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Słowo wstępne

Doroczny Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu odbył się w tym roku
w dniach 16-18 września, w nowoczesnym Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miał szczególny charakter, z racji obchodzonych w tym czasie
uroczystości 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii. Gospodarzem i organizatorem tegorocznego święta ekonomistów rolnictwa była Katedra Ekonomii i Zarządzania.
Organizatorzy postarali się, by jednak zachować charakter tradycyjnego spotkania
ekonomistów rolnictwa, na którym zarówno w sesji plenarnej, jak i w czterech sekcjach
problemowych debatowano nad zagadnieniami określonymi w temacie przewodnim
Kongresu, a dotyczącymi „Funkcjonowania i rozwoju subsystemu żywnościowego
oraz obszarów wiejskich”. Tak rozległa problemowo i jednocześnie bardzo aktual
na tematyka zainteresowała dużą, bo ponad 180 osobową grupę uczestników z kraju
i z zagranicy. Prezentowane prace dotyczyły zagadnień polityki żywnościowej, interwencjonizmu państwowego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dużo
miejsca poświęcono konkurencyjności w rolnictwie, rozpatrywanej z różnych płaszczyzn i punktów widzenia, co czyniło dyskusję bardzo interesującą, a przy tym niezwykle inspirującą. W dyskusji nie pominięto również bardzo aktualnej dziś problematyki
biogospodarki i jej roli w rozwoju subsystemu żywnościowego.
Program Kongresu tradycyjnie obejmował wyjazdy studyjne, w ramach których
uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i rolą instytucji doradczych w subsystemie żywnościowym regionu, a także ze sposobami podnoszenia konkurencyjności w wybranych ogniwach tego subsystemu na przykładzie zakładów mleczarskich
„Spomlek” w Radzyniu Podlaskim, czy też w przedsiębiorstwie przetwórstwa owoców
i warzyw „SVZ” w Tomaszowie Lubelskim.
W I sesji plenarnej, wiodący referat pt.: „Niektóre dylematy konkurencyjności
w społecznej gospodarce rynkowej”, wygłosił prof. Dionizy Niezgoda z Państwowej
Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. II sesja plenarna, przeznaczona zwykle dla naj4
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młodszych stażem doktorów habilitowanych, zdominowana została przez trzech referentów z ośrodka poznańskiego. Pomimo interesujących referatów, jakie w niej przedstawiono, to jednak pominięcie w tej sesji osób z innych ośrodków naukowych w kraju
zostało krytycznie ocenione przez uczestników Kongresu.
Spośród referentów lubelskiego Kongresu, występujących w sesjach problemowych,
dominującą grupę stanowiły osoby ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego, mniej natomiast w stosunku do poprzednich Kongresów (np. w Rzeszowie)
było referatów głoszonych przez najmłodszych pracowników, tj. doktorantów, prezentujących wyniki badań swoich prac promocyjnych. W ogólnym odczuciu uczestników,
poziom prezentowanych na Kongresie referatów był satysfakcjonujący. Krytycznie należy odnieść się jednak do samej organizacji sesji problemowych. Organizatorzy zrezygnowali z praktykowanej od kilu lat zasady, że do wygłoszenia referatów zaprasza się
wybraną grupę referentów, dla której zapewnia się czas na swobodne wygłoszenie referatu i dyskusję. Dopuszczenie wszystkich uczestników sesji do wygłoszenia referatów
kolidowało z limitem czasu, co w wielu przypadkach skutkowało niedopuszczeniem do
głosu części uczestników sesji, a przez to wywołało ogólne podenerwowanie i chaos.
Tegoroczny Kongres już kolejny raz potwierdził bardzo ważną rolę, jaką pełni wydawnictwo Roczników Naukowych SERiA w działalności Stowarzyszenia. W bieżącym
roku w pierwszych pięciu numerach opublikowano 280 artykułów. Obserwuje się też
coraz większe zainteresowanie wydawnictwem w zakresie cytowań. Stąd też na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia dyskutowano, a w konsekwencji podjęto
decyzję o upublicznieniu artykułów wydawnictwa na stronie internetowej Stowarzyszenia. Jest to jedno z działań, które wobec obserwowanego szybkiego tempa zmian otaczającej nas rzeczywistości, Stowarzyszeniu nie może pozostawać obojętne. Pamiętając
jednak o tradycjach i określonej w statucie misji, organizacja nasza musi podążać za
dokonującymi się zmianami i dostosowywać system i struktury działania do aktualnych
oczekiwań członków SERiA. Zmiany, wynikające z naturalnej ewolucjiwywołanej potrzebami środowiska ekonomistów rolnictwa, a także gospodarki, są konieczne. Powodują skupienie większego zainteresowania młodych ekonomistów rolnych, umożliwiając jednocześnie w sposób ciągły i skuteczny organizowanie corocznych Kongresów
z tak liczną grupą uczestników. Pozwala to na realizowanie z sukcesem podstawowych
celów Stowarzyszenia, dotyczących funkcji przeglądowej w zakresie wymiany myśli
naukowej oraz inspirowania kierunków badań naukowych, a także konsolidowania nie
tylko krajowego środowiska ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu.
XXI Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu przeszedł już do historii, jednak trzeba podkreślić, że organizatorzy bardzo się postarali, by ponad 180 osobowa
grupa uczestników czuła się w Lublinie dobrze i była usatysfakcjonowana, zarówno
pod względem naukowym, jak i towarzyskim. Z pewnością cel ten został osiągnięty,
a Komitet Organizacyjny może mieć satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej pracy
i osiągniętego sukcesu.
Sekretarz Generalny SERiA
dr hab. Michał A. Jerzak prof. nadzw.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Sprawozdanie z XXI Kongresu SERiA

Informacje ogólne
XXI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu odbył się
w Lublinie w dniach 16-18 września 2014 roku. Organizatorem Kongresu była Katedra
Ekonomii i Zarządzania, będąca jednostką organizacyjną Wydziału Agrobioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Honorowy patronat nad Kongresem, o przewodnim tytule „Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów
wiejskich”, objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab.
Marian Wesołowski.
Uczestnictwo w Kongresie zgłosiło ponad 180 osób z kraju i zagranicy, reprezentujących różne ośrodki naukowe i badawcze, agendy rządowe oraz doradztwo rolnicze.
Artykuły zgłoszone na Kongres zostały opublikowane w sześciu1 zeszytach Roczników Naukowych SERiA.

Fot. Jacek Piasecki

1
W dalszej części niniejszego Biuletynu informacyjnego SERiA przedstawione zostały spisy autorów i tytuły prac zamieszczonych w pięciu Zeszytach Roczników Naukowych SERiA, ponieważ na dzień
wydania Biuletynu, szósty Zeszyt był w przygotowaniu.

