania w zakresie nauki. Jak wskazano
w informacjach GUS w 2011 r. liczba cytowań przypadających na jedną publikację
naukową szacowana była dla Polski na poziomie 0,68, podczas gdy na przykład dla
Szwajcarii, czy Danii przekraczała 1,50. Mając to na uwadze, podjęliśmy działania
dostosowawcze w zakresie spełniania wymogów odnośnie dostępu do publikacji, które
także są umieszczone na stronie internetowej SERiA.
W związku z tym, iż czasopisma będą poddawane ocenie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego corocznie, stwarza to pewne wyzwania zarówno w stosunku
do Redakcji Roczników, odnośnie bieżącego monitorowania zasad i kryteriów koniecznych do spełnienia i służących rozwojowi czasopisma, ale także dla autorów tekstów
w podnoszeniu jakości opracowań zgłaszanych do publikacji.
dr hab. Barbara Gołębiewska
Sekretarz Naukowy Roczników SERiA
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Sylwetki władz Stowarzyszenia

Prezesi SERiA w latach 1993-2013

Prof. dr hab. Tadeusz Hunek

Tadeusz Hunek urodził się 13 stycznia 1932 roku we wsi Baranówka, pow. Lubartów, w rodzinie chłopskiej. Studia wyższe ukończył w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w roku 1956. W tymże roku podejmuje pracę w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa SGPiS. Stopień doktora
nauk ekonomicznych uzyskał w 1964 roku. W 1965 roku przenosi się z SGPiS do
Zakładu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. Po powołaniu do życia Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN pełni w nim przez wiele lat funkcję kierownika Zakładu
Polityki Rolnej.
W 1974 roku uzyskuje stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora
nadzwyczajnego nauk ekonomicznych nadała Mu Rada Państwa w 1984 roku, tytuł
profesora zwyczajnego w Polskiej Akademii Nauk uzyskuje w 1997 roku.
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W latach 1997-2001, równolegle z pracą w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN na stanowisku kierownika Zakładu Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Obszarów Wiejskich, pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.
Prof. dr hab. Tadeusz Hunek był w środowisku ekonomistów rolnych, zarówno
w Polsce, jak i w wielu innych krajach, osobą dobrze znaną i uznawaną za osobowość wybitną. Stało się to za sprawą nie tylko Jego ogromnego dorobku naukowego, ale także nieprzeciętnej osobowości, niekonwencjonalnego, odważnego myślenia.
W latach 1970-1971 odbył dziesięciomiesięczny staż naukowy w Stanach Zjednoczonych A.P., w uniwersytetach Berkeley, Chicago i Madison. W okresie 1976-1980 był
ekspertem Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Somalii i Libii.
W latach 1976-1979 był Wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. Był chętnie zapraszany przez liczne placówki naukowe na świecie, a
organizacje międzynarodowe powierzały Mu wykonanie szeregu znaczących ekspertyz. Nie ulega wątpliwości, że dzięki aktywności zagranicznej Profesora zarówno dorobek IRWiR-u, jak i dorobek nauki polskiej są lepiej znane na świecie. Profesor był w
latach 1991-1995 przewodniczącym Standing Group for Agricultural Policy in Europe
FAO. Uczestniczył w wielu międzynarodowych programach badawczych np. w Programie PHARE Harmonizacja polityki rolnej Polski ze Wspólną Polityką Rolną UE
lub w grancie Uniwersytetu Europy Centralnej w Pradze pt. Współpraca ekonomiczna
krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską. Był
autorem ekspertyzy dla Banku Światowego nt. Sustainable development of rural areas.
Profesor Hunekstał się niekwestionowanym ambasadorem nauki polskiej poza granicami Polski.
Jego znaczący dorobek wywarł niewątpliwy wpływ na życie naukowe w Polsce. Na
liście tego dorobku znajduje się ponad 400 publikacji, przy czym w miarę upływu lat
ciężar gatunkowy Jego dorobku jest coraz bardziej znaczący.
Profesor Tadeusz Hunek zaczynał swą twórczość naukową od problemów mikroekonomiki rolnictwa, ale stopniowo ewoluował w kierunku makroekonomii. Książką
pt. Uwarunkowania strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce wydaną w IRWiR PAN
w 1991 r. prof. Hunek rozpoczął serię publikacji, które są znaczącym wkładem dla
rozwoju teorii międzynarodowej integracji gospodarczej. Był on wówczas zdecydowanym zwolennikiem polityki liberalnej i włączenia rolnictwa polskiego w jednolity
organizm Unii Europejskiej. Jego opracowania na temat strategicznych opcji rozwoju
wsi i rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej w Polsce, a także filozofii współczesnego światowego rolnictwa czy też teoretycznych wyznaczników rolnictwa XXI wieku
są głęboko osadzone w założeniach ekonomii liberalnej. Był konsekwentny w swych
poglądach i chociaż niektórzy nie zgadzają się z nimi, to jednak muszą swe wizje dla
polskiej wsi i rolnictwa konfrontować w tym zakresie z dorobkiem Profesora Hunka.
Odzwierciedleniem tych poglądów są dwie książki napisane pod Jego kierunkiem, tj.:
Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE wydana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w roku 2000 i Rolnicza Polska wobec
wyzwań współczesności opublikowana przez IRWiR PAN w 2002 roku.
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Ważnym i oryginalnym osiągnięciem Profesora Hunka było konsekwentne rozwijanie teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich w warunkach
postępującej dezagraryzacji i wspierania rozwoju pozarolniczych form działalności
umożliwiających głęboką redukcję zatrudnienia w rolnictwie.
Profesor Tadeusz Hunek wywarł znaczący wpływ na kierunek prac badawczych
w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wspólnie z Profesorem Dyzmą Gałajem
tworzył zręby dzisiejszego Instytutu. Dzięki nieprzeciętnej osobowości zarówno Profesora Dyzmy Gałaja, jak i Profesora Tadeusza Hunka w zespole pracowników Zakładu
Badań Rejonów Uprzemysławianych, a potem w Instytucie panowała prawdziwie nau
kowa atmosfera i przyjazna życzliwość wobec współpracowników.

Jednym z największych osiągnięć Profesora Tadeusza Hunka, zmierzającym do
zintegrowania nauki z praktyką rolniczą, było - wspólnie z innymi wybitnymi ekonomistami – zainicjowanie i utworzenie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), którego I Kongres odbył się w grudniu 1994 r. w Poznaniu.
Profesor Tadeusz Hunek zmarł 8.06.2013 r.