6
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Otwarcie Kongresu
Gospodarz XXI Kongresu SERiA w Lublinie – prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
dokonał otwarcia corocznego spotkania ekonomistów agrobiznesu i gorąco przywitał
przybyłych do Lublina gości i uczestników Kongresu. Słowa podziękowania, za objęcie honorowym patronatem Kongresu, skierował do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego. Serdecznie przywitał
zaproszonych gości, wśród których byli: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Dziekan
Wydziału Agrobioinżynierii, Grzegorz Siemiński – zastępca Prezydenta Miasta Lublina, Łukasz Gołąb – zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie oraz Robert Jakubiec – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
W dalszej kolejności głos zabrał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Marian Wesołowski. Krótko zaprezentował ponad 70-letnią historię
Uniwersytetu, wskazując, że jest on wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Rektor
podkreślił znaczący wkład pracy prof. dr hab. Dionizego Niezgody w tworzenie podstaw organizacyjnych i naukowych Wydziału oraz całego Uniwersytetu. Rektor, wyrażając zadowolenie z przybycia tak wielu uczestników Kongresu z różnych ośrodków
naukowych w kraju i za granicą, życzył owocnych obrad i miłego pobytu w Lublinie.
Rektor UP w Lublinie, podkreślając owocną współpracę i życzliwość władz miasta, przywitał i oddał głos Grzegorzowi Siemińskiemu – zastępcy Prezydenta Miasta
Lublina, który w imieniu swoim i Prezydenta Lublina wyraził zadowolenie z faktu, że
dyskusja dotycząca rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich będzie odbywała się
właśnie w Lublinie. Życzył wszystkim przybyłym uczestnikom Kongresu miłych wrażeń z pobytu w tym rejonie Polski i w murach Uniwersytetu, wskazując jednocześnie
na rolę uczelni w rozwoju i aktywizacji miasta.
Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii – prof. dr hab. Krzysztof
Kowalczyk. Gorąco przywitał przybyłych na Kongres gości, wskazując, że spotkanie
ekonomistów rolnictwa zbiegło się z jubileuszem 70-lecia Wydziału, jednego z najstarszych w powojennej Polsce. Dziekan podziękował za trud zorganizowania tak dużej konferencji prof. dr hab. Dionizemu Niezgodzie oraz dr Markowi Angowskiemu i dr Elżbiecie Kołodziej. Profesor Krzysztof Kowlaczyk, korzystając z okazji spotkania środowiska
ekonomistów rolnictwa, uhonorował Roberta Jakubca – Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej medalem upamiętniającym jubileusz Wydziału. Dziekan życzył wszystkim uczestnikom Kongresu konstruktywnych obrad i pełnego wrażeń pobytu w Lublinie i okolicach.
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej – Robert Jakubiec przedstawił prawie 20-letnią
historię działania Izby, podkreślając jednocześnie rolę absolwentów Uniwersytetu w jej
rozwoju. Lubelska Izba Rolnicza prowadzi działania zmierzające do poprawy sytuacji
ekonomicznej i bytowej społeczności wiejskiej, stara się aktywnie wpływać na kształt
polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz wypracowuje szereg stanowisk dotyczących aktualnych problemów. Prezes Jakubiec wskazał na te, które są obecnie
przedmiotem zainteresowania Izby, a mianowicie: zdatność wody pitnej, skażenie gleb,
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Fot. Jacek Piasecki

wprowadzanie i wycofywanie pestycydów, energia odnawialna, zmiany klimatyczne
i ich wpływ na uprawy, żywność genetycznie modyfikowana. W swojej wypowiedzi
Prezes podkreślił, że Izba jest zainteresowana współpracą z nauką, która może przyczynić się do wskazania konkretnych rozwiązań w polityce rolnej.

Sesja plenarna
Sesja plenarna odbyła się w dniu 16 września 2014 roku w sali Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i składała się z dwóch części.
Przewodniczącym obrad plenarnych był Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski). Na wstępie Przewodniczący przedstawił
organizacjęprzebiegu obrad, w której założono, że w pierwszej części zostaną wygłoszone trzy następujące referaty:
• Niektóre dylematy konkurencyjności w społecznej gospodarce rynkowej – prof.
dr. hab. D. Niezgoda (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),
• Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej – prof. dr. hab. B. Mucha-Leszko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
• Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności – prof. dr. hab. S. Kowalczyk (Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie).
Z kolei w drugiej części zostaną zaprezentowane kolejne trzy referaty nt.:
• Stan i perspektywy rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi – dr. hab. K. Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
8
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• Koniunktura w rolnictwie w Polsce w świetle wybranych metod – dr. hab. A. Grze
lak prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
• Efekty wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych środkami WPR UE –
dr. hab. W. Czubak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
Zgodnie z projektem obrad, jako pierwszemu Przewodniczący prof. A. Wiatrak głos
oddał prof. dr hab. D. Niezgodzie, który zaprezentował referat na temat konkurencyjności w gospodarce rynkowej. Profesor D. Niezgoda zagadnienie konkurencyjności
przedstawił zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Swą wypowiedź
profesor rozpoczął stwierdzeniem, że we współczesnej gospodarce konkurencyjność
jest naturalnym elementem rynku i przyjmowanym, przez jego uczestników, w sposób
oczywisty. Konkurencja występuje zarówno po stronie wytwórców, jak i między nabywcami. Tym samym konkurencyjność można zdefiniować jako proces, za pomocą
którego uczestnicy, tj. producenci, jak i konsumenci dążą do realizacji wytyczonych
celów i maksymalizacji swojej satysfakcji. Konkurencyjność jest to zatem umiejętność
podmiotów do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji z innymi podmiotami działającymi na wspólnym rynku. Podsumowując profesor stwierdził, że obecnie obserwuje
takie zjawisko, iż im większy początkowy zysk, tym więcej uczestników na danym
rynku, tym większa konkurencja. Przy czym na takim rynku pozostają tylko ci, którzy
na początku rezygnują z maksymalizacji zysku na rzecz stałego i godziwego rezultatu.
Powstaje pytanie, czy taki sposób konkurencyjnego działania prowadzi do rozwoju czy
tylko pozwala wyłącznie utrzymać się na rynku?
Drugą prelegentką była prof. dr. hab. B. Mucha-Leszko, która w swym referacie
podjęła kwestię pozycji gospodarczej Polski w Unii Europejskiej. Swą wypowiedź profesor B. Mucha-Leszko podzieliła na pięć następujących części:
– wzrost gospodarczy Polski na tle wybranych krajów,
– awans gospodarczy Polski po 1990 roku,
– proces konwergencji w latach 2000-2004 i 2005-2013,
– pozycja gospodarcza Polski w UE według podstawowych ilościowych i jakościowych mierników makroekonomicznych,
– perspektywy wzrostu gospodarczego UE i Polski.
Z przedstawionej przez profesor B. Muchę-Leszko analizy wynika, że w latach
80-tychubiegłego w stulecia w Polsce pogłębiała się luka gospodarcza. Z kolei w I połowie lat 90-tych XX wieku – podczas transformacji systemowej – moce produkcyjne
nie były w pełni wykorzystane, ze względu na wciąż trwający proces dostosowań po
reformach Balcerowicza. Ponadto produkt realny był zdecydowanie niższy od potencjalnego, zwłaszcza w latach 1993-1994. W drugiej połowie lat 90-tych nastąpił zdecydowany wzrost dynamiki PKB, dzięki przeprowadzanym wówczas inwestycjom.
Jednocześnie Pani Profesor podkreśliła, że na to korzystne zjawisko, niestety negatywny wpływ miały dwa czynniki, tj. spowolnienie reform oraz kryzysy: w Azji (1997) i
w Rosji (1998). Lata 2000-2004, to z jednej strony okres intensywnych przygotowań
do członkostwa w Unii Europejskiej, a z drugiej strony okres cechujący się niskim
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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tempemwzrostu gospodarczego. Powrót na ścieżkę wysokiego wzrostu gospodarczego
obserwuje się dopiero po roku 2004.
Przystępując do określenia perspektywy gospodarczej Polski prelegentka, podkreśliła, że pozostaje ona w ścisłej zależności od perspektyw rozwoju całej Unii Europejskiej, ze względu na ścisłe powiązania gospodarcze i słabe więzi Polski w wymiarze
globalnym. Jednocześnie zaznaczyła, że perspektywy wzrostu gospodarczego UE są
określane w porównaniu z wynikami gospodarczymi dekady przedkryzysowej. Odnosząc się do najnowszych projekcji Komisji UE, autorka podkreśliła, iż perspektywy są
raczej pesymistyczne, a w każdym razie gorsze niż kilka miesięcy wcześniej.
Kończąc swą wypowiedź, prelegentka stwierdziła, że Unia Europejska wykazuje podobne symptomy stagnacji gospodarczej, jak Japonia, gdzie obserwuje się regresyjne
tendencje demograficzne, tendencje deflacyjne, niski wzrost PKB, rosnące nierówności
społeczne, spadek tempa wzrostu konsumpcji, spadek jakości nauczania na różnych poziomach edukacji. Ten niekorzystny kierunek zmian może, zdaniem profesor B. Muchy-Leszko, spowodować, że pod koniec bieżącej dekady poziom życia w UE będzie o 40%
niższy niż w USA.
Trzecim prelegentem, podczas pierwszej części sesji plenarnej, był prof. dr hab. S.
Kowalczyk, który przedstawił problem bezpieczeństwa i jakości polskiej żywności.
Omawiając temat profesor wskazał główne kategorie nieprawidłowości w jakości żywności. Wśród wielu z nich wymienił najważniejsze:
• zaniżanie udziału najbardziej wartościowych i odżywczych składników,
• zastępowanie składników droższych-tańszymi (np. tłuszczu mlecznego – tłuszczem roślinnym w przetworach mlecznych, mięsa – MOM-em w przetworach
mięsnych),
• nie ujawnianie ważnych dla konsumenta składników małowartościowych, lub
wręcz szkodliwych dla zdrowia (alergenów, barwników oraz substancji konserwujących),
• stosowanie niedozwolonych zabiegów marketingowych (powoływanie się bez
uzasadnienia na tradycyjne metody i receptury),
• podawanie w wykazie składników faktycznie niewystępujących w produkcie finalnym.
Następnie profesor S. Kowalczyk przedstawił dotychczasowe działania Komisji Europejskiej w zwalczaniu fałszerstw żywnościowych, wśród których wymienił utworzenie sieci punktów ds. zafałszowań żywności, powołanie systemu wymiany informacji
o oszustwach żywnościowych i zmiany legislacyjne. Zdaniem prelegenta, w celu poprawy bezpieczeństwa żywności, niezbędne są następujące działania: zaostrzenie przepisów prawa żywnościowego, poprawa sprawności instytucji sądowniczych, wzrost skuteczności instytucji kontroli żywności, wzmocnienie ruchów konsumenckich, promocja
żywności lokalnej oraz systemów jakości oraz rozwój edukacji konsumenta.
Kończąc swą wypowiedz prof. S. Kowalczyk stwierdził, że globalizacja niesie za
sobą wolny handel, zagraniczne rynki pracy, wzrost produkcji żywności, łatwy prze10
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pływ dóbr, usług, kapitału itp., ale także masową produkcję, uprzemysłowienie rolnictwa, unifikację żywności, epidemie chorób odzwierzęcych oraz fałszowanie żywności.
Po przerwie, podczas drugiej części sesji plenarnej, Przewodniczący A. Wiatrak,
jako pierwszej głos oddał dr. hab. K. Pawlak, która przedstawiła stan i perspektywy
rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi. Rozpoczynając swą
wypowiedź dr. hab. K. Pawlak stwierdziła, że włączenie Polski w obszar Jednolitego
Rynku Europejskiego (JRE) wywołało efekt kreacji i przesunięcia handlu. Intensyfikacja wymiany handlowej w ramach UE z jednej strony dowodzi, że taryfy celne oraz
ograniczenia ilościowe i techniczne obowiązujące w okresie przedakcesyjnym były
istotną barierą rozwoju wzajemnych stosunków handlowych, z drugiej natomiast – potwierdza dobre przygotowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego do nowych
warunków konkurencji. Dr hab. K. Pawlak podkreśliła, że dynamiczny wzrost wartości eksportu rolno-spożywczego po przystąpieniu Polski do UE w dużej mierze wynikał z przewag kosztowo-cenowych. Dalszy rozwój eksportu w oparciu o to kryterium,
z uwagi na konwergencję cen w Polsce i w pozostałych krajach UE, może być jednak
utrudniony, a dla skutecznego konkurowania na JRE konieczne będzie wykorzystanie
instrumentów jakościowych, wymagających wysokich nakładów finansowych. Ponadto, polscy rolnicy i przetwórcy muszą zmierzyć się ze wzmożoną konkurencją ze strony
producentów z innych państw członkowskich Wspólnoty i spoza niej, posiadających
przewagi konkurencyjne, wynikające ze skali produkcji lub renty przyrodniczo-klimatycznej, które mogą spowodować, że produkcja niektórych surowców rolnych stanie
się w Polsce niekonkurencyjna.
Przedstawiając wyniki analizy symulacyjnej skutków potencjalnej liberalizacji
światowego handlu rolnego, dr hab. K. Pawlak stwierdziła, że obniżanie poziomu
ochrony celnej rynku UE może prowadzić do powiększania importu artykułów rolno-żywnościowych, a redukcja subsydiów eksportowych może wywoływać spadek
opłacalności eksportu na rynki o niskich cenach. Postępująca liberalizacja światowych
obrotów rolnych może więc zwiększyć presję konkurencyjną zarówno na rynkach regionalnych, jak i rynku światowym, a w ślad za tym przyczynić się do utraty części
rynku przez producentów i przetwórców żywności z Polski i innych krajów UE na
rzecz dostawców z krajów o niższych kosztach wytwarzania, przede wszystkim z Nowej Zelandii, Australii oraz Ameryki Południowej i Północnej.
Reasumując dr hab. K. Pawlak powiedziała, że to właśnie państwa dysponujące
przewagami kosztowo-cenowymi, wynikającymi z niższej opłaty pracy i/lub renty położenia, korzystając ze swobodnego dostępu do rynków państw wysoko rozwiniętych,
mogą zwiększać wolumen produkcji rolnej i eksportu, stając się tym samym beneficjentami postępującej liberalizacji światowego handlu rolnego.
Kolejnym prelegentem był dr hab. A. Grzelak, prof. nadzw., który przedstawił
koniunkturę w polskim rolnictwie w latach 2000-2013. W swoich badaniach autor
dokonał porównania dwóch metod oceny koniunktury w rolnictwie, tj.: stosowanego przez IERiGŻ – syntetycznego wskaźnika koniunktury oraz wykorzystywanego
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

SERiA_21-2014-po korekcie.indd 11

11

14-12-15 22:41

przez Instytut Rozwoju Regionalnego SGH – wskaźnika koniunktury w rolnictwie. Na
podstawie otrzymanych wyników prelegent stwierdził, iż oba wskaźniki są wobec siebie komplementarne. Jednocześnie podkreślił, że syntetyczny wskaźnik koniunktury
możnapotraktować jako barometr, czyli wskaźnik referencyjny względem pierwszego.
Wynika to z faktu wcześniejszego (na ogół o jeden kwartał) występowania punktów
zwrotnych, jak i wyprzedzenia fazowego przebiegu cykli. Istotną różnicą, na którą
wskazał autor, jest to, że wskaźnik syntetyczny koniunktury ma charakteregzogeniczny, a wskaźnik koniunktury w rolnictwie SGH ma wymiar endogeniczny. Zdaniem
Prelegenta oba wskaźniki koniunktury mają określone zalety, do których można zaliczyć możliwość oceny relatywnie długiego okresu oraz syntetyczny charakter mierników.
Podsumowując, dr hab. A. Grzelak stwierdził, że o ile nie zawsze, z analizy kształtowania się tych dwóch mierników, wynikały jednoznaczne wnioski dotyczące tego,
czy w danym momencie koniunktura była korzystna, czy też nie, to na podstawie dynamiki badanych wskaźników bez wątpliwości można rozpatrywać i określać tendencje
rozwojowe. Tym samym pozwala to sformułować wniosek, że wyodrębnione cykle
koniunkturalne w rolnictwie w badanym okresie miały charakter asymetryczny, przy
czym faza wzrostowa miała charakter bardziej łagodny i długotrwały, z kolei faza spadkowa była gwałtowna, ale krótsza.
Cykl referatów sesji plenarnej zamykało wystąpienie dr hab. W. Czubaka, który
przedstawił efekty wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych środkami z WPR
UE. Referent swą wypowiedź rozpoczął od zdefiniowania pojęcia rozwoju, który
określił jako ilościową i jakościową rozbudowę bazy materialno-technicznej, której
towarzyszą (i je warunkują) przeobrażania organizacyjne, przestrzenne, funkcjonalne,
strukturalne oraz związane z nią zmiany stosunków i sposobów produkcji, a ostatecznie rezultaty produkcji. Zdaniem dr hab. W. Czubaka tak rozumiany rozwój gospodarczy warunkowany jest w dużej mierze inwestycjami, które zmieniają ilość, jakość
i strukturę czynników produkcji. To sprawia, że rządy podejmują politykę inwestycyjną. Prelegent podkreślił, że rola państwa w rozwoju gospodarczym nie jest jednoznacznie oceniana, a w dyskusji naukowej podważa się zdolność państwa do stymulowania
inwestycji oraz wskazał wiele wad interwencji państwa w gospodarkę, m.in.: umożliwianie funkcjonowania podmiotów nieefektywnych, obniżanie motywacji podmiotów
do samodzielnego działania, deformację impulsów rynkowych, zniekształcanie decyzji
gospodarczych, duże nakłady na funkcjonowanie instytucji i całego aparatu technicznego i biurokratycznego oraz ryzyko nadużyć.
Prelegent podkreślił, że mimo szeregu zagrożeń wsparcie państwa jest stosowane
i potrzebne. Te działania w praktyce przybierają różną formę, najczęściej są to fundusze
długookresowego planu inwestycyjnego i stanowią jeden z elementów montażu finansowego własnych i obcych środków finansowania rozwoju. Z badań dr hab. W. Czubaka wynika, że efekt netto funduszy jest wyraźny, bowiem zarówno w wartościach
bezwzględnych, jak i w relacji do aktywów trwałych, wartości inwestycji w gospodarstwach beneficjentów były zdecydowanie większe. Ponadto dopłaty wspierały głównie
12
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wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych, a w mniejszym stopniu tworzyły element montażu finansowego na potrzeby prefinansowania i współfinansowania
inwestycji. Tym samym można wnioskować, iż implementacja działań WPR i współtowarzyszące im wydatki inwestycyjne ze środków własnych poprawiały techniczne
uzbrojenie ziemi i pracy, a gospodarstwa zdolne były do coraz większej produkcji,
która wzrastała relatywnie dynamiczniej niż koszty, co w efekcie poprawiało produktywność czynników i nakładów produkcyjnych.
Kończąc swą wypowiedź dr hab. W. Czubak zaznaczył, że jednym z ważniejszych
skutków wdrażania WPR był impuls proinwestycyjny, kluczowy z punktu widzenia
nadal aktualnej potrzeby dalszej modernizacji wyposażenia technicznego gospodarstw
rolnych oraz przemian struktur agrarnych i produkcyjnych.