32

Biuletyn informacyjny • wydanie specjalne 2013

Prof. dr hab. Franciszek Tomczak

Franciszek Tomczak urodził się 29.10.1932 r. we wsi Przedmieście Góry (pow.
Krasnystaw, woj. lubelskie) w rodzinie rolniczej. W 1951 r. ukończył Technikum Rolniczo-Chmielarskie w Krasnymstawie, w 1955 r. ukończył studia I stopnia (inżynierskie)
w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
zaś studia II stopnia (magisterskie) w 1956 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych
uzyskał w 1963 r. w Szkole Głównej Handlowej (wówczas SGPiS), stopień doktora
habilitowanego w roku 1972, a tytuł profesora nadzwyczajnego w 1977 r. (SGH), zaś
profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych w 1986 r. W 1994 roku został wybrany
członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk (PAN), a od 2007 r. jest członkiem rzeczywistym PAN.
Najważniejsze osiągnięcia naukowe
Główne badawcze grupy tematyczne Profesora to: teoria agrarna, rolnictwo polskie
i ekonomika gospodarki rolnej, produkcyjna obsługa rolnictwa, zasady gospodarowania nakładami w rolnictwie, indywidualna gospodarka rodzinna jako system produkcyjny, społeczny i ekonomiczny, regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, ewolucja od rolnictwa do agrobiznesu w rolnictwie polskim i światowym (Japonia, USA,
Niemcy, kraje rozwinięte i kraje rozwijające się), rolnictwo i polityka rolna w ramach
UE obecnie i w przyszłości.
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Upowszechnienie wyników badań
W latach 1957-2012 opublikował ponad 500 prac naukowych (książek, artykułów
recenzji, ekspertyz, podręczników akademickich, skryptów, przeglądów itp.). Dotyczy to także upowszechniania wyników prac i doświadczeń krajowych i światowych
w formie wykładów publicznych, wywiadów i rozmów w czasopismach, konsultacjach
itp. Do ważniejszych prac opublikowanych należą m.in.: Zarys ekonomiki produkcji i
identyfikacji rolnictwa (1960, s. 304), Uprzemysłowienie a czynnik pracy w rolnictwie
(1966, s. 220), Rolnictwo Ziemi Mazowieckiej i Łódzkiej (1967, s. 321), Usługi produkcyjne w rolnictwie. Zagadnienia wstępne (1967, s. 140), Rolnictwo Polski Ludowej.
Zarys ekonomiki (1972, wyd. I, s. 537, wyd. II, s. 629), Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Teraźniejszość i przyszłość (1988, s. 315), Ekonomika rolnictwa (1973, s. 337),
System produkcyjnej obsługi rolnictwa (174, s. 271), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii
(1979, wyd. I s. 321, wyd. II s. 337 wraz z A. Wosiem i innymi), Współczesna wieś i
rolnictwo. Przykład Japonii (1992, s. 130), Rolnictwo rodzinne i agrobiznes. Współczesna polityka rolna USA (1990, s. 416), Doświadczenia ewolucji rolnictwa rodzinnego
w krajach o gospodarce rynkowej (1994, s. 117), Procesy dostosowawcze rodzinnych
gospodarstw chłopskich do warunków gospodarki rynkowej (1994, s. 320), Japonia
– Wieś – Rolnictwo – Agrobiznes (1997, s. 431), Rozwój rolnictwa światowego: uwarunkowania i konsekwencje dochodowe (2000, s. 55), Od rolnictwa do agrobiznesu.
Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej (2004, s. 481), Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju (2005, s. 467), Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia
rozwoju rolnictwa polskiego (2009, s. 143), Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla
rolnictwa i finansowania polityki rolnej (2009, s. 155), Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej – konsekwencje dla polskiego rolnictwa i źródeł finansowania polityk narodowych.
Synteza (2009, s. 134).
Działalność dydaktyczna
Profesor był promotorem 11 przewodów doktorskich krajowych i zagranicznych.
Recenzował prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne i wnioski do tytułów i stanowisk
dla uczelni i instytutów badawczych oraz CK. Prowadził wszystkie formy zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomii rolnej, polityki agrarnej, rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich oraz agrobiznesu w Szkole Głównej Handlowej (uprzednio SGPiS) w latach
1957-2002 oraz kilkuletnich okresach w Filii Uniwersytetu Warszawskiego (Białystok)
i Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika) w Radomiu.
Aktywność międzynarodowa
Dłuższe pobyty i staże naukowe odbył w Danii (1959 praktyka rolnicza), na
Węgrzech (1997 Uniwersytet Ekonomiczny), w Niemczech (1982 Kiel University),
w USA 1985-1986 (University of Minnesota), w Libii (1977-1979 Al.-Fateh University), w Japonii (1994-1995 Ryukoku University, Kyoto University). Brał udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych w ok. 30 krajach. Członek Światowego
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i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa. Był także przewodniczącym
Komitetu OrganizacyjnegoIX Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa w Warszawie (1999).
Profesor Tomczak corocznie uczestniczył w 10-15 konferencjach krajowych i międzynarodowych, wykładach i dyskusjach z referatami i wystąpieniami, w części publikowanymi.
Działalność naukowo-organizacyjna
Pracę zawodową rozpoczął w 1957 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki
(obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa i Organizacji
Gospodarstw. W latach 1957-1972 był asystentem, adiunktem, w okresie 1972-77 docentem, a do 1977 roku profesorem. W latach 1977-1979 był profesorem ekonomii
agrarnej w Libii, a w latach 1985-1989 – visiting professor University of Minnesota,
ponadto w latach 1990-2005 był profesorem Politechniki Radomskiej. Funkcje: prodziekana i dziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS pełnił w latach 1979-1982
i 1982-1985, kierownika Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
SGPiS sprawował w okresie 1979-1982 i 1982-1985. Od 2005 roku jest profesorem w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym
Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie zajmuje się stanem i kierunkami rozwoju
i zmianami w realizacji programu wieloletniego 2011-2014 pt. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji integracji europejskiej, realizując (do 2015 r.) prace pt. Pomiędzy przeszłością a przyszłością. Rolnictwo polskie
w perspektywie 2050 r. Praca ta powstaje we współpracy z Komitetem Prognoz Polska
2000 Plus przy Prezydium PAN. Jej główne założenia obejmują zasady, możliwości
i uwarunkowania trwałego, zrównoważonego rozwoju rolnictwa polskiego w perspektywie 2050 r.
Członkostwo komitetów i rad naukowych PAN
Profesor jest członkiem komitetów i rad naukowych PAN, w tym: Oddziału PAN
w Lublinie, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Obszarów Wiejskich PAN (aktywny od
ponad 50 lat, w tym przewodniczący), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju (uprzednie kadencje), Komitetu Prognoz Polska 2000 plus PAN, członek Rady
Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (od 30 lat, w tym przewodniczący),
Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB,
rady redakcyjnej Postępów Nauk Rolniczych (3 kadencje). Współzałożyciel Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (w tym przewodniczący, obecnie
członek honorowy), przewodniczący Sekcji Ekonomiki Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1988-2004), honorowy przewodniczący Rady Naukowej PTE
w Warszawie.
Uzyskał szereg odznaczeń, nagród i wyróżnień, w tym Krzyż Oficerski OOP, Medal
Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Złoty Laur
PTE, Złoty Laur Ministerstwa Rolnictwa USA.
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Prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Profesor honorowy Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego w Dublanach (Ukraina) oraz Narodowego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych w Kijowie (Ukraina).
Bogdan Klepacki urodził się 14.08.1953 r. w Klepaczach (Podlasie). Technikum
Rolnicze ukończył w Czartajewie (1972), studiował w latach 1972-1977 na Wydziale
Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Pracę w Instytucie Ekonomiki i Orga
nizacji Gospodarstw Rolniczych, obecnie Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW rozpoczął w 1977 w charakterze asystenta stażysty, 1978 asystenta,1979
starszego asystenta, 1984 adiunkta, 1994 profesora nadzwyczajnego SGGW i od 2000
profesora zwyczajnego SGGW. Doktorat uzyskał w 1983 r. na Wydziale EkonomicznoRolniczym SGGW, doktor habilitowany nauk ekonomicznych – 1991 r., profesor nauk
ekonomicznych – 1997 r. W latach 1997-2007 pracownik Wyższej Szkoły Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (2000-2007 profesor zwyczajny). W
latach 1981-1982 odbył roczny staż w USA i kurs ekonomiki rolnictwa na Uniwersytecie w Pensylwanii, 1991 – trzymiesięczny staż w Aberdeen (Szkocja). W latach 19921994 prowadził zajęcia w Wyższej Wileńskiej Szkole Rolniczej w Białej Wace (Litwa).
W latach 1992-1996 był prodziekanem, 1996-1999 oraz 2005-2007 dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego i 2008-2012 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych,
od 2012 jest prorektorem ds. dydaktyki SGGW. W latach 1992-1996, 2005-2011 pełnił
funkcje kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji ProdukcjiRolniczej w KEiOGR,
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od 2012 r. kierownika Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki w KEiP, W latach
1998-2001 był Rektorem WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1994-1997
był członkiem Komisji ds. nagród Prezesa Rady Ministrów RP. W latach 1996-1999
był sekretarzem, 1999-2007 zastępcą przewodniczącego i 2007-2011 przewodniczącym Komitetu Ekonomiki Rolnej PAN. Od 2011 roku jest przewodniczącym Komitetu
Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN i członkiem Komitetu Nauk
Ekonomicznych PAN. W latach 1993-2000 był ekspertem AWRSP. Od 1993 roku jest
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. W roku 1999 był
współorganizatorem IX Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. Jest także członkiem Centre of Management in Agriculture (Wielka Brytania).
W Stowarzyszeniu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest członkiem od początku jego funkcjonowania i w latach 1995-1997 pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, w okresie 1997-1999 był Prezesem Zarządu SERiA, a od 1998
roku jest Redaktorem Naczelnym Roczników Naukowych SERiA. Od 1996 jest orga
nizatorem corocznych ogólnopolskich Warsztatów dla Młodych Ekonomistów Rolnych (Krasnobród) i współorganizatorem takich warsztatów w WSH w Kielcach. W latach 1999-2007 był Redaktorem Naczelnym „Roczników Nauk Rolniczych”, Seria G,
Ekonomika Rolnictwa. Jest od 2013 r. Przewodniczącym Rady Naukowej IRWiR PAN.
W latach 1999-2000 był wiceprzewodniczącym Komisji Naukowej ds. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Od 2003 roku jest członkiem Amerykańskiego
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych, od 2005 organizatorem Międzyuczelnianego
Klubu Profesorskiego przy SGGW „Dla Rolnictwa i Wsi”. W latach 2007-2008 przewodniczył Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego CDR Brwinów. Od 2007 roku
jest organizatorem Forum Polsko-Ukraińsko-Słowacko-Czesko-Węgierskiego Ekonomistów Rolnictwa (7-krotnie), od 2010 r. jest także członkiem Międzynarodowego
Stowarzyszenia Zarządzania w Rolnictwie.
Obszary badawcze to: ocena wpływu powiększania obszaru na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, wpływ prowadzenia rachunkowości rolnej na
wyniki i efektywność tych gospodarstw, ocena technologii produkcji, efektywności ich
zmian oraz organizacyjnych i ekonomicznych uwarunkowań postępu technologicznego, rachunek ekonomiczny w produkcji rolniczej, racjonalizacja produkcji pasz na glebach lekkich, przystosowania przedsiębiorstw agrobiznesu do zmiennych warunków
gospodarowania, agrologistyka jako szansa rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu.
Profesor opublikował, jako autor lub współautor, około 500 publikacji (m.in.
książki: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego
w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej), Ekonomika
i organizacja rolnictwa, Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw
prywatnych do zmian warunków gospodarowania, Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie, Podstawy organizacji i zarządzania), w tym: ponad 250 oryginalnych prac twórczych, 35 podręczników i skryptów
oraz ponad 200 innych publikacji. Autor około 100 ekspertyz, biznesplanów, scenariuszy TV, założeń do programów komputerowych technologii produkcji roślinnej,
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analizy kosztów, współautor założeń do poradnika zarządzania w ustalaniu nadwyżki
bezpośredniej.
Profesor Klepacki był promotorem w 25 zakończonych przewodach doktorskich,
promotorem ponad 500 prac magisterskich, około 200 licencjackich, recenzentem 35
prac doktorskich, 25 rozpraw habilitacyjnych (14 wydawniczych i 11 w przewodzie),
10 wniosków o tytuł profesora, 7 wniosków na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
4 profesora zwyczajnego, promotorem jednego doktoratu i recenzentem 2 wniosków
o doktorat honoris causa.
Współpracował z uczelniami z takich państw, jak Litwa, Ukraina, Słowacja, Wielka
Brytania, RFN, USA, Holandia. Brał udział z referatem zamawianym na konferencjach
(kongresach) zagranicznych (Słowacja, Ukraina, RFN, Turcja, Grecja, Kanada, Filipiny). Visiting professor lub invited speaker (Litwa, Anglia, Szkocja, Ukraina, Chiny,
Portugalia). Uczestniczył
�������������������������������������������������������������������
w wielu kongresach ekonomicznych stowarzyszeń europejskich i światowych (Szkocja, Dania, Austria, Kanada, Nowa Zelandia, Brazylia). Kierował 2 tematami badawczymi we współpracy z UE i FAO, kierownik finansowanego
przez UE projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie oraz 8 innych grantów (łącznie
kierował dotychczas 9 grantami). Członek rad programowych: „Roczniki Nauk Rolniczych”, „Wieś i Rolnictwo”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Roczniki Naukowe
SERiA”, „Wieś Jutra”, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, członek SERiA.
Posiada nagrody i odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody MEN i JM Rektora
SGGW, odznaki honorowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Złoty
Laur), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uniwersytetów rolniczych w Kijowie, Lwowie, Żytomierzu (Ukraina), Pradze (Czechy) i Nitrze (Słowacja).
Hobby: historia, filmy przyrodnicze i podróże (zwłaszcza na rafę koralową), sport.
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Prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Ziętara

Wojciech Ziętara urodził się 9 lutego 1940 r. w Mycielewie (woj. kujawsko-pomorskie) w rodzinie rolniczej. W latach 1953-1958 pracował w gospodarstwie rolnym
rodziców. W 1958 r. podjął naukę w Technikum Rolniczym w Bydgoszczy, które ukończył w 1963 r. W latach 1963-1968 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym
SGGW. W okresie studiów odbył dwie praktyki zagraniczne: w 1967 r. dwumiesięczną
w Holandii i w 1968 r. miesięczną w NRD. W okresie studiów był aktywnym członkiem Koła Naukowego Ekonomistów, w latach 1967-1968 roku pełnił funkcję prezesa
tego koła. W roku akademickim 1968/1969 odbył asystenckie studia przygotowawcze
w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW. W latach 19691972 pracował w Stadninie Koni Racot i w Kombinacie Łąkarskim Wizna. W 1972 r.
podjął pracę w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW na
stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1976 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach rolniczych,
którą napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Floriana Manieckiego. W latach 1978-1979
odbył 15-miesięczny staż naukowy na uniwersytetach w Bonn i Hohenheim pod kierunkiem profesorów G. Steffena i E. Reischa, jako stypendysta Fundacji Alexandra
von Humboldta. W 1991 r. ponownie, w ramach stypendium tej samej fundacji, odbył
5-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Bonn. Stopień naukowy doktora habiStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

39

litowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 1989 r. na podstawie
rozprawy pt. Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym
przedsiębiorstwie rolniczym. W 1992 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w SGGW. W 1996 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych, a od
1999 r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego SGGW. W latach 19831989 pełnił funkcję kierownika Studium Podyplomowego w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolniczych dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw hodowli
roślin i nasiennictwa. W latach 1997-2008 pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, a w latach 1999-2004 r. był członkiem
Senatu SGGW i przewodniczącym Senackiej Komisji Finansowej.
W 2007 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie nadał prof. Wojciechowi Ziętarze tytuł Doktora Honoris Causa.
Jego prace badawcze dotyczą problematyki metodologii badań, poznania zjawisk
ekonomiczno-rolniczych i wdrażania postępu organizacyjno-technicznego, a od 1991 r.
przekształceń własnościowych w rolnictwie. Dorobek naukowy zawarty jest w ponad
400 publikacjach. Jest autorem podręczników: Organizacja gospodarstwa rolniczego
(1984) i Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego (1998). Był promotorem 250 prac magisterskich i 22 zakończonych przewodów doktorskich oraz w dwóch
przewodach o nadanie tytułu doktora honoris causa.
W latach 1993-1995 był członkiem Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie
RP, pełniąc funkcję kierownika zespołu ds. Restrukturyzacji i Prywatyzacji Rolnictwa,
a latach 1999-2004 członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP ds. Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa. W latach 1993-2010 był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, a w latach 1999-2011 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 2010 r. został honorowym
członkiem SERiA. Od 2011 r. pracuje w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza Redakcji Zagadnień Ekonomiki Rolnej.
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Prof. dr hab. Henryk Runowski