Sekcje problemowe
Sekcja I
Polityka żywnościowa i interwencjonizm państwowy
Sekcja III
Doskonalenie struktur gospodarczych i instytucjonalnych subsystemu żywnościowego
Obradom połączonych sekcji 1 i 3 przewodniczyli dr hab. Alina Daniłowska prof.
nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) i prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
Do sekcji zgłoszono 14 referatów. W czasie obrad, ze względu na nieobecność autorów oraz ograniczeń czasowych, zostało zaprezentowanych 7 referatów. Uczestnikami
obrad byli referenci i słuchacze z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce – uniwersytetów przyrodniczych, ekonomicznych i technicznych.
Pierwszy referat został zaprezentowany przez dr Agnieszkę Baruk (Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie). Dotyczył wybranych postaw i zachowań polskich nabywców wobec żywności niszowej (mięsa jagnięcego). Z badań przeprowadzonych przez
zespół reprezentowany przez dr A. Baruk wynika, że istotnym czynnikiem determinującym postawy i zachowania rynkowe konsumentów jest poziom ich wiedzy na temat wartości odżywczej produktów niszowych oraz ich dostępność. Podstawową determinantą niekupowania tej grupy produktów są natomiast negatywne opinie innych
osób na ich temat. Świadczy to o występowaniu luki wiedzy oraz luki dostępności,
które powinny zostać wypełnione przez sprzedawców, aby możliwe było skuteczne
kształtowanie postaw i zachowań rynkowych nabywców przez budowanie ich pozytywnych doświadczeń.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Fot. Jacek Piasecki