Henryk Runowski urodził się 20 sierpnia 1952 r. w Garczynie (woj. pomorskie).
W latach 1967-1972 uczęszczał do Państwowego Technikum Rolniczego w Bolesławowie, a w latach 1972-1977 odbywał studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym
(obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując w 1977 r. tytuł magistra inżyniera ekonomiki rolnictwa.
Doktoryzował się na tym samym Wydziale w 1981 r. po przedłożeniu rozprawy pt.
Efektywność chowu trzody chlewnej w zależności od formy organizacji i żywienia, za
którą otrzymał nagrodę III stopnia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W 1991 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Regionalne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy
profesora nauk ekonomicznych został mu nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej w 1997 roku.
Dotychczasowa kariera zawodowa prof. dr hab. Henryka Runowskiego związana
jest z SGGW. W latach 1977-1978 był zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Nauk Społeczno-Politycznych, w latach 1978-1981 odbywał dzienne
studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział Nauk
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Ekonomicznych) SGGW. Następnie był zatrudniony na stanowisku starszego asystenta (1981-1983) i adiunkta (1983-1994) oraz profesora nadzwyczajnego (1994-2000)
w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych (obecnie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw) SGGW. W marcu 2000 r. został mianowany
przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego SGGW.
Był inicjatorem powstania i dyrektorem (1996-2001) Centrum Logistycznego Rolnictwa Ekologicznego SGGW. Prof. dr hab. Henryk Runowski w latach 1999-2008 był
kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzania Przedsiębiorstwami w SGGW.
Od 2008 roku jest kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
SGGW. W latach 1997-2008 był kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolniczej, a od 2008 roku jest kierownikiem Zakładu Organizacji i Zarządzania
w tej Katedrze. Pełnił i pełni szereg funkcji we władzach Wydziału i Uczelni. Był
m.in. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Nauki, a obecnie (od 2012 roku) jest
przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Naukowych. Od 2008 roku
jest członkiem Senatu SGGW oraz członkiem kilku jego Komisji. Od 2012 roku jest
członkiem Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury oraz przewodniczącym Senackiej
Komisji ds. Historii i Odznaczeń. Odbył wiele wyjazdów studyjnych i staży zagranicznych (RFN, Dania, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Austria, USA).
Główne zainteresowania badawcze prof. H. Runowskiego skoncentrowane są wokół takich zagadnień, jak: ekonomika i organizacja oraz zarządzanie przedsiębiorstwami rolniczymi, restrukturyzacja i prywatyzacja rolnictwa, uwarunkowania postępu biologicznego w rolnictwie, zrównoważony rozwój rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych.
Na dorobek naukowy Profesora składa się ponad 540 prac, w tym: 320 prac opublikowanych, z czego około 220 to oryginalne prace twórcze. Jest autorem lub współautorem
16 wydawnictw książkowych. Najważniejsze z nich to książki autorskie: Koncentracja
produkcji zwierzęcej (1994), Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego (1996),
Postęp biologiczny w rolnictwie (1997), Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła (1999) oraz współautorskie: Rolnictwo
ekologiczne – zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt (2007), Wykorzystanie technik komputerowych do prowadzenia produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych o różnej skali produkcji (2007), Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan
i perspektywa w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (2012).
Profesor ma także bogaty dorobek w dziedzinie organizacji badań naukowych
i kształcenia kadr. Kierował 13 projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych (KBN) i Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz 8 projektami PHARE, finansowanymi w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,
2 projektami SAPARD, 25 projektami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i 16 projektami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aktualnie
jest kierownikiem projektu Klaster Innowacji w Agrobiznesie, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz projektu NCN pt. Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw rolnych. W latach 2007-2011 był kierownikiem Stacjonarnych
Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Od 2010 roku
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prowadziseminaria doktorskie dla osób z innych uczelni i instytutów naukowych oraz
praktyków gospodarczych. Był promotorem w 10 przewodach doktorskich i 145 pracach magisterskich oraz wielokrotnie recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu
naukowego profesora, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz wielu opracowań książkowych, prac doktorskich i magisterskich. Utrzymuje
ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami i gospodarstwami rolniczymi. Jest autorem ponad 250 biznesplanów, programów restrukturyzacji dla przedsiębiorstw rolnych, ekspertyz i opinii. Organizator licznych konferencji naukowych oraz szkoleń i seminariów
dla rolników i przedsiębiorców rolnych.
Profesor Runowski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (w latach 2001-2003 pełnił funkcję
prezesa SERiA), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Był ekspertem
Komisji Rolnictwa Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i doradcą w Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest członkiem rady naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa (od
1999 r.) w latach 1999-2002 był członkiem rady naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W latach 1995-1999 był członkiem Sekcji
KBN, a następnie przewodniczącym Sekcji Ekonomii i Organizacji Rolnictwa oraz
Społecznej Transformacji Wsi KBN. W latach 2000-2001 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Hodowli Roślin przy Ministrze Rolnictwa oraz był członkiem Zespołu ds. Rolnictwa Ekologicznego, powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. W 2002 r. był członkiem Zespołu ds. Zasobów Genetycznych powołanego przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2001 r. prof. dr hab. H. Runowski jest członkiem Komitetu Ekonomii Rolnictwa, obecnie Komitet Ekonomii i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Polskiej Akademii Nauk.
Posiada następujące odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi (1988),
Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1990), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (2001), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (2012). Za osiąg
nięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej wielokrotnie otrzymywał nagrody
Rektora SGGW.
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Prof. dr hab. Marian Podstawka

Marian Podstawka urodził się w 1954 r. w Seroczynie. W 1973 r. podjął studia
na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W 1978 r. obronił pracą magisterską
przygotowaną pod kierunkiem doc. dr hab. J. Bogacza nt. Ocena działalności mechanizacyjnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Borowiu w indywidualnych gospodarstwach
chłopskich i otrzymał tytuł magistra inżyniera w zakresie ekonomiki rolnictwa. Bezpośrednio po uzyskaniu magisterium rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. W 1982 r. obronił pracę doktorską pt. Geneza, poziom produkcyjności i perspektywy gospodarstw beneficjalnych, którą przygotował pod kierunkiem
doc. dr hab. C. Farkowskiego. W dniu 2 lipca 1996 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji pt. Opodatkowanie rolnictwa i propozycje jego zmian w Polsce oraz ogólnej oceny dorobku.
W 1998 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW. Tytuł
profesora otrzymał w 2002 r.
W latach 1993-1999 Profesor Podstawka był prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego ds. studiów zaocznych, rozwoju i praktyk. W tym okresie współorganizował wiele konferencji realizowanych przez Wydział. Począwszy od 1999 r.
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do 2005 r. pełnił funkcję dziekana. Był członkiem dwóch komisji senackich: Komisji
Nauki i Wdrożeń oraz Komisji Dydaktycznej. Poza SGGW był członkiem Zespołu
Konsultantów Prezydenta RP do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) oraz członkiem Konwentu
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.
Profesor Marian Podstawka w pracy naukowo-badawczej zajmuje się organizacyjno-finansowymi instrumentami oddziaływania państwa na rozwój gospodarstw rolnych, wsi i rolnictwa. Pierwszym chronologicznie problemem jego pracy badawczej
była ocena usług mechanizacyjnych świadczonych przez SKR rolnikom indywidualnym. W swoich pracach dokonał oceny sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej gospodarstw kościelnych. Badania przemian zachodzących w strukturze agrarnej w Polsce
realizował w ramach Programu Resortowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Przemiany społeczno-ekonomiczne
wsi polskiej - doskonalenie systemu polityki państwa wobec ludności wiejskiej. Realizując ten program badawczy w latach 1986-1990 pełnił funkcję zastępcy kierownika
grupy tematycznej pt. Przemiany społeczno-ekonomiczne w rolnictwie PRL. Był kierownikiem grantu KBN pt. Zmiany w opodatkowaniu rolnictwa w procesie integracji
z Unią Europejską. Dalsze badania z tej problematyki kontynuował jako główny wykonawca grantu nr 5 pt. Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje
w gospodarce rynkowej w Polsce. Badania nad oceną polityki rolniczych ubezpieczeń
społecznych w Polsce w krajach Unii Europejskiej Profesor Podstawka realizował
w ramach grantu KBN pt. Rolnicze ubezpieczenia społeczne w Polsce oraz propozycje
ich zmian, którego był kierownikiem. Kolejnym kierunkiem Jego zainteresowań badawczych było opracowanie strategii zagospodarowania gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo. Badania te prowadzone były w ramach kierowanego przez profesora
M. Podstawkę grantu KBN pt. Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych
rolniczo.
Aktualnie realizuje, będąc jego kierownikiem, projekt NCN Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych.
Równolegle z wykonywaniem pracy naukowo-badawczej Profesor realizuje w pełnym zakresie obowiązki nauczyciela akademickiego. Prowadzi zajęcia z: podatków
i ubezpieczeń oraz finansów publicznych. Zajęcia dydaktyczne realizuje głównie dla
studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Inżynierii Produkcji, Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej i na studiach podyplomowych.
Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. dr hab. M. Podstawka
wielokrotnie wyróżniany był nagrodami Rektora SGGW.
Profesor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym od 1982 roku, osiągając
wszystkie szczeble akademickiego rozwoju naukowo-dydaktyczno-organizacyjnego.
Poczynając od asystenta na tytule naukowym profesora nauk ekonomicznych kończąc.
Jest autorem i współautorem ponad 180 prac naukowych, w tym większość z nich to
samodzielne prace twórcze. Wśród dorobku publikacyjnego znajduje się 11 książek,
głównie o charakterze dydaktycznym. Dwie z nich mają charakter podręczników akaStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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demickich z zakresu finansów. Ostatni jest wydany w 2010 r. przez PWN współautorstwa Profesora i pod Jego redakcją naukową pt. Finanse, a w roku 2011 ukazało się
drugie wydanie Podstawy finansów.
W czasie pracy na SGGW, z którą głównie związał swoje życie zawodowe, pełnił
różne funkcje organizacyjne i eksperckie. W latach 1993-1999 pełnił funkcję prodziekana. W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW.
W czasie Jego kadencji Wydział zwiększył liczbę studentów z ok. 2500 do ok. 5000
oraz zatrudnienie o ok. 50 osób i znacznie powiększył swoją bazę lokalową. Uruchomiono na Wydziale nowe kierunki studiów: Socjologię oraz Finanse i rachunkowość.
Przez trzy kadencje był przedstawicielem tego Wydziału w Senacie SGGW. Wydział
sklasyfikowany był do pierwszej kategorii jednostek naukowo-dydaktycznych KBN.
Wielokrotnie zajmował I miejsce w rankingu „Polityki” wśród uczelni nieekonomicznych kształcących na kierunku ekonomia i zarządzanie.
Prof. Marian Podstawka pełnił i pełni wiele funkcji eksperckich. Był członkiem
Rady ds. Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie R.P. Aleksandrze Kwaśniewskim.
W latach 2003-2004 był członkiem zespołu ds. reformy rolniczego ubezpieczenia społecznego powołanym przez wice Prezesa Rady Ministrów. J. Hausera. W latach 20032007 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Mazowieckim Centrum
Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Począwszy od 2008 r. jest ekspertem budżetu zadaniowego organizując i realizując z tego zakresu szkolenia dla administracji
rządowej. Oprócz tego pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Zeszytów
naukowych SGGW pt. „Polityki europejskie, finanse i marketing” oraz jest członkiem
rad programowych innych czasopism naukowych. W latach 2000-2002 pełnił funkcję
Prezesa Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA). Od 2001 r.
do dziś jest drugą kadencję członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.
Wraz z zespołem Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu przygotował koncepcję budżetu zadaniowego dla czterech województw.
Od 2005 roku jest kierownikiem Zakładu Prawa i Finansów oraz od 2009 roku pełni
funkcję kierownika Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu.
Od września 2010 jest Koordynatorem i Pełnomocnikiem Rektora SGGW w Konsorcjum Naukowo-Technologicznym „Polska Platforma Technologiczna Ekologii
i Systemów Ochrony Środowiska – Eko Polska”.
Jest promotorem ok. 2000 prac licencjackich i magisterskich. Wypromował 17 doktorów nauk ekonomicznych.
Hobbystycznie zajmuje się pszczelarstwem i poezją.
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Prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz

Mieczysław Adamowicz urodził się 20 kwietnia 1939 r. w Zarzeczu na ziemi zamojskiej. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Zamościu w latach 1957-1962 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie, uzyskując tytuł
magistra inżyniera w zakresie ekonomiki rolnictwa. Po ukończeniu studiów przez trzy
lata pracował w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, gdzie zajmował się problematyką standaryzacji i odbył praktyki produkcyjne w różnych przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. W połowie 1965 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na
stanowisku asystenta w Zakładzie Badań Rolnictwa Krajów Rozwijających się Katedry Polityki Agrarnej na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W tej Katedrze,
która przekształciła się w Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej, pracował
do 1976 r., kiedy powierzono mu zadanie zorganizowania samodzielnego Zakładu Rolnictwa Światowego. W tym Zakładzie pracował do 1990 r., wtedy to został przeniesiony do nowopowstającej, w wyniku reorganizacji uczelni, Katedry Polityki Agrarnej
i Marketingu. W 1991 r. objął kierownictwo tej Katedry, które w wyniku kolejnych
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wyborów pełni do dzisiaj. W roku 2005 Profesor obchodził jubileusz czterdziestolecia
pracy w SGGW.
Droga awansu naukowego i organizacyjnego prof. Mieczysława Adamowicza jest
nierozerwalnie związana z Wydziałem Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Z tego Wydziału został skierowany na roczny staż naukowy do Egiptu, gdzie zebrał materiały do
pracy doktorskiej pt. Przemiany ekonomiczno-społeczne w rolnictwie Egiptu po drugiej
wojnie światowej, którą obronił w lutym 1969 r. uzyskując tytuł doktora nauk rolniczych. Na tym Wydziale przeprowadził przewód habilitacyjny na podstawie rozprawy
pt. Kółko rolnicze a funkcjonowanie gospodarstw indywidualnych, uzyskując w październiku 1975 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie
ekonomiki rolnictwa, co było podstawą powołania go na stanowisko docenta w 1976 r.
Decyzją Rady Państwa z września 1982 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych, a w lutym 1989 r. uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.
W latach 1978-1982 pełnił funkcję prodziekana Wydziału do spraw studenckich,
a w latach 1982-1987 przez dwie kadencje był wybierany na dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. W tym czasie zostały zainicjowane i częściowo wdrożone koncepcje rozszerzenia obszaru działalności Wydziału na inne formy i kierunki studiów.
Wkrótce przybrały one formę trzyletnich zawodowych studiów inżynierskich pn. „Rynek rolny i spółdzielczość” oraz uzupełniających studiów magisterskich „Zarządzanie
i marketing w agrobiznesie”. W obydwu przypadkach Profesor kierował przygotowaniem koncepcji i programu studiów, jak również koordynował ich przebieg. Studia te
dały początek nowemu kierunkowi na Wydziale, jakim jest „Zarządzanie i marketing”.
Jego wpływ na profil i kierunki kształcenia na Wydziale i w uczelni dokonuje się przez
udział w pracach Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału, którą kierował przez dwie
kadencje, przez pracę w radach programowych międzywydziałowych studiów gospodarki przestrzennej oraz wkład w przygotowanie programu nowego kierunku studiów
międzywydziałowych „Turystyka i rekreacja”.
Przez 4 kadencje, początkowo jako dziekan, a następnie jako przedstawiciel społeczności wydziałowej był członkiem Senatu Akademickiego SGGW. Z ramienia
Uczelni pełni funkcję opiekuna naukowego specjalności „Zarządzanie przedsiębiorstwem” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej i reprezentuje
SGGW w Senacie tej uczelni.
W latach 1990-1996 był dodatkowo kierownikiem zespołu badawczego w IRWiR
PAN, aktualnie prowadzi zajęcia dydaktyczne w innych uczelniach – w Akademii Rolniczej w Lublinie, PWSZ w Białej Podlaskiej i WSH w Kielcach. Jest organizatorem
i uczestniczy w programach szkoleniowych kadr zawodowych administracji samorządowej rolnictwa i gospodarki żywnościowej w różnych regionach kraju.
Zainteresowania naukowe i działalność dydaktyczna Profesora podlegały ewolucji.
Początkowo koncentrowały się na problematyce rolnictwa krajów rozwijających się i polityce agrarnej Polski, następnie dotyczyły rolnictwa światowego i międzynarodowego
handlu produktami rolniczymi, a od ponad 10 lat skupiają się głównie na integracji
48
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europejskiej i wspólnej polityce rolnej UE, polityce agrarnej i polityce regionalnej oraz
wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa. Profesor był koordynatorem, kierownikiem i wykonawcą wielu projektów badawczych w systemie wcześniej realizowanych
programów węzłowych (Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i ich powiązanie
z gospodarką żywnościową Polski), projektów KBN i programów międzynarodowych.
Spośród grantów KBN należy wymienić projekty: Rolnictwo polskie w procesach
integracji ze Wspólnotami Europejskimi (1993-1996), Rozwój systemów marketingowych na rynkach rolnych (1997-1999) oraz Rola podmiotów gospodarczych, instytucji
i społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju wsi i rolnictwa (2001-2004). Był
kierownikiem 10 grantów promotorskich. Z programów międzynarodowych można
wymienić projekty Unii Europejskiej: Tempus, Jean Monnet, Socrates, TESSA, a także
projekt prowadzony we współpracy z Cornell University, poświęcony problematyce
rozwoju wiejskiego w krajach Europy Środkowowschodniej. Aktualnie uczestniczy
w dwóch Programach badawczych SEAMLESS i ISAFRUIT realizowanych w ramach
VI Ramowego Programu Badań UE.
Profesor Adamowicz opublikował około 600 prac naukowych, w tym wiele prac
książkowych, których był autorem lub redaktorem i współautorem. Spośród wydawnictw książkowych można wymienić: Egipt. Rewolucja społeczno-gospodarcza
(1971), Kółka rolnicze w rozwoju wsi polskiej (1989), Handel zagraniczny a rolnictwo”
(1987), Ochrona konkurencji a rynek rolny (1998), czy serię 4 tomów pt. Rolnictwo
w procesie integrowania Polski z UE. Profesor prowadzi także szeroką współpracę z
ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Przebywał jako stażysta lub wykładowca
na dłuższych pobytach w Egipcie, Włoszech, USA, Wielkiej Brytanii i w krajach Europy Środkowowschodniej. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. W EAAE
pełnił dwukrotnie funkcję członka Komitetu programowego Kongresów Europejskich
w Hadze i w Warszawie. Pełnił funkcję eksperta FAO w krajach rozwijających się. Jest
także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Idei Europejskich, Nowojorskiej
Akademii Nauk, Europejskiego Stowarzyszenia Współczesnych Studiów Europejskich.
Jest członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, w którym pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego, członkiem PTE i SERiA, zespołu redakcyjnego „Zagadnień
Ekonomiki Rolnictwa” i „Annals of Warsaw Agricultural University”. Był członkiem
Rady Naukowej IRWiR PAN, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Podkomitetu Rozwoju Regionalnego przy Prezesie Rady Ministrów, Zespołu Ekspertów przy Prezesie Rynku Rolnego, Zespołu Konsultacyjnego ds. Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP. Był organizatorem
i brał czynny udział w licznych konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.
W katedrze zainicjował cykl konferencji naukowych, które wnoszą istotny wkład
w rozwój nowych obszarów studiów, takich jak ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
w rolnictwie, finanse i strategie rozwoju lokalnego, funkcjonowanie rynków i efektywność działalności marketingowej. Zainicjował też badania naukowe w dziedzinie
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wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, marketingu terytorialnego i inne.
W działalności dydaktycznej był inicjatorem i realizatorem wielu nowych przedmiotów i dyscyplin naukowych. Był promotorem około 500 prac magisterskich.
Wypromował20 doktorów, w tym znaczną grupę obcokrajowców. Recenzował ponad
40 rozpraw doktorskich w kraju i zagranicą. Opiniował dorobek naukowy i dydaktyczny w ponad 20 przewodach habilitacyjnych oraz wykonał ponad 30 opinii w postępowaniu o nadanie tytułu profesora bądź o zatrudnienie na stanowisku profesora. Obecnie kieruje programami badawczymi, w których przygotowywane są dalsze przewody
doktorskie.
Profesor Mieczysław Adamowicz był wiele razy wyróżniany nagrodami za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, w tym otrzymał nagrodę Ministra za
pracę doktorską i habilitacyjną oraz za książkę Handel zagraniczny a rolnictwo. Za
swoje zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką „Za
Zasługi dla SGGW”, odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Rolniczego w Godollo”.
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Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Urban

Stanisław Urban urodził się 1 listopada 1943 r. w Kosinie pow. Łańcut. W roku 1966
ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Już w czasie studiów interesował się pracą naukową. Jako student II roku napisał
skrypt Biochemia roślin, który w formie powielonej służył wielu rocznikom studentów.
Zorganizował Studenckie Koło Naukowe Hodowców Roślin i Genetyków, którego był
przewodniczącym. Opublikował też pierwsze prace naukowe.
Po studiach przez rok pracował w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku asystenta.
W latach 1967-1970 pracował w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Targoszynie na stanowisku kierownika Działu Naukowo-Ekonomicznego.
W latach 1970-1972 był zastępcą dyrektora Państwowego Ośrodka Hodowli Zwierząt
Zarodowych w Chojnowie, a następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej we Wrocławiu. W latach 1974-1976 był
kierownikiem Stacji Badawczej we Wrocławiu Instytutu Ekonomiki Rolnej w Warszawie. Później pracował w przemyśle cukrowniczym na stanowisku głównego specjalisty
ds. badawczo-rozwojowych w Przedsiębiorstwie Cukrownie Dolnośląskie i zastępcy
dyrektora Branżowego Ośrodka Informatyki i Organizacji Pracy Przemysłu Cukrowniczego. Był też sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

51

W roku 1972 uzyskał na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W roku 1978
na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskał stopień
doktora habilitowanego. W 1980 r. został zatrudniony w Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego we Wrocławiu na stanowisku docenta. W roku 1988 uzyskał tytuł
naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1988-1991 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego. Od 1993 r. jest kierownikiem Katedry Ekonomiki
i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Od 2003 r. jest dyrektorem Instytutu Nauk
Ekonomicznych, grupującego katedry ekonomiczne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.
W latach 1984-1990 był prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Przemysłu. Kierował też Punktem Konsultacyjnym w Świdnicy oraz Zamiejscowym
Ośrodkiem Kształcenia w Brzegu. W latach 1987-1991 był kierownikiem Studium
Podyplomowego Organizacji i Zarządzania w Jednostkach Spółdzielczych. Był przez
wiele lat członkiem Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W latach 1995-2009 pracował w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, której był założycielem, i w której kierował Zakładem Nauki o Przedsiębiorstwie. W latach 1993-2006 prowadził wykłady zlecone w Politechnice Zielonogórskiej, później Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 2011 r. pracuje w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy jako profesor.
Dorobek naukowy profesora Urbana obejmuje 730 publikacji, w tym 28 książek
i podręczników. Opracował też około 100 referatów wygłoszonych na konferencjach
naukowych krajowych i międzynarodowych. Ponadto opracował 529 prac niepublikowanych o charakterze studialnym i ekspertyz. Duża część z nich dotyczyła problemów
ekonomiczno-prawnych wynalazczości oraz postępu technicznego, a także restrukturyzacji i prywatyzacji PGR.
Prof. S. Urban był organizatorem wielu konferencji naukowych. W 1998 r. zorganizował V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Odbył liczne zagraniczne staże i wizyty naukowe w Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji,
Francji, Czechach, Danii, Białorusi, Rosji i Ukrainie.
Od 1999 r. był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN. Na kadencję
2011-2014 został wybrany na członka Prezydiów Komitetu Nauk Ekonomicznych
PAN i Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN. Jest też
członkiem: Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, w którym w latach
1997-1999 był wiceprezesem, a w latach 2007-2009 prezesem Stowarzyszenia i obecnie jest Członkiem Honorowym. Profesor jest także członkiem Polskiego Towarzystwa
Technologów Żywności i Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji we Wrocławiu (w latach 1998-1993 prezes, później Członek Honorowy Klubu).
Dotychczas wypromował ponad 1300 magistrów, inżynierów i licencjatów. Wykształcił też liczne grono pracowników nauki. Wypromował 18 doktorów nauk ekonomicznych. Był recenzentem 42 prac doktorskich, 35 habilitacji, 14 wniosków o sta52
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nowisko profesora nadzwyczajnego, 14 wniosków o tytuł profesora i 10 wniosków
o stanowisko profesora zwyczajnego oraz 3 wniosków o tytuł doktora honoris causa.
Wykonał też wiele recenzji wydawniczych, projektów badawczych i sprawozdań z badań naukowych oraz prac naukowo-badawczych na potrzeby praktyki.
Prof. Stanisław Urban jest znany z aktywności społeczno-politycznej. Był posłem
na Sejm IX kadencji, radnym Wojewódzkiej Rady we Wrocławiu i członkiem rad nadzorczych spółdzielni.
Uczestniczył wielokrotnie w szkoleniach dla przedsiębiorców i bezrobotnych jako
wykładowca przedmiotów ekonomicznych. Wygłaszał też wykłady dla rolników na
kursach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Przygotowywał młodzież ze szkół ponadpodstawowych Dolnego Śląska do pracy w warunkach gospodarki
rynkowej, inicjując nauczanie przedsiębiorczości w ramach przygotowania do zawodu.
Za działalność publiczną został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.
W 1982 r. otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki.
Od 2005 r. jest członkiem rzeczywistym – akademikiem Międzynarodowej Akademii Nauk Rolniczych w Moskwie. Od 2006 r. doktor honoris causa Akademii Rolniczej
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
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Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Eugeniusz Niedzielski urodził się 15 maja 1948 r. w Polskich Łąkach w byłym woj.
bydgoskim. Studia wyższe na Wydziale Rolniczym (specjalność – ekonomika rolnictwa) Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie ukończył w 1972 r. Po studiach podjął
pracę jako asystent stażysta, a następnie asystent w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (uprzednio WSR), gdzie
w 1976 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt: Kooperacja międzysektorowa w rolnictwie, przygotowanej pod promotorstwem prof. dr hab. B. Wilamowskiego, uzyskał
stopień doktora nauk rolniczych. W tym samym roku podjął pracę w Wojewódzkim
Związku Kółek Rolniczych w Ostrołęce na stanowisku głównego księgowego, kierownika wydziału finansów i rachunkowości. Do pracy w ART na etacie adiunkta powrócił w 1979 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
na podstawie rozprawy pt: Czynniki kształtujące poziom i zróżnicowanie wydajności
pracy w spółdzielniach kółek rolniczych uzyskał w 1989 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Na wniosek Rady tego samego Wydziału, w 2000
roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego UWM w Olsztynie.
Profesor Niedzielski pełnił szereg funkcji w strukturach uczelnianych i poza uczelnią. Między innymi w latach 1991-1994 był kierownikiem Zakładu Organizacji Przed54
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siębiorstw Rolnych i Zarządzania w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa ART
w Olsztynie, a od 1994 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W latach 1990-1993
był prodziekanem ds. studiów dziennych Wydziału Rolniczego ART. W roku 1995 był
dziekanem organizatorem, a następnie do roku 1999 dziekanem Wydziału Zarządzania
ART. W latach 2005-2009 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od
1997 r. jest kierownikiem studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.
Pełnił także różne funkcje w uczelnianych organach kolegialnych.
Działalność pozauczelniana obejmuje między innymi: członkostwo w Komitecie
Ekonomiki Rolnictwa w latach 1999-2011 i w Komitecie Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN na kadencję 2011-2014, pełnienie funkcji v-ce przewodniczącego (w latach 2007-2009) i przewodniczącego (w latach 2009-2011) Zarządu
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, przewodnictwo Radzie Fundacji Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach (1995-2007),
członkostwo w Radzie Gospodarczej Prezydenta m. Olsztyn (od 1999), członkostwo
w Zarządzie i Radzie Wojewódzkiej PTE i TNOiK (1995-2010), członkostwo w Radzie Konsultacyjno-Programowej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej i wiele innych.
Problematyka badawcza obejmuje między innymi zagadnienia: restrukturyzacji
i przekształceń własnościowych w rolnictwie, przemian strukturalnych na obszarach
wiejskich, bezrobocia i pozarolniczej przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach
wiejskich, zarządzanie przedsiębiorstwem, uwarunkowania rozwoju sektora MSP. Dorobek publikacyjny obejmuje około 270 prac, w tym 195 oryginalnych prac twórczych.
Prof. E. Niedzielski jest autorem 3 monografii zwartych, redaktorem 27 wieloautorskich monografii, skryptów i podręczników, autorem lub współautorem 120 recenzowanych artykułów i rozpraw naukowych, 30 recenzji naukowych. Jego dorobek naukowy obejmuje także liczne ekspertyzy i opinie wykonane na rzecz różnych instytucji.
Profesor Niedzielski jest członkiem zespołów redakcyjnych kliku wydawnictw,
w tym kwartalnika Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Roczników Naukowych SERiA,
Olsztyn Economic Journal. Był promotorem 7 prac doktorskich, recenzentem 17 prac
doktorskich w różnych ośrodkach naukowych oraz recenzentem w 5 przewodach
habilitacyjnych i w 5 przewodach profesorskich. Był kierownikiem dwóch grantów
autorskich KBN oraz dwóch grantów promotorskich, a także 5 projektów badawczych
zleconych przez organizacje gospodarcze. Aktualnie jest kierownikiem projektu współfinansowanego przez ANR, a dotyczącego trwałości dzierżaw nieruchomości rolnych.
Profesor Eugeniusz Niedzielski był wielokrotnie wyróżniany za działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną. Posiada także liczne odznaczenia, w tym: Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki Honorowe „Za
zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, „Zasłużony dla Warmii i Mazur”,
„Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, „Medal Św. Jakuba”.
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Prof. dr hab. Wiesław Musiał

Wiesław Musiał urodził się 26.08.1953 r. W latach 1973-1978 studiował w Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Rolniczym na specjalności Ekonomika rolnictwa. Po ukończeniu studiów w 1978 r. podjął prace w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Będąc na etacie asystenta stażysty
został oddelegowany na półroczny staż zawodowy do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (woj. opolskie). Od 1979 r. po powrocie do Instytutu
pracował kolejno na etatach asystenta i starszego asystenta. Pracę doktorską pt.: Badania nad organizacją i efektywnością sił wytwórczych gospodarstw indywidualnych
powiększających obszar na przykładzie południowej Polski wykonał pod kierunkiem
prof. dr hab. E. Otolińskiego. W dniu 20.06.1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora
nauk rolniczych nadany przez Radę Wydziału Rolniczego AR w Krakowie. W latach
1991-1992 odbył roczny staż naukowy w Federalnym Instytucie Ekonomiki Rolnictwa
w Wiedniu, po którym rozpoczął badania naukowe nakierowane na wykonanie pracy habilitacyjnej dotyczącej ekonomicznych problemów rolnictwa na obszarach gór56
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skich. W 1993 r. odbył staż naukowy w Styryjskiej Izbie Rolniczej w Grazu (Austria),
a w 1994 r. kolejny trzymiesięczny staż naukowy odbył w Fachhochschule Weihenstephan, Abteilung Triesdorf (Niemcy) oraz na Uniwersytecie Rolniczym w Lipsku.
W trakcie pracy zawodowej odbył wiele wyjazdów zagranicznych studyjnych, konferencyjnych oraz wynikających z realizacji badań grantowych, w tym do Niemiec
(wcześniej NRD), Czechosłowacji (Słowacji), Austrii, Francji, Anglii, Danii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Litwy, Hiszpanii i Rosji. Rozprawę habilitacyjną pt.:
Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich
na przykładzie Karpat Polskich opublikował w roku 1998 w Zeszycie Naukowym AR
w Krakowie, Seria Rozprawy (z. 246). W 1999 na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przeprowadził przewód habilitacyjny (z wyróżnieniem) uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – ekonomiki rolnictwa. W latach 2002-2006 pracował
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a w latach 2002-2004 także w Wyższej Szkole Inżynierii i Zarządzania w Ropczycach (na etacie profesora).
W 2002 r. powierzono dr hab. Wiesławowi Musiałowi stanowisko kierownika Katedry
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa w AR w Krakowie. Od 2003 r. został zatrudniony
na etacie profesora nadzwyczajnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym AR, obecnie Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od 2003 r. został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (także
na kadencję 2011-2014). Od 2004 r. zatrudniony został na etacie docenta, a od 2010 r.
profesora zwyczajnego tegoż Instytutu. W 2002 r. został przyjęty w poczet członków
Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Krakowie (członkostwo ponownie przedłużono na 3 lata). W 2007 r. został wybrany do Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (2011-2014) oraz Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich PAN. Od 2011 r. jest członkiem Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, w tym w latach 2005-2007 v-ce prezesem, a od
2011 r. prezesem krajowym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
(SERiA), od 1998 r. v-ce prezesem Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich
oraz v-ce prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego przy UR
w Krakowie. Jest członkiem zespołu doradczego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi do spraw opracowania reformy WPR. Był organizatorem kilku konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych oraz głównym organizatorem XIV Kongresu
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA (w 2007 r. w Krakowie). W 2009 r.
mianowany został przez Prezydenta RP profesorem nauk ekonomicznych. Od stycznia 2010 r. zatrudniony był na etacie profesora nadzwyczajnego, a od 2013 profesora
zwyczajnego w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Był realizatorem kilkunastu
grantów badawczych i szkoleniowych, w tym prowadził badania w ramach IV i V Programu Ramowego UE.
Dotychczas opublikował łącznie 315 prac, w tym 7 opracowań monograficznych,
141 oryginalnych opracowań naukowych (w tym 81 jako wyłączny autor) oraz 148
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opracowań popularno-naukowych i doniesień. Był promotorem pięciu obronionych
prac doktorskich, a obecnie sprawuje opiekę naukową nad realizacją trzech kolejnych
prac doktorskich. Od 01.09.2009 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Ekonomiczno-Społecznego i kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, na Wydziale
Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był czternaście razy wyróżniony nagrodą Rektora AR, oraz (w 1995 r.) nagrodą Ministra Edukacji Naukowej.
Ponadto za działalność organizatorską, dydaktyczną i współpracę z praktyką rolniczą
oraz instytucjami okołorolniczymi i samorządowymi został odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Województwa
Tarnowskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony dla
Rolnictwa.