W wystąpieniu dr Sławomiry Nowak (Uniwersytet im. Jan Kochanowskiego
w Kielcach) został podjęty problem poziomu i zróżnicowania kosztów ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich. Problem ochrony środowiska w tych przedsiębiorstwach jest poważny, ponieważ produkcja przetworów mlecznych powoduje powstanie znacznych ilości zanieczyszczeń – głównie ścieków. Ich oczyszczanie
generuje znaczne koszty dla spółdzielni. Oczyszczanie ścieków stanowi około 95%
kosztów ochrony środowiska ponoszonych przez spółdzielnie Wzrastające znaczenie
wydatków związanych z ochroną środowiska w kosztach wynika głównie z rygorów
obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie
Dr hab. Ryszard Kata (Uniwersytet Rzeszowski) swoje wystąpienie poświecił
przekształceniom bankowości spółdzielczej u kontekście członkowstwa w Unii Euro
pejskiej. Presja wymogów regulacyjnych UE przyniosła wiele pozytywnych efektów
w zakresie poprawy potencjału ekonomicznego i efektywności finansowej sektora
bankowości spółdzielczej. Również nowe dyrektywy bankowe UE mogą pomóc BS
w przekształceniach obecnych struktur w bardziej efektywny model biznesowy. Obecnie funkcjonujące zrzeszenia nie sprawdzają się, a BS nie wykorzystują efektu synergii. W zasadzie każdy bank funkcjonuje samodzielnie, a nierzadko występują sytuacje,
w których największym konkurentem BS jest inny BS działający w tym samym zrzeszeniu.
Pan dr Mariusz Chądrzyński (SGGW w Warszawie) wygłosił referat o wybranych
aspektach ekonomiczno-finansowych działalności spółdzielni mleczarskich. Autor
14
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podkreślił, że do określenia efektywności spółdzielni mleczarskich należy dostosować
mierniki i wskaźniki ogólnie przyjęte. Przeprowadzone analizy sektora mleczarskiego
pozwoliły sformułować wniosek, że występujące zróżnicowanie w dynamice zmian
ilości skupowanego mleka w badanych spółdzielniach miało związek z zachodzącymi w badanym okresie procesami koncentracji i konsolidacji podmiotów skupujących
i przetwarzających mleko. Podmioty osiągające słabe wyniki ekonomiczno-finansowe
w większości były przejmowane przez duże spółdzielnie mleczarskie.
W referacie dr Roberta Rusielika (Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie)
zostało przedstawione zastosowanie indeksów TFP Hicksa-Moorsteena do analizy
zmiany produktywności rolnictwa Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Z badań wynikało, że najwyższy poziom produktywności odnotowano w regionie Małopolski i Pogórza, a od roku 2007 także na Mazowszu i Podlasiu. Z kolei w regionie
Wielkopolska i Śląsk od 2006 r. miała miejsce tendencja spadkowa w produktywności.
W przypadku województw, najwyższym poziomem produktywności w analizowanych
latach wykazało się województwo małopolskie, natomiast do 2010 r. najniższym województwo mazowieckie, a od 2010 r. województwo dolnośląskie.
W kolejnym referacie, wygłoszonym przez dr Wiesława Szopińskiego (Uniwersytet Rzeszowski), zbadano rolę izb rolniczych w stymulowaniu aktywności społecznej
rolników. Z przeprowadzonych badań opinii rolników wynika wyjątkowo pozytywna
ocena roli tych izb dla rolnictwa.
Ostatni referat w sekcji został zaprezentowany przez dr Aldonę Zawojską (SGGW
w Warszawie) dotyczył problemu grabieży ziemi, jako problemu w skali globalnej.
Niespotykana dotąd skala globalnej presji gospodarczej na zasoby naturalne powoduje
masowe zagrabianie ziemi użytkowanej przez ludność lokalną. Na rozszerzający i pogłębiający się proces przechwytywania ziemi przez podmioty zagraniczne w wielu regionach świata nakłada się jednocześnie kilka przyczyn, m.in. takich jak: uzależnienie
pomocy udzielanej przez zewnętrznych donatorów krajom słabo rozwiniętym, od ich
skłonności do przyciągania inwestycji zagranicznych, modernizacja prawa ułatwiająca
kupno, sprzedaż i dzierżawę gruntów w wielu krajach, słabości instytucjonalne państw
docelowych (np. korupcja polityczna i urzędnicza, ułomny system praw własności, bliskie powiązania inwestorów z elitami politycznymi), liberalizacja gospodarcza, presja
na „urynkowienie” Afryki i innych tzw. zacofanych regionów świata.
Większość referatów spotkała się ze znacznym odzewem słuchaczy i stała się podstawą do ożywionej dyskusji, w której podnoszono wątki zarówno teoretyczne, jak
i metodyczne.
Podsumowując, należy stwierdzić, że poziom zaprezentowanych referatów był wysoki. Prezentacje były przygotowane starannie od strony edycyjnej i co najważniejsze
prezentowały dobry poziom merytoryczny. Autorom referatów należą się słowa uznania i podziękowania.
Materiał przygotowała
dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadzw.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Sekcja II A
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Obradom sekcji II A przewodniczyli: dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. nadzw.
(SGGW w Warszawie) oraz dr hab. Krzysztof Firlej, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
Do sekcji zakwalifikowano 23 wystąpienia. W trakcie obrad zaprezentowano zagadnienia z 19 opracowań, tj.:
• Piotr Adamczyk — Specjalizacja pozarolnicza podregionów przeważająco wiejskich w Polsce,
• Hanna Adamska — Identyfikacja i ocena wymiaru środowiskowego obszarów wiejskich woj. dolnośląskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju,
• Jerzy Bieńkowski, Janusz Jankowiak, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz —
Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym,
• Małgorzata Błażejowska — Prawne aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych,
• Michał Borychowski — Produkcja i stosowanie biopaliw ciekłych w Polsce po
2003 roku w kontekście potrzeby rozwoju rolnictwa zrównoważonego,
• Andrzej Czyżewski, Joanna Stroińska-Zieman — Determinanty rozwoju obszarów
wiejskich podregionu pilskiego,
• Nina Drejerska — Źródła utrzymania i lokalizacja miejsc pracy mieszkańców strefy
podmiejskiej Warszawy,
• Tomasz Felczak — Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego,
• Maria Golinowska, Tomasz Wiciak, Michał Kruszyński, Hanna Adamska — Intensywność nakładów na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwie indywidualnym,
• Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Agnieszka Kozera — Samozaopatrzenie a sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010
roku,
• Lidia Gunerka, Liliana Jabłońska, Wioletta Sobczak — Regionalne zróżnicowanie
upraw ogrodniczych w Polsce,
• Danuta Guzal-Dec — Partnerstwa międzysektorowe – lokalne grupy działania jako
instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego,
• Adam Harasim — Potencjał agroekologiczny obszarów wiejskich w Polsce – implikacje na poziomie regionalnym,
• Marzena Trajer, Krystyna Krzyżanowska — Tendencje zmian na rynku mleka
i możliwości współdziałania rolników w grupach producentów,
• Izabela Kurtyka-Marcak, Irena Kropsz-Wydra — Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich
Dolnego Śląska,
16
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• Janusz Majewski — Wartość zapylania wybranych roślin sadowniczych w województwie lubelskim,
• Tomasz Marcysiak — Wieś i rolnictwo w gminie Cekcyn z perspektywy terenowych badań jakościowych,
• Grzegorz Ślusarz, Barbara Gołębiewska — Wykorzystanie endogenicznych cennych przyrodniczo zasobów regionu w jego rozwoju,
• Ewa Matyjaszczyk — Rynek środków ochrony roślin w Polsce w 2012 roku w ujęciu ilościowym i wartościowym.
W części pierwszej prezentacje dotyczyły problemów związanych z czynnikami
rozwoju i wymiarem środowiskowym obszarów wiejskich. Wskazano na determinanty
rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie podregionu pilskiego. Badania wykazały,
że można mówić o czterech głównych czynnikach – ograniczenia produkcyjne gospodarstw rolnych ze względu na zasoby naturalne, aktywność ekonomiczno-społeczna,
kapitał ludzki na rynku pracy i rozwój infrastruktury rzeczowo-instytucjonalnej. W tej
części obrad omawiano także specjalizację pozarolniczą podregionów przeważająco
wiejskich w Polsce. Stwierdzono, że podregiony te są przeważnie słabo wyspecjalizowane w działalności pozarolniczej, a dominujący obszar specjalizacji stanowią przemysł i budownictwo. Przedstawiono także prawne aspekty funkcjonowania biogazowni
rolniczych oraz zagadnienia produkcji biopaliw ciekłych. Scharakteryzowano występujące w Polsce biogazownie oraz stwierdzono, iż z uwagi na charakter działalności
zdecydowana większość (65%) badanych podmiotów prowadziła działalność w formie
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kolejna grupa referatów dotyczyła gospodarstw indywidualnych, ich dochodów,
sytuacji finansowej, a także samozaopatrzenia. Zaprezentowano także opracowania na
temat upraw ogrodniczych i sadowniczych w Polsce. Wskazano, iż ogrodnictwo w
dalszym ciągu charakteryzuje regionalizacja produkcji oraz duże rozdrobnienie, choć
przez osiem ostatnich lat poprawiła się struktura obszarowa upraw. Dyskutowano również na temat potencjału agroekologicznego, prezentując wyniki, wskazujące na jego
zależność od jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i stanu agrochemicznego gleb.
Ciekawym zagadnieniem była kwestia identyfikacji relacji pomiędzy poziomem
wykształcenia oraz płcią a lokalizacją miejsc pracy. Na podstawie badań empirycznych
stwierdzono, iż obszary podmiejskie są połączone z miastami centralnymi wieloma
złożonymi procesami społeczno-gospodarczymi. Jednym z wymiarów tych relacji jest
rynek pracy, a w jego obrębie dojazdy do pracy z obszarów wiejskich do miasta. Zidentyfikowano większą skalę dojazdów do pracy do miasta centralnego wśród mężczyzn w
porównaniu z kobietami.
Wszystkie wygłoszone referaty były przygotowane bardzo starannie, jako prezentacje w PowerPoint. Uczestnicy mieli możliwość udziału w dyskusji na zakończenie obrad sekcji. Głos w dyskusji zabrali: dr hab. M. Golinowska prof. nadzw. (Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu), dr hab. G. Ślusarz prof. nadzw. (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. E. Matyjaszczyk prof. nadzw. (Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Instytut Badawczy w Poznaniu). Poruszono w niej między innymi problemy obszarów
cennych przyrodniczo oraz barier gospodarowania na obszarach „Natura 2000”. Jak
podkreślano w dyskusji, powinniśmy dążyć do takich kompromisów, aby mogły być
realizowane na tych terenach zarówno funkcje środowiskowe, jak również gospodarcze i społeczne. Ma to ogromne znaczenie w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich.
Chcąc wykorzystać walory przyrodniczo cenne, należy umiejętnie dostosowywać działalność gospodarczą do możliwości środowiska.
Zwrócono także uwagę na zagadnienia wpływu działalności rolniczej na środowisko, produkcji integrowanej, nakładów na chemiczną ochronę roślin i zagrożeń z tym
związanych. Stwierdzono, iż zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym sprzedaż środków ochrony roślin w Polsce w przeliczeniu na 1 ha UR jest niższa od przeciętnej w UE i dużo niższa niż w państwach sąsiednich. Może się to przyczynić do
produkcji żywności o podwyższonej jakości, która coraz częściej jest poszukiwana na
rynku polskim i rynkach krajów rozwiniętych. W dyskusji podkreślano, iż omawiane
problemy są ważne i aktualne oraz wymagają ciągłych badań i analiz.
Materiał przygotowała
dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. nadzw.