58

Biuletyn informacyjny • wydanie specjalne 2013

Sekretarze Generalni
Prof. dr hab. Michał Sznajder

Sekretarz Generalny w latach 1993-2005
Michał Jacenty Sznajder urodził się 27.06.1945 r. w Łużnej pow. Gorlice. Ojciec
(Henryk) i matka (Helena Gawlik) byli nauczycielami kolejno w szkołach podstawowych w Dąbrowicy pow. Sarny (dzisiejsza Ukraina), Mąkoszycach pow. Kępno,
Ścinawie Śląskim pow. Lubin, Jaworzynie Śląskim i Dzierżoniowie Śląskim. Szkołę
podstawową nr 2 i średnią (I LO) ukończył w Dzierżoniowie Śląskim. W tym wczes
nym okresie życia na wspomnienie zasługuje wyróżniająca się jego aktywność jako
instruktora Związku Harcerstwa Polskiego.
Studia na Wydziale Hodowli Zwierząt WSR w Poznaniu odbył w latach 1963-1968.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu nadała mu w roku 1973. Przewód habilitacyjny przeprowadzony
został w 1988 na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW-AR w Warszawie. Tytuł
profesora nauk ekonomicznych nadał mu w 1999 roku Prezydent RP na podstawie
wniosku SGGW w Warszawie.
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Michał Sznajder bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę naukową
w Wyższej Szkole Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu, w której
kontynuuje ją bez przerwy do chwili obecnej. Jest osobą znaną i cenioną w wielu środowiskach naukowych i zawodowych w Polsce, jak i poza jej granicami, by wymienić
środowiska zootechników, rolników, ekonomistów rolnictwa, mleczarzy i agroturystów. Piękną kartę zapisał w okresie stanu wojennego kierując przez 7 lat, największą
i bardzo aktywną niejawną strukturą związkową w NSZZ Solidarność na terenie Wielkopolski.
W długim okresie pracy w Uniwersytecie dał się poznać jako osoba przyjazna,
życzliwa, koleżeńska, wymagająca, obdarzona talentem naukowym i organizacyjnym,
innowacyjna, podejmująca rozważnie trudne wyzwania. Michał Sznajder posiada
wybitne i wszechstronne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, w zakresie kształcenia
kadr i organizacyjne. Profesor położył olbrzymie zasługi dla wszechstronnego rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dla polskiej i światowej nauki oraz dla
polskiego i światowego rolnictwa i przemysłu mleczarskiego. Ponadto ma duże zasługi
w obszarze upowszechniania i popularyzowania wiedzy w praktyce.
Książki
Najważniejszym osiągnięciem naukowym prof. dr hab. Michała Sznajdera, o
światowej randze, było opublikowanie wspólnie z Lucyną Przezbórską i Frankiem
Scrimgourem (Nowa Zelandia) książki pt. Agitourism wydanej w 2009 roku przez renomowane brytyjskie wydawnictwo CABI, oraz w roku 2006 z Lucyną Przezbórską
jej polskiego pierwowzoru pt. Agroturystyka, wydanego przez Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne. W obydwóch przypadkach prof. M. J. Sznajder jest ich głównym autorem. Książki te systematyzują całość wiedzy naukowej o nowo rozwijającym się obszarze działalności człowieka, jakim jest turystyka przyrodnicza, obejmująca turystykę
wiejska i agroturystykę. Polska wersja cieszyła się nadzwyczaj dużą popularnością.
Nakład 10 000 egzemplarzy.
Drugą, pod względem znaczenia w dorobku naukowym Michała Sznajdera, pozycją książkową jest Ekonomia mleczarstwa wydana przez Dział Wydawnictw Akademii
Rolniczej w Poznaniu w roku 1999. Pozycja ta jest syntezę światowego dorobku w zakresie ekonomiki mleczarstwa. Książka ta, pomimo upływu czasu od jej wydania, nie
straciła na znaczeniu i wciąż wlicza się do kanonu wiedzy w tym obszarze.
Wśród książek Profesora na szczególne podkreślenie zasługuje ostatnio wydana
(2013 r.) nakładem własnym Gwinea w ukrywanej kamerze, która jest nie tylko powieścią podróżniczą, ale przede wszystkim opisem i analizą historii, kultury, religii,
stosunków społecznych i gospodarczych oraz rolnictwa Gwinei. Czytelnicy wyrażali
o niej bardzo pozytywne opinie. Książka ta jest realizacją zamysłu Michała Jacentego
Sznajdera o jak najszerszym upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa.
Michał Jacenty Sznajder jest autorem, współautorem i tłumaczem dalszych 16 pozycji książkowych. Pod jego redakcją ukazały się dodatkowo 4 opracowania zwarte.
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Programowanie liniowe i elektroniczna technika obliczeniowa
W badaniach ekonomicznych Michał Jacenty Sznajder zawsze posługiwał się
nowoczesnymi metodami matematycznymi i ekonometrycznymi oraz elektroniczną
techniką obliczeniową, o czym świadczy jego praca doktorska obroniona w 1973 pt.
Zastosowanie metod programowania liniowego i planowania sieciowego w organizacji
i wykorzystaniu pasz w warunkach wielkotowarowej produkcji zwierzęcej.

Profesor ma duże osiągnięcia w zakresie zastosowania metody programowania
liniowego w praktyce. W szczególności opracował pakiet komputerowy, służący do
optymalizacji struktury produkcji całego gospodarstwa rolnego (nazwany OTB). Prace
nad konstrukcją tego pakietu trwały wiele lat. Pakiet ten, to olbrzymia macierz programowania liniowego zawierająca 2500 zmiennych decyzyjnych, 1200 wierszy i około
33 000 współczynników niezerowych. Macierze składowe pakietu optymalizują strukturę zasiewów, bilans ziemiopłodów, żywienie i organizację stada bydła, trzody i owiec,
nakłady oraz dochód rolniczy. Program OTB był systematycznie wykorzystywany w
latach 1991-1996, przy opracowywaniu biznesplanów lub programów restrukturyzacji
gospodarstw rolnych oraz w badaniach magisterskich i doktorskich.
Problematyka organizacji dużych stad zwierząt dominowała w badaniach Michała
Jacentego Sznajdera w latach 1975-1986. Celem badań było opracowanie metod poprawnego sterowania rozwojem stada. Badania wskazywały, że punktem krytycznym
sprawnego zarządzania jest konieczność przetwarzania on-line informacji o zwierzętach. Bez dostępu on-line do informacji nie ma możliwości sprawnego zarządzania stadem. Niestety, w latach siedemdziesiątych i początkiem lat osiemdziesiątych ubiegłego
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wieku, myśl o dostępności on-line do informacji była utopią ze względu na brak mikrokomputerów.
Najważniejszym osiągnięciem w zakresie organizacji dużych stad zwierząt było
rozwinięcie wiedzy o populacyjnych procesach ilościowych w dużych stadach zwierząt, którą Profesor nazwał zoografią. Syntezą badań w zakresie sterowania procesami
populacyjnymi dużych stad zwierząt była rozprawa habilitacyjna (1988) zatytułowana
Organizacja dużych stad zwierząt – ujęcie technologiczne.
Modele polskiego mleczarstwa
Hodowla bydła i produkcja mleka jako subsektor gospodarki narodowej zawsze
wymagają głębokich reform. Mleczarstwo konkretnego państwa musi kierować się
ogólnym, jasnym programem rozwoju i powinno być wspierane nowoczesną myślą
ekonomiczną. Jak wskazuje historia gospodarcza, podlega on nieustannemu procesowi
przebudowy. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku mleczarstwo w Polsce funkcjonowało na zasadach doktrynalnych. Polityka państwa zachęcała
rolników przede wszystkim do zwiększania liczby krów o stosunkowo niskiej wydajności. Znany ówczesny slogan propagandowy „każdy kłos na wagę złota” oznaczał
w mleczarstwie skupowanie każdego litra mleka oferowanego przez rolnika, niezależnie od jego jakości i kosztów pozyskania. Polityka państwa preferowała niskie ceny
mleka w handlu detalicznym i wysokie w skupie, co powodowało określone skutki
gospodarcze.
Michał Sznajder wielokrotnie kreował wizje rozwoju subsektora mleczarskiego.
W 1974 roku, przy wykorzystaniu metody programowania liniowego, opracował alternatywną, w stosunku do programu rządowego, prognozę rozwoju produkcji bydlęcej
w Polsce do roku 2000. W opracowaniu tym przewidywał, przy niezmiennym poziomie popytu na mleko, obniżenie krajowego pogłowia krów z około 6 mln sztuk w 1973
roku do około 3,5 mln szt. w 2000, wzrost średniej wydajności mlecznej od krowy
z 3000 litrów do 4100 litrów. Przewidywał także licencjonowanie produkcji na podstawie parametrów jakościowych mleka. Wyniki tych badań, jako niezgodne z ówczesną
polityką, w której zakładano dalszy dynamiczny wzrost produkcji o wątpliwej jakości
nie mogły być opublikowane.
W 1987 roku Michał Sznajder opracował i opublikował kolejny model mleczarstwa
w Polsce, który był wizją konieczności dalszych radykalnych zmian strukturalnych.
W szczególności postulował skupienie całego wsparcia państwa przeznaczonego na
rozwój mleczarstwa, na gospodarstwach posiadających przynajmniej 6 krów mlecznych. Spowodowałoby to, że w produkcji mleczarskiej pozostałoby około 400 000
(wobec 1,5 mln istniejących wówczas) gospodarstw specjalizujących się w produkcji
mleka. W modelu bardziej radykalnym przewidywał tylko 200 tys. gospodarstw. Propozycje te w ówczesnym czasie nie były w ogóle akceptowalne.
W 1992 roku opublikował opracowanie pt. Kierunki rozwoju mleczarstwa w Polsce
w ostatniej dekadzie XX wieku. Zasadniczą nową tezą była nieuchronność koncentracji
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przetwórstwa. Ponieważ droga konsolidacji mleczarstwa, poprzez łączenia się małych
spółdzielni mleczarskich, wydawała się ze względów ambicjonalnych niemożliwa,
Profesor przewidywał koncentrację poprzez bankructwa słabszych lub przez przejmowanie przez jednostki mocniejsze. Przewidywał także, że docelowo zmniejszy się liczba spółdzielni mleczarskich; w pierwszym etapie do około 100 i do około 50 w drugim.
Wskazywał także na fakt, iż jeśli rolnicy zamierzają zwiększyć swój udział w marży
za marketing mleka, wtedy koniecznie muszą utrzymać spółdzielczą formę własności
w mleczarstwie.
W 1998 roku Profesor zakończył grant KBN, którego celem było wskazanie możliwości zwiększenia zdolności konkurencyjnej polskiego mleczarstwa, w którym ponownie powraca do polityki rolnej w zakresie mleczarstwa, ale już w świetle uwarunkowań światowych. Najważniejszą tezą dla polityki wynikającą z tego opracowania
jest wniosek, że mleczarstwo polskie ma możliwość sprostania w rywalizacji globalnej.
Po drugie, wobec powszechnej internacjonalizacji branż przewidywał, że jeżeli dana
mleczarnia na rynku produktów masowych nie osiągnie odpowiednio dużego przerobu
(punkt progowy 100 mln litrów rocznie), to nie ma dłuższych perspektyw istnienia na
rynku. Wskazał także, że jedną ze słabości polskiego przemysłu mleczarskiego jest
bark faktycznej innowacyjności produktów mleczarskich.
Ostatni model rozwoju mleczarstwa w Polsce przedstawił Profesor w Senacie RP
w roku 2009, w którym przestrzegał przed zbyt wysokimi społecznymi kosztami daleko posuniętej konsolidacji mleczarstwa.
Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Główną zasługą prof. dr hab. Michała Sznajdera dla Uniwersytetu Przyrodniczego
były jego 16-letnie starania, które doprowadziły do powołania przez Senat Uczelni dnia
25.10.2006 roku Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, pomimo wieloletniej obstrukcji wpływowych środowisk na Uczelni. Profesor jest niekwestionowanym protagonistą
powstania tego Wydziału, pomimo, że był dopiero jego drugim dziekanem. Ważnym
osiągnięciem prof. dr hab. Michała Sznajdera było doprowadzenie do uzyskania przez
Wydział uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.
Prof. dr hab. Michał Sznajder kierował, poza nielicznymi wyjątkami, wszystkimi
pracami, których efektem były kolejne plany i programy kształcenia nauczania na kierunkach kształcenia prowadzonych przez Wydział. Wynikały one nie tylko z konieczności ich doskonalenia, ale także z konieczności uwzględnienia zmieniającego się prawa (dwustopniowość studiów, minima programowe, krajowe ramy kwalifikacji, itd.).
O rozwoju kształcenia ekonomicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
świadczy fakt, że w chwili objęcia przez prof. Michała Sznajdera w roku 1994 stanowiska kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa specjalizację Ekonomika
rolnictwa studiowało na wszystkich latach około 250-300 osób, a w roku 2012, na
wszystkich trzech kierunkach i czterech specjalnościach oferowanych przez Wydział,
studiowało około 1500 osób.
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Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Bardzo ważną rolę w życiu naukowym i integracji środowiska ekonomistów rolnych w Polsce odgrywa Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zostało ono powołane do życia w 1993 roku, a jego pierwszym sekretarzem generalnym
został prof. dr hab. Michał Sznajder. Funkcję tę pełnił Profesor przez 12 lat, wypracowując formy działania Stowarzyszenia, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego.
W niniejszym Biuletynie przedstawione jest wspomnienie Profesora o początkach Stowarzyszenia, które także pokazuje jego wkład w rozwój tej asocjacji.
Kształcenie kadr
Pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Sznajdera prace doktorskie ukończyło 13
osób, w tym 7 osób uzyskało stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii,
specjalność ekonomika rolnictwa, 4 osoby doktora nauk ekonomicznych w zakresie
ekonomii oraz 2 osoby uzyskały doktorat nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Ponadto Michał Sznajder był konsultantem (dzisiejszy odpowiednik
promotora pomocniczego) 5 doktoratów, których promotorami był inne osoby.
Prof. Michał Jacenty Sznajder był recenzentem w 2 postępowaniach o nadanie tytułu
doktora habilitowanego w Polsce i jednej na Węgrzech oraz wykonał 15 recenzji rozpraw
doktorskich przeprowadzonych na UMCS, UMK, UW, UB, Politechnice Wrocławskiej,
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, AR w Krakowie, AR w Szczecinie, AR w Poz
naniu, SGGW (2 wydziały) oraz jednej w Waikato University w Nowej Zelandii.
Stan wojenny
Marzeniem Michała Sznajdera w okresie totalitaryzmu komunistycznego, podobnie, jak i tysięcy młodych Polaków, było ustanowienie w Polsce wolności działalności gospodarczej, słowa, wyznania, zgromadzeń i zrzeszania się oraz wolności badań
naukowych. Dlatego natychmiast po utworzeniu NSZZ Solidarność przystąpił do jej
struktury przy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Szczególny wkład pracy jego zaznaczył się w okresie stanu wojennego. W latach 1982-1989 kierował on pracami Niejawnej Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność AR w Poznaniu, która była wówczas jedną
z najbardziej prężnie, odważnie i rozważnie działających tajnych komisji zakładowych
na terenie Wielkopolski, o istotnych osiągnięciach. Do najważniejszych osiągnięć tamtego okresu Profesor zalicza:
• skuteczną akcję przeciwdziałającą zwalnianiu z pracy pracowników naukowych z
AR w Poznaniu z powodów politycznych (1982-1983), podjętej przez KU PZPR
pod hasłem weryfikacji kadr,
• informowanie własnego środowiska akademickiego i szerokiej opinii publicznej
o prześladowaniach pracowników naukowych Uczelni z powodów politycznych
przez służby SB,
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• wprowadzanie do Rad Wydziałów i Senatu AR pracowników nauki obdarzonych
zaufaniem społecznym, poprzez kontrolowanie uczelnianych wyborów.
Śmiałe, lecz rozważne działania Niejawnej Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność zapewniły stosunkowo „demokratyczne”, jak na ówczesne standardy, stosunki na
Uczelni, co w konsekwencji pozwoliło na wyłonienie potrzebnych kadr politycznych
dla rodzącej się w 1989 roku demokracji na szczeblu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym.
W okresie stanu wojennego działalność naukowa Michała Jacentego Sznajdera
poszerzona została dodatkowo o aspekty polityki rolnej. W czasopismach oficjalnych
wskazywał na niewydolność gospodarki centralnie sterowanej i konieczność jej zaniechania. Cześć prac naukowych z tego okresu publikował w bezdebitowych wydawnictwach rolniczych, pod pseudonimem Łukasz Parms.
W 1981 r. profesor Michał Jacenty Sznajder stwierdziwszy, że osiągnięte zostały podstawowe wolności zdecydował się na zaprzestanie działalności politycznej
i powrócił całkowicie do działalności naukowej. Zaświadczeniem nr 475/06 z dnia
19.06.2006 r. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu stwierdził, że Michał Sznajder jest pokrzywdzony w zrozumieniu art.
6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej.
Współpraca zagraniczna
Profesor Michał Sznajder ma olbrzymie doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Miał szansę poznać problemy rolnictwa i nauki, oraz funkcjonowania uniwersytetów w 25 krajach świata, przenosząc cenne doświadczenia zagraniczne na grunt
Polski. Był zapraszany na wykłady przez DG Nauki i Rolnictwa Komisji Europejskiej,
IDF, FAO, Agra Europe oraz Uniwersytety z wielu państw. Najbardziej prestiżowe
wykłady przeprowadził Profesor w Berlinie, Brukseli (5 razy), Budapeszcie, Cremonie, Dreźnie, Dublinie, Gent (5 razy), Hamilton, Irkutsku, Kansas, Londynie (4 razy),
Lubljanie, Moskwie (3 razy), Pradze, Quebek, Rzymie (2 razy), Ufie, Wiedniu. Był
ekspertem Światowej Federacji Mleczarskiej w zakresie ekonomii, rynku i marketingu.
Ostatnie innowacje w dydaktyce
Pomimo podeszłego wieku, działalność – szczególnie dydaktyczna – Profesora Michała Sznajdera jest dalej bardzo innowacyjna. Ostatnio realizuje filmy o charakterze
naukowo-dydaktycznym. W ten sposób powstała filmoteka przedstawiająca problemy
rolnicze, społeczne i gospodarcze następujących krajów: Gwinei, Indii, Izraela, Rosji
(południowo wschodnia Syberia), Polski, Rumunii, Słowenii. Niektóre z tych filmów
dostępne są dla szerokiej publiczności na autorskim kanale Profesora na You Tube.
Podczas licznych podróży krajowych i zagranicznych Profesor dużo filmował, przez
co zgromadzony materiał filmowy zapewni mu wiele lat pracy twórczej.
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Dr hab. Michał A. Jerzak prof. UP w Poznaniu

Sekretarz Generalny od 2005 roku
Michał Andrzej Jerzak urodził się w Poznaniu w dniu 31 marca 1955 roku. W 1974
roku rozpoczął studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1980 r. na podstawie pracy
pt. Ekonomiczna efektywność eksportu koni ze stadnin Posadowo i Racot uzyskuje tytuł
magistra inż. zootechniki. Pracę zawodową rozpoczyna w 1980 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym AR w Brodach k. Poznania na stanowisku stażysty, a następnie
specjalisty. Działalność naukową podejmuje w 1982 roku jako pracownik naukowotechniczny w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym
AR w Poznaniu. W 1984 roku, w tym samym Instytucie obejmuje stanowisko starszego
asystenta. Początkowe zainteresowania naukowe M. A. Jerzaka skupiają się na problematyce rachunku kosztów w gospodarstwach rolnych. Efektem pięcioletnich badań
z tego zakresu była nagrodzona przez JM Rektora AR rozprawa doktorska pt. Zastosowanie rachunku kosztów normatywnych w ekonomice rolnictwa i doradztwie rolniczym, na podstawie której Rada Wydziału Rolniczego AR w Poznaniu nadała M. A.
Jerzakowi w 1989 roku stopień naukowy doktora nauk rolniczych.
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Zmiany ustrojowe w Polsce z przełomu lat 1989-1990 i tworzenie się gospodarki
rynkowej sprawiły, że Michał A. Jerzak swe dalsze zainteresowania naukowe skierował
na problemy rynku rolnego i tworzących się w tym czasie instytucji rynkowych. Wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków rolnych pogłębiał, uczestnicząc między innymi
w Studium Marketingu Zbożowego na Uniwersytecie Stanowym w Kansas w USA
w 1992 roku, a także w Studium Marketingu Produktów Rolniczych organizowanego
w ramach „International Cooperation Programme of the Governement of Japan” w Tokio w 1994 r. Swoją działalność badawczą M. A. Jerzak prowadził zawsze w ścisłym
powiązaniu z praktyką gospodarczą. W 1992 roku związał się, z powstającą w tym
okresie w Poznaniu, giełdą towarową, podejmując tam dodatkową pracę początkowo
na stanowisku członka zarządu, a od 1994 r. do 2002 r. prezesa zarządu. Okres łączenia
działalności naukowej z aktywnością gospodarczą zaowocował wieloma doświadczeniami badawczymi. Znalazły one wyraz w znaczącym w tym okresie dorobku publikacyjnym, koncentrującym się na tematyce funkcjonowania rynku towarów rolnych
i instytucji rynkowych. Brał też udział w tworzeniu prawa giełdowego, uczestnicząc
w charakterze eksperta w pracach dwóch Sejmowych Podkomisji do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o giełdach towarowych w latach 1997-1998 oraz w latach 19992000. W okresie od 1998 do 1999 roku aktywnie uczestniczył też w pracach Sejmowej
Podkomisji do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o domach składowych. W ramach
prac nad rozwojem giełdy towarowej opracował metodykę i był głównym ekspertem
w zakończonych sukcesem projektach wprowadzania do towarowego obrotu giełdowego w Polsce instrumentów pochodnych – opcji towarowych na fizycznym towarze
(1996 r.), kontraktów terminowych przyszłościowych na zboże (1998 r.) i kontraktów terminowych przyszłościowych na żywiec wieprzowy (1999 r.). Zdobyta w tym
czasie wiedza i doświadczenie, a także rzadka w naukach ekonomicznych możliwość
przeprowadzenia eksperymentu gospodarczego, dotyczącego wprowadzania do towarowego obrotu instrumentów pochodnych, umożliwiły powstanie w 2000 r. rozprawy
naukowej pt. Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełdy towarowej
w Polsce. Rozprawa ta oraz kolokwium habilitacyjne odbyte przed Radą Wydziału
Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu były podstawą uzyskania przez M. A.
Jerzaka stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych z zakresu
ekonomii. Od 2002 r. kontynuuje pracę w Uczelni na stanowisku profesora Akademii
Rolniczej w Poznaniu, prowadząc badania dotyczące rynku towarowego, a w szczególności ryzyka cenowego w rolnictwie. W ramach tej problematyki 2004-2006 kierował
międzyuczelnianym zespołem realizującym projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych pt. Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych
narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem cenowym, a także przewidzianego na
lata 2008-2009 projektu badawczego pt. Ryzyko w działalności podmiotów sektora zbożowego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W tym też okresie przyjmuje promotorstwo trzech prac doktorskich, które z sukcesem zostały obronione przed Radą Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie w latach 2007-2010.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

67

Kontynuując ścisłą współpracę z praktyką gospodarczą M. A Jerzak w roku 2005
przyjmuje stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej, gdzie rozwija zarówno rynek instrumentów pochodnych walutowych, jak również buduje internetową platformę handlu towarami rolnymi, tworząc specjalistyczną „Giełdę zbóż” oraz
„Giełdę Żywca Wieprzowego”. Doświadczenia zdobyte w tej działalności znalazły
wyraz w wielu publikacjach naukowych i popularnych. M. A. Jerzak jest autorem lub
współautorem ponad 170 pozycji literaturowych. Wypromował ponad 100 magistrantów. Michał A. Jerzak aktywnie uczestniczy w pracach wielu gremiów naukowych, jak
i społeczno-gospodarczych. Jest między innymi członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu. W tej ostatniej organizacji od 2005 roku pełni funkcję Sekretarza Generalnego.
W latach 1998-2002 uczestniczył w zespole ekspertów do spraw prognozowania cen
produktów rolnych przy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Był też konsultantem
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie giełdowego rynku towarowego.
Pełni również wiele funkcji doradczych w krajowych organizacjach producenckich.
Za swą działalność otrzymał odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (2005 r.),
jak również odznaczenia organizacji gospodarczych w tym m. in.: Medal „Verba Docent Exempla Trahunt” (2006 r.) nadany przez Korporację Producentów Żywności,
Klub Promocji Jakości w Poznaniu, a także medal „Labour Omnia Vincit” nadany
w 2007 r. przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za krzewienie idei pracy organicznej.
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Skarbnicy SERiA