Sekcja II B
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Obradom sekcji II B przewodniczył dr hab. Józef Kania, prof. nadzw. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
Do sekcji II B organizatorzy zakwalifikowali 22 referaty, przyjęte do druku
w Rocznikach Naukowych tom XVI. Z grupy zgłoszonych prac 13 autorów uczestniczyło w Kongresie, z których tylko 10 osób przedstawiało swoje prezentacje, wzięło
udział w dyskusji i odpowiadało na pytania oraz uwagi, jakie padły od uczestników
obrad.
Wyniki swoich badań kolejno podczas obrad sekcji II B prezentowali:
• Iwona Muller-Frączek (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu) przedstawiła analizę
zmian wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2012,
• Maria Parlińska (SGGW w Warszawie) zaprezentowała efekty badań z zakresu modelowania subiektywnej oceny sytuacji finansowej oraz warunków pracy rolników,
• Piotr Prus (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) scharakteryzował działalność ośrodków doradztwa rolniczego w procesie integracji poziomej
w rolnictwie w opinii członków grup producentów rolnych,
• Michał Roman (SGGW w Warszawie) - omówił społeczne uwarunkowania rozwoju innowacyjności w turystyce wiejskiej, w oparciu o opinie studentów, uczniów
i właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
18
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• Anna Rosa (Politechnika Koszalińska) przedstawiła wyniki badań empirycznych
dotyczące korzystania z produktów i usług bankowych przez rolników Pomorza
Środkowego,
• Alicja Stolarska (SGGW w Warszawie) omówiła wyniki swoich badań odnoszące się do proekologicznych zachowań gospodarstw domowych na Lubelszczyźnie
w aspekcie rozwoju zrównoważonego,
• Wioletta Wrzaszcz (IERiGŻ w Warszawie) przedstawiła sprawność ekonomiczną
wybranych form rolnictwa przyjaznego dla środowiska przyrodniczego,
• Patrycjusz Zarębski (Politechnika Koszalińska) zaprezentował uwarunkowania
przestrzenne lokalizacji 46 biogazowni w Polsce,
• Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski) w swoim referacie podkreślał bardzo
mocno znaczenie agrobiznesu w strategiach rozwoju lokalnego,
• Józef Kania (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) przedstawił wyniki badań pilotażowych dotyczących zrównoważania produkcji rolniczej w drobnotowarowych
gospodarstwach województwa małopolskiego pod względem przyjętych w analizie
kryteriów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.
Mała liczba referatów stworzyła możliwość przedstawienia ich bez pośpiechu
oraz umożliwiła swobodną dyskusję wokół poruszanych problemów. Najwyżej oceniona została prezentacja Wioletty Wrzaszcz.
Materiał przygotował
dr hab. Józef Kania, prof. nadzw.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Sekcja IV
Zasoby i procesy w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw
i gospodarstw w systemie żywnościowym
Moderatorami w sekcji IV byli prof. dr. hab. Grzegorz Spychalski (Politechnika
Koszalińska) oraz dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. nadzw. (SGGW w Warszawie).
Uczestnicy sekcji wygłosili 23 referaty, prezentujące wyniki badań własnych lub
zespołowych i odnoszące się do różnych mechanizmów poprawy konkurencyjności
gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.
Pierwszym z tych mechanizmów jest wprowadzenie innowacji o charakterze produktowym, technologicznym, organizacyjnym i rynkowym. Wszelkie nowatorskie
rozwiązania pozwalają producentom powiększyć udział w rynku i osiągnąć przewagę
konkurencyjną.
Kolejny proces doskonalenia konkurencyjności polega na racjonalizacji zasobów,
choćby poprzez optymalizację zapasów, doskonalenie jakości surowców produkcyjnych
czy wdrażanie systemów oceny efektywności ekonomicznej. Inwestycje także pozwalają modernizować posiadany warsztat produkcyjny. Uzupełnieniem tych działań może
być wdrożenie systemów bezpieczeństwa i kontroli jakości.
Ciekawym uwarunkowaniem przewag konkurencyjnych jest organizacja rynku.
W sytuacji producentów żywności źródłem przewagi jest powstanie lokalnego systemu żywnościowego w oparciu o grupę stałych dostawców, targowisko lub rynek lokalny i mechanizm wsparcia marketingowego. W ten sposób pojawia się kolejny proces
podnoszenia konkurencyjności czyli dywersyfikacji produktu w zależności od sytuacji
rynkowej – wyróżnienie poprzez jakość, szczególne cechy użytkowe czy technologię
przyjazną dla środowiska. Szczególną formą dywersyfikacji i rozwoju zrównoważonego jest produkcja energii z odnawialnych źródeł pochodzących z biomasy czy sił
przyrodniczych obszarów wiejskich, o czym mówił prof. dr hab. M. Jasiulewicz (Politechnika Koszalińska).
Z kolei prof. dr hab. W. Ziętara przedstawił syntezę badań nad konkurencyjnością
polskich gospodarstw rolnych w zależności od ich kierunku produkcji i skali działania
gospodarczego. Dało to asumpt do dalszych rozważań nad strukturą polskiej produkcji
rolniczej w kontekście efektywności specjalistycznych gospodarstw i dywersyfikacji
z wykorzystaniem roślin przemysłowych (włóknistych i zielarskich) czy produkcji
zwierzęcej.
Prelegenci i dyskutanci stwierdzili, że polskie rolnictwo jest wyraźnie podzielone na producentów rynkowych o dużej intensywności działania i szereg gospodarstw
drobnotowarowych o słabej relacji z rynkiem rolno-spożywczym. Zadaniem polityki
gospodarczej w tej sytuacji jest podniesienie konkurencyjności gospodarstw nierynkowych i zwiększenie liczby podmiotów, które będą w stanie osiągnąć żywotność ekonomiczną.
Materiał przygotował
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
20
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Sekcja V
Konkurencyjność produktów żywnościowych
Sekcja VI
Biogospodarka i jej rola w rozwoju subsytetmu żywnościowego
Sekcje V i VI zostały połączone, a obrady odbywały się razem. W tej połączonej
sekcji obradom przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (IUNG Puławy).
Połączenie tych sekcji podyktowane było niewielką liczbą zgłoszonych do każdej
z sekcji referatów, miało jednak uzasadnienie merytoryczne. Tematyka sekcji dotyczyła
bowiem problemów o dużym znaczeniu społecznym i ekonomicznym, a jednocześnie
powiązanych ze sobą szeregiem związków, zależności, a nawet sprzężeń zwrotnych.
Łącznie do obu sekcji zakwalifikowano 19 referatów, w tym jeden był prezentowany
podczas sesji plenarnej. Był to referat prof. dr hab. S. Kowalczyka pt. „Bezpieczeństwo
i jakość polskiej żywności”.
W ramach sekcji wygłoszono 14 referatów. Tezy pozostałych przeanalizował przewodniczący. Tematyka referatów była bogata i wielowątkowa. Dotyczyły one:
• przetwórstwa mięsa zwierząt łownych jako elementu konkurencyjności na rynku
produktów żywnościowych;
• żywności funkcjonalnej w aspekcie możliwości rozwoju polskich firm spożywczych;
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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• oceny wpływu różnych czynników na wybór lokali gastronomicznych;
• ochrony zasobów genetycznych owiec jako czynnika stymulującego rozwój owczarstwa w Polsce;
• wpływu zdrowego odżywiania na kondycję społeczeństwa;
• uwarunkowań produkcji zbóż paszowych w Polsce;
• zróżnicowania poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich;
• polskiego eksportu jabłek na tle światowego handlu jabłkami;
• zmiany globalnych łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym;
• roli badań naukowych jako wsparcia konkurencyjności polskiego rolnictwa;
• cen detalicznych warzyw z punktu widzenia poziomu zamożności społeczeństwa;
• zmian strukturalnych na rynku wieprzowiny w Chinach;
• kwestii zapewnienia autentyczności i wiarygodności produktom regionalnym
i tradycyjnym;
• perspektyw rozwoju sklepów ogólnospożywczych w Polsce;
• szacowania i regionalizacji produkcji biomasy ubocznej z produkcji zbóż;
• roli konsorcjów naukowych – badawczych jako sposobu transferu wiedzy i technologii w sektorze biogospodarki północno-zachodniej Polski;
• biogospodarki jako strategicznego elementu zrównoważonego rolnictwa;
• roli nauki we wspieraniu konkurencyjności polskiego rolnictwa.
Prezentacjom referatów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Wartość merytoryczna
referatów i sposób prezentacji były zróżnicowane, ale generalnie należy je ocenić pozytywnie. Warto podkreślić, że część referatów prezentowali młodzi pracownicy naukowi
i doktoranci.
W świetle prezentowanych referatów i głosów w dyskusji generalnie można stwierdzić, że konkurencyjność i biogospodarka, rozpatrywane przez pryzmat wybranych
problemów ujętych w referatach, są ważnymi wyzwaniami dla nauki, wymagają podejścia interdyscyplinarnego oraz współpracy różnych środowisk naukowych, biznesu
i władz administracyjnych i samorządowych.
Z prezentowanych referatów wynikało między innymi, że biogospodarka jako podstawa rozwoju obecnej i przyszłej gospodarki światowej musi: bazować na zasobach
odnawialnych i wiedzy, obejmować wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które
produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne, występujące w każdej
z możliwych form.
Strategiczne obszary biogospodarki to:
• zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie zdrowia;
• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych;
• innowacyjny rozwój procesów i produktów.
Rola nauki we wspieraniu innowacyjności i konkurencyjności rolnictwa (sektora
rolno-żywnościowego) sprowadza się do:
• umiejętności obiektywnej diagnozy aktualnego stanu rolnictwa i sektora żywnościowego;
22
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• krytycznej oceny przydatności wyników badań naukowych w praktyce;
• oferowania nowych technologii produkcji, uwzgledniających wymagania jakościowe konsumentów i przetwórców oraz wpływ na środowisko przyrodnicze;
• dostrzegania barier i czynników ograniczających wdrażanie postępu technologicznego;
• kompleksowej oceny skutków zastosowania nowych rozwiązań w praktyce;
• propozycji instrumentów organizacyjno-systemowych, prawnych i finansowych
wspierających procesy innowacyjności, zwiększania konkurencyjności oraz wdrażania koncepcji biogospodarki.
Analiza referatów wyraźnie wskazuje, że środowisko ekonomistów specjalizujące się
w problematyce rolnictwa i szerzej agrobiznesu stale i systematycznie poszerza swoje
zainteresowania, podejmując nowe wątki badawcze.
W świetle zaprezentowanych referatów i dyskusji można stwierdzić, że problemy
biogospodarki i konkurencyjności, z uwagi na ich znaczenie, będą zapewne ważnym
wyznacznikiem zainteresowań badawczych członków SERiA w najbliższym czasie
i przesłanką zakresu merytorycznego Kongresu w roku 2016.
Materiał przygotował
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Sekcja VI
Sekcja anglojęzyczna
Obradom sekcji VI przewodniczyli: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (SGGW
w Warszawie) oraz prof. Wojciech Florkowski (University of Georgia).
Do sekcji zgłoszono 16 referatów, w tym jeden dodatkowy nie uwzględniony w programie. W trakcie obrad wygłoszonych zostało 14 referatów, gdyż dwóch autorów nie
zgłosiło się na obrady sekcji. W grupie wygłoszonych referatów 6 zostało zaprezentowanych przez kolegów z Węgier. W sekcji, obok dość licznej grupy ekonomistów
z Węgier i Polski, uczestniczyły pojedyncze osoby z innych krajów (tj. USA, Wielkiej
Brytanii, Ukrainy).
Obrady w sekcji VI podzielone zostały na dwie części, poniżej zaprezentowano
problematykę poruszaną w wybranych wystąpieniach.
Pierwszy referat, przygotowany przez trzech węgierskich autorów, dotyczył analizy
eksploatacji maszyn w węgierskim rolnictwie w systemie zespołowego ich wykorzystania.
W drugim referacie przedstawiono efektywność działań w łańcuchu żywnościowym produkcji owoców – jabłek. W wyniku przeprowadzonych badań wyróżniono
trzy modele produkcyjne: sady bez infrastruktury, sady z infrastrukturą własną i sady
z infrastrukturą zbiorową – co w Polsce określane jest mianem grupy producenckiej.
Trzeci referat dotyczył spożycia jabłek, jak również innych owoców cytrusowych.
Zaprezentowano ciekawe wyniki badań, dotyczące czynników wpływających na ich
konsumpcję, między innymi: dochodów, wykształcenia, miejsca zamieszkania.
W kolejnym referacie Autorzy podjęli problematykę związaną z usługami bankowymi. Zaprezentowali wyniki badań dotyczące zaufania do banków i korzystania z produktów bankowych przez mieszkańców wybranych powiatów północnej Lubelszczyzny.
W następnym artykule zaprezentowano wybrane aspekty procesu dostosowania
polskich gospodarstw rolnych do wymogów wzajemnej zgodności. Mechanizm ten
przedstawiono w ujęciu makroekonomicznym (poziom krajowy) oraz mikroekonomicznym (gospodarstwie rolnym), a także krótko omówiono rolę wybranych instytucji
FAS w procesie dostosowania gospodarstw rolnych.
Kolejną prezentację przedstawiła reprezentantka naukowców węgierskich, a dotyczyła ona zmian w systemie HACCP w produkcji mleka na Węgrzech. Wskazała ona
na zalety i przewagę systemów w pełni zautomatyzowanych, w porównaniu do systemów robotystycznych.
W następnym referacie autorka zaprezentowała wpływ zmian w polityce rolnej krajów o różnym poziomie rozwoju. Autorka wskazała między innymi na ograniczanie
wsparcia cenowego, które jest zastępowane prze instrumenty bezpośrednie.
Sekcja, jak co roku, cechowała się różnorodnością prezentowanych prac, które wywoływały ożywioną dyskusję. Z przykrością muszę stwierdzić, iż ze względów „reżimu” czasowego musiały być niejednokrotnie przerywane, by dać szansę innym uczestnikom do zaprezentowania swoich wyników badań.
24
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Sesja terenowa
W trzecim dniu XXI Kongresu SERiA, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesji
terenowej. Uczestnicy mogli wybrać jedną z trzech zaproponowanych przez Organizatorów tras.
Trasa I ― Instytucje doradcze w subsystemie żywnościowym (LODR w Końskowoli, „Ekotrasa”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Janowiec)
Uczestnicy pierwszej trasy wyjazdowej zapoznali się z działalnością Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego (LODR) w Końskowoli, który zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego. LODR prowadzi doradztwo
rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz
wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu
kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Realizacja zadań LODR uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych
i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
Na terenie LODR w Końskowoli znajduje się ścieżka dydaktyczna promująca
ochronę środowiska (Ekotrasa). Ścieżka ta wpływa na poprawę atrakcyjności i organizacji różnych form edukacji ekologicznej, kierowanych do ludzi dorosłych, dzieci oraz
młodzieży przez propagowanie i popularyzację wiedzy ekologicznej.