Prof. dr hab. Walenty Poczta

Skarbnik SERiA w latach 1993-2005
Walenty Poczta urodził się w Trzemesznie w powiecie krotoszyńskim 1 stycznia
1955 roku. W 1979 roku ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu
o specjalności ekonomika rolnictwa. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym), gdzie pracuje
do dnia dzisiejszego. W 1986 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu po obronie pracy doktorskiej pt.
Źródła dochodów, ich podział i funkcje w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych
województwa poznańskiego. W 1995 roku, po przedstawieniu pracy habilitacyjnej pt.
Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne) i na podstawie dorobku
naukowego, Rada Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie nadała Mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W roku 2004 roku Prezydent RP nadał Walentemu Poczcie tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
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W dotychczasowej karierze naukowej prof. dr hab. Walenty Poczta odbył liczne
zagraniczne staże naukowe i wyjazdy studyjne, w tym w roku 1989 – 3 miesiące stażu
w Uniwersytecie im. Timiriazjewa w Moskwie, w 1990 – 2-tygodniowy staż w Akademii Spółdzielczości Niemieckiej w Montabaur, 1991/1992 – roczny (15.08.199115.08.1992) staż w Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie (stypendium Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ), 1993 – 2 miesięczny staż w Szkole
Wyższej Weihenstephan, Oddział Triesdorf (stypendium Tempus, JEP 2683), 1993 –
3 miesięczny staż w Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie (stypendium Komisji
Unii Europejskiej „Go West”), 1998 – 2 tygodniowy staż w Uniwersytecie Humboldta
w Berlinie (stypendium DAAD). Ponadto w latach 1999-2012 W. Poczta odbył staże
krótko- i średnioterminowe oraz wyjazdy studyjne do następujących uczelni i instytutów (w tym do wielu kilkakrotnie): Uniwersytet w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet
w Gandawie (Belgia), Uniwersytet w Rennes (Francja), Uniwersytet w Montpellier
(Francja), Uniwersytet Leuven (Belgia), Uniwersytet we Florencji, Uniwersytet Rolniczy w Pradze, Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv, Uniwersytet Hohenheim w Stuttgarcie,
Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet Waikato w Hamilton (Nowa Zelandia) i Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii.
Aktualnie prof. dr hab. Walenty Poczta pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu na stanowisku profesora zwyczajnego, gdzie pełni następujące funkcje:
dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, członka Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego, kierownika Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie,
kierownika Studium Podyplomowego Działalność Rolnicza w warunkach WPR, kierownika Studium Podyplomowego Integracja Europejska – Agrobiznes i Obszary
Wiejskie. Wcześniej pełnił funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego i Wydziału Ekonomiczno-Społecznego ds. Nauki.
Problematyka badawcza Profesora W. Poczty dotyczy zagadnień: integracji Polski
z UE w obszarze sektora żywnościowego i obszarów wiejskich, analizy skutków integracji Polski z UE, ekonomii sektora rolno-żywnościowego, handlu zagranicznego
produktami rolno-żywnościowymi, rolnictwa europejskiego i światowego, rozwoju regionalnego.
Prof. dr hab. Walenty Poczta jest autorem ponad 400 publikacji z wyżej wskazanej tematyki oraz uczestniczył bądź uczestniczy w realizacji 20 grantów badawczych
KBN, MNiSW oraz NCN.
W zakresie działalności dydaktycznej prof. dr hab. W. Poczta m.in. był promotorem
ponad 300 prac magisterskich i ponad 150 prac licencjackich.
Istotne miejsce w działalności Profesora zajmuje kształcenie kadr naukowych, które
przedstawia się następująco:
• promotorstwo w zakończonych przewodach doktorskich		16
• promotorstwo przewodów doktorskich będących w toku 		 5
• aktualna opieka nad doktorantami									 5
• recenzje rozpraw doktorskich											22
• recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych 					 7
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• recenzje w przewodach habilitacyjnych 							 5
• recenzje w postępowaniu o tytuł naukowy profesora				 6
Profesor W. Poczta pełnił lub pełni następujące funkcje doradcze i eksperckie. W latach 1993-1997 był ekspertem Senatu RP w zakresie problematyki integracji Polski
z UE, w latach 1999-2000 – doradcą Prezesa AWRSP ds. integracji Polski z UE, w okresie 2000-2001 – osobistym doradcą Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo
RP w UE ministra Jana Kułakowskiego, w 1999-2000 – członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Spraw Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
w latach 2001-2005 – członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkiem Zespołu opracowującego „Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020”. Ponadto Profesor jest
członkiem Rady Programowej „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego na
lata 2007-2020”, członkiem Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej, ekspertem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (autor szeregu ekspertyz i uczestnik wielu konferencji, seminariów nt. problematyki europejskiej), ekspertem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (autor szeregu ekspertyz i uczestnik wielu konferencji, seminariów m.in nt. rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju lokalnego i rozwoju
lokalnego) i członkiem Zespołu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. opracowania koncepcji i propozycji warunków oraz zasad Wspólnej Polityki Rolnej UE po roku 2013.
Profesor dr hab. Walenty Poczta prowadzi także działalność na rzecz nauki poza
uczelniami wyższymi, należąc do następujących rad, komitetów i zarządów:
• członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2011-2014,
• z-ca przewodniczącego Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN na kadencję 2011-2014,
• wiceprzewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN w kadencjach 20032006 oraz 2007-2010,
• z-ca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
na kadencję 2011-2014,
• członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2008-2010
i 2011-2014,
• członek Zarządu SERiA – skarbnik w latach 1993-2005.
Profesor dr hab. Walenty Poczta aktywnie działa na rzecz wydawnictw naukowych,
pełniąc w nich następujące funkcje: członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Redaktor Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, redaktor naczelny kwartalnika “Journal of Agribusiness and Rural Development”, członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika “Intercathedra”, członek Rady
Programowej kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, członek Rady Redakcyjnej „Roczników
Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, członek Rady Programowej
„Zagadnień Doradztwa Rolniczego”, członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych
SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”.
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Prof. dr hab. Feliks Wysocki

Skarbnik SERiA od roku 2005
Feliks Wysocki urodził się w 1949 roku w miejscowości Murzynowo Leśne, w powiecie średzkim, w rodzinie nauczycielskiej. W latach 1968-1973 studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 1973 r.
uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii. Bezpośrednio po studiach
w 1973 r. podjął pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych, a następnie w Katedrze
Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym w Akademii Rolniczej
w Poznaniu. W tej Katedrze, która w 1995 roku została przemianowana na Katedrę
Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, pracował do 2007 roku, początkowo jako asystent i starszy asystent, od 1981 r. na stanowisku adiunkta, a od 2000 na stanowisku
profesora nadzwyczajnego. W latach 1994-1997 pełnił funkcję kierownika Zakładu
Zarządzania, a od 1997 r. objął funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii, Finansów
i Rachunkowości. Od roku 2007 łączy funkcje Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości oraz kierownika Zakładu Metod Ilościowych i Finansów w tej Katedrze
na utworzonym w 2007 roku Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przy72
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rodniczego w Poznaniu. Od roku 2007 pełni również funkcje kierownicze na Wydziale
Ekonomiczno-Społecznym, najpierw pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki, a następnie w kadencjach 2007-2008 i 2008-2012 prodziekana ds. studiów, a w kadencji 20122016 prodziekana ds. nauki.
W pierwszym okresie pracy zawodowej zajmował się problematyką rozwoju zaplecza technicznego w rolnictwie i prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla rolnictwa. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych swoje zainteresowania
naukowe skierował na zagadnienia organizacji i planowania kampanii cukrowniczej.
Staż naukowy, który odbył w 1980 roku w Institut Nationale Agronomique i w Laboratoire d’Economie Rurale (Thiverval – Grignon, Paryż), sprzyjał pogłębieniu tych
zainteresowań i rozszerzeniu ich na problematykę optymalizacji kampanijnego planu
produkcji cukru. Z tej dziedziny przygotował rozprawę doktorską i na jej podstawie w
1981 r. uzyskał w Akademii Rolniczej w Poznaniu stopień doktora nauk rolniczych.
W latach osiemdziesiątych, dużą część zainteresowań naukowych skoncentrował na
zagadnieniach regionalnego zróżnicowania rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
oraz typologii i efektywności różnych struktur gospodarczych w rolnictwie. Rozwijał
swoje zainteresowania naukowe w kierunku zagadnień wyodrębniania i identyfikacji typów różnych struktur przestrzennych w rolnictwie metodami taksonomicznymi. Temu
nurtowi badawczemu były podporządkowane dwa wyjazdy zagraniczne: do Moskwy
(1989), gdzie w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa i w Katedrze Statystyki w Akademii
Rolniczej prowadził konsultacje w związku z przygotowywaną pracą habilitacyjną,
oraz do L’Ecole Nationale Superieure Agronomique w Rennnes (1996), gdzie między
innymi studiował metody statystycznej analizy wielowymiarowej. Uwieńczeniem tego
nurtu badawczego była przygotowana rozprawa habilitacyjna pt. Metody statystycznej
analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa.
Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej w 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – statystyki, nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomii
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Jego zainteresowania koncentrowały się na kilku obszarach badawczych. Pierwszy dotyczył wypracowania metodologii konstruowania typologii w badaniach ekonomicznych rolnictwa, przemysłu
rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Opierając się na wypracowanej metodologii
rozwijał badania dotyczące regionalnych cech i rozwoju regionalnego w kontekście
procesów dostosowawczych do integracji z Unią Europejską. Odzwierciedleniem tych
zainteresowań jest monografia Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Z tymi zainteresowaniami wiązał się również
Jego udział w pracach nad tworzeniem „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” oraz „Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce”. Kolejne
obszary badawcze dotyczyły problematyki popytu konsumpcyjnegoludności w Polsce,
obejmującej między innymi ekonometryczne analizy popytu konsumpcyjnegooraz zagadnienia aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Był kierownikiem
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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i wykonawcą projektów badawczych, grantów KBN m.in.: Zróżnicowanie regionalne
i prognozy przemian gospodarki żywnościowej w Polsce w aspekcie integracji z Unią
Europejską w latach 2000-2002 (główny wykonawca), Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce, Możliwości pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodów (2009-2012) (kierownik projektu).
W 2011 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, nadany Mu
przez Prezydenta RP.
Dotychczas opublikował 170 oryginalnych prac twórczych, w tym 8 opracowań
monograficznych, 5 podręczników. Wypromował 10 doktorów, aktualnie sprawuje
opiekę nad realizacją kolejnych 2 prac doktorskich. Od 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W działalności dydaktycznej był inicjatorem i realizatorem nowych przedmiotów
– statystyki opisowej, ekonometrii, metod ilościowych, prognozowania i symulacji,
współautorem podręcznika pt. Statystyka opisowa (wyd. II, 2005). Był również autorem koncepcji oraz planów i programów studiów na kierunku Ekonomia oraz Finanse
i rachunkowość zarówno w macierzystej, jak i w innych uczelniach. W latach 19992008 był zatrudniony na stanowisku profesora w innych uczelniach – w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu (1999-2004) oraz w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi
– Oddział Zamiejscowy w Koninie (2000-2008).
Jako stażysta na dłuższych pobytach przebywał we Francji i w Rosji, a także –
studyjnych w Dani, Niemczech, Włoszech, Belgii. Brał czynny udział w licznych
konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych (wygłoszone referaty, przewodniczenie sesjom problemowym). Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnych, PTE, SERiA, PTS, członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” i „Journal of Agribusiness and Rural
Development”. Członek Zarządu ogólnokrajowego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, skarbnik w Zarządzie SERiA (od 2007 roku).
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