Kazimierz Dolny n/Wisłą – rynek
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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W dalszej części wyjazdu uczestnicy mieli okazję zwiedzić Kazimierz Dolny nad
Wisłą, zwany „perłą renesansu” oraz Janowiec – miejscowość połączoną przeprawą
promową z Kazimierzem Dolnym, w której na uwagę zasługują: zamek z I poł. XVI
wieku, kościół wybudowany ok. 1350 roku w stylu gotyckim oraz zespół dworski złożony z budynków przeniesionych z pobliskich terenów Lubelszczyzny.
Trasa II ― Sposoby podnoszenia konkurencyjności w ogniwach subsystemu
żywnościowego Lubelszczyzny (Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim, Kozłówka, Kraina Rumianku)
Uczestnicy tej sesji terenowej odwiedzili Spółdzielczą Mleczarnię SPOMLEK
w Radzyniu Podlaskim – jednego z największych producentów sera żółtego. Mleczarnia z Radzynia Podlaskiego jako pierwsza w kraju rozpoczęła wytwarzanie serów długo dojrzewających, skutecznie rywalizując jakością i smakiem z artykułami z eksportu.

Spółdzielnia stworzyła markę Serenada, pierwszą polską markę serów żółtych. Jednocześnie, jako jedni z nielicznych kultywują tradycyjną metodę produkcji sera „na suchą
skórkę” pod marką Old Poland (www.spomlek.pl).
Uczestnicy, którzy wybrali tę trasę wyjazdu studyjnego zwiedzili ponadto Muzeum
Zamoyskich w Kozłówce, utworzone z rezydencji Zamoyskich w 1949. Wnętrza pała-

Pałac w Kozłówce
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Wioska tematyczna – „Kraina Rumianku”

Fot. Romana Głowicka-Wołoszyn

cowe pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, a początki zespołu pałacowo-parkowego
w Kozłówce datowane są na pierwszą połowę XVIII wieku. Jest to jedna z najlepiej
zachowanych rezydencji magnackich w Polsce i jedna z nielicznych w Europie z tak
autentycznym, niemal kompletnym wyposażeniem. Walorem Muzeum jest także kaplica pałacowa, wzorowana na Kaplicy królewskiej w Wersalu oraz powozownia – z ekspozycją XIX-wiecznych powozów i akcesoriów podróżnych.
Ostatnią atrakcją dla uczestników II trasy był pobyt w wiosce tematycznej Kraina
Rumianku, która oferuje wiele atrakcyjnych zajęć. Można tu między innymi: upiec
chleb, ulepić garnek z gliny, czy też nauczyć się rozpoznawania ziół i ich właściwości.
Trasa III ― Rozwój gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich okolic Zamościa (przedstawiciele sektora owocowo-warzywnego, Zamość i okolice).
Uczestnicy, którzy wybrali III trasę wyjazdową, odwiedzili zakład przedsiębiorstwa
SVZ w Tomaszowie Lubelskim, który jest producentem i dostawcą surowców i przetworów owocowo-warzywnych dla wiodących firm spożywczych na całym świecie.
Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w Etten-Leur (Holandia), ale SVZ posiada
zakłady i biura zamówień w całej Europie, a także w USA. Przedsiębiorstwo przetwarza owoce i warzywa w wysokiej jakości koncentraty soków zagęszczonych, puree,
przeciery, mieszanki owocowo-warzywne, a także barwniki. Owoce i warzywa pochodzą z Hiszpanii, krajów Beneluksu, Europy Wschodniej (w tym Polski) i Stanów
Zjednoczonych.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Zamość – rynek z ratuszem

Fot. Wawrzyniec Czubak

W programie III trasy wyjazdu studyjnego znalazło się ponadto zwiedzanie Zamościa i okolic.
Zamość – nazywany „Perłą Renesansu”, „Miastem Arkad” i „Padwą Północy”
zaskakuje wielością zabytków, do których zaliczane są budynki świeckie, kościoły
i dawne budynki sakralne, budynki dawnej ludności żydowskiej oraz fragmenty dawnej Twierdzy Zamość. Szczególną uwagę zwraca Ratusz – symbol miasta, kilkakrotnie
przebudowywany, z pięknymi schodami wachlarzowymi z XVIII wieku oraz kamienice z podcieniami przy Rynku Wielkim (m.in. kamienice ormiańskie z XVII wieku
z attykami).
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Działalność SERiA

Walne Zgromadzenie Członków SERiA
Dnia 16 września 2014 roku w Lublinie, podczas trwania XXI Kongresu SERiA,
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA. Pierwszy termin Walnego Zgromadzenie Członków Zarząd zwołał na godzinę 15:00. Ze względu na brak quorum
wyznaczono drugi termin na godzinę 15.15.
Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, który zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Michała Jerzaka na przewodniczącego zebrania. W wyniku jednomyślnego głosowania prof. dr hab. Michał Jerzak
został wybrany na przewodniczącego zebrania.
Prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze
Statutem Stowarzyszenia, wobec czego jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SERiA. Przewodniczący zebrania spytał o ewentualne uwagi do
porządku obrad, których nie wniesiono. Następnie zaproponował zmianę porządku
obrad poprzez usunięcie punktu 7 – „Nadanie tytułu honorowego członka SERiA”,
gdyż nie zgłoszono żadnych kandydatur. W wyniku jawnego głosowania zmieniony
program został przyjęty jednomyślnie.
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 16 września 2014 r.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 4.09.2013 r. do 16.09.2014 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
13. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury: dr hab. Mariusz Matyka, dr Wiesław Szopiński.
W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Skrutacyjnej.
Realizując punkt 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał
i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską,
dr hab. Karolinę Pawlak. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły
w skład Komisji Uchwał i Wniosków.
W 7 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Andrzej Wiatrak odczytał
sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 4.09.2013 r. do 16.09.2014 r.
W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak				 Prezes SERiA
prof. dr hab. Barbara Gołębiewska		 V-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz			 V-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Dionizy Niezgoda			 Członek Zarządu
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski		 Członek Zarządu
prof. dr hab. Michał Jerzak				 Sekretarz Generalny
prof. dr hab. Feliks Wysocki				 Skarbnik
W punkcie 8 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w głosowaniu jawnym, podjęło
następujące uchwały:
1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014
roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od
4.09.2013 r. do 16.09.2014 r.
2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014
roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom
Zarządu SERiA.
3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014
roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014
roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom
Komisji Rewizyjnej SERiA.
W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycję Zarządu, aby następny XXII kongres SERiA odbył się w Kołobrzegu w dniach 8-10 września 2015 roku, a jego organizatorem była Politechnika Koszalińska. Jako kandydata
na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Grzegorza Spychalskiego. Następnie prof. dr hab. Grzegorz Spychalski przedstawił prezentację miejsca i zarys programu XXII Kongresu SERiA. Zaproponował tytuł Kongresu,
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do którego zgłoszono wiele uwag. Ostatecznie, w wyniku głosowania przez Walne
Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku, przyjęło uchwałę, że
następny XXII Kongres SERiA odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 8-10 września
2014 roku, a temat Kongresu będzie brzmiał „Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich”.
W 14 punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie
wolnych głosów i wniosków.
Prof. dr hab. Wojciech Florkowski złożył wniosek, aby artykuły opublikowane
w Rocznikach Naukowych SERiA zamieszczać na portalu AgEcon. Następnie prof. dr
hab. Alina Daniłowska podzieliła się pozytywnymi doświadczeniami z bazą AgEcon.
Zwróciła uwagę na łatwy dostęp do bazy i rosnącą liczbę cytowań po umieszczeniu
artykułów w bazie.
Następnie prof. dr hab. Renata Przygodzka zgłosiła wniosek formalny o zobowiązaniu Zarządu do podjęcia działań w zakresie współpracy z bazą AgEcon. Wniosek został
przyjęty przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie.
W dalszej części obrad prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz zgłosił chęć organizacji XXIII Kongresu SERiA przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej. Zaproponował temat Kongresu „Biogospodarka jako koncepcja
wzrostu gospodarczego i element strategii rozwojowych”. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz poprał złożony wniosek i zaoferował chęć współpracy przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach przy organizacji Kongresu SERiA i
jego współfinansowanie. Profesor podkreślił ponadto ważność i aktualność zgłoszonego przez prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza tematu Kongresu.
Następnie dr inż. Piotr Prus zgłosił formalny wniosek o otwarcie dostępu do artyku
łów z Roczników Naukowych SERiA umieszczanych na stronie www.seria.com.pl.
Wniosek ten poprał także prof. dr hab. Wojciech Florkowski oraz prof. dr hab. Stanisław Stańko. Wniosek w wyniku jednomyślnego głosowania został przyjęty.
W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab.
Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia
obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
dr hab. Michał Jerzak, prof. nadzw.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres od 04.09.2013
do 16.09.2014
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu kierował Zarząd w składzie:
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak				 Prezes SERiA
prof. dr hab. Barbara Gołębiewska		 V-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz			 V-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Dionizy Niezgoda			 Członek Zarządu
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski		 Członek Zarządu
prof. dr hab. Michał Jerzak				 Sekretarz Generalny
prof. dr hab. Feliks Wysocki				 Skarbnik
I. W omawianym okresie Zarząd wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:
1. Kierowanie działalnością biura Zarządu SERiA, a w tym nadzorowanie przygotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia Zarządu oraz na Walne
Zgromadzenie Członków SERiA.
2. Prace nad przygotowaniem XXI Kongresu SERiA w Lublinie.
3. Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA
i podpisanie umowy z wydawnictwem Wieś Jutra.
4. W minionej Kadencji Zarząd podejmował również starania o dostosowanie
Roczników Naukowych SERiA do nowych wymogów Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz uzyskania możliwie najwyższej punktacji. Od
2013 roku Roczniki Naukowe SERiA mają 8 punktów.
Decyzje w powyższych sprawach Zarząd SERiA podejmował na trzech posiedzeniach, które odbyły się:
• 10.11.2013 roku w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• 10.04.2014 roku w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• 4.07.2014 r. połączone posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
1. Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się dnia 10 listopada 2013 roku
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
• powołano Komitet Organizacyjny XXI Kongresu SERiA,
• przedstawiono założenia organizacyjne i programowe XXI Kongresu SERiA
w Lublinie,
• przedstawiono rozliczenie finansowe XX Kongresu SERiA w Rzeszowie,
• podsumowano merytorycznie XX Kongres SERiA w Rzeszowie,
• omówiono kwestie związane z Wydawnictwem RN SERiA.
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2. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 10.04.2014 roku w Katedrze Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
• zreferowano stan przygotowań do XXI Kongresu SERiA,
• ustalono program XXI Kongresu SERiA,
• zatwierdzono budżet XXI Kongresu SERiA w Lublinie.
3. Na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, które
odbyło się 4.07.2014 r. w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:
• Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XXI Kongresu SERiA,
• zatwierdzono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA,
• ustalono miejsce XXII Kongresu SERiA, który odbędzie się w Kołobrzegu.
II. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn Informacyjny nr 20, w którym zawarto m.in. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia
Członków SERiA na XX Kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności
za okres 06.09.2012 do 4.09.2013 oraz informacje nt. XXI Kongresu SERiA w Lublinie.
III. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie:
• XXI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich”,
• serii wydawniczej Roczników Naukowych SERiA.
Prezes Zarządu SERiA
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
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XXII Kongres SERIA

Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich
Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XXII Kongres odbędzie się w dniach 8-10.09.2015 r.
w hotelu Diva Spa w Kołobrzegu i będzie organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Patronat honorowy nad XXII Kongresem SERIA
objął JM Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal.

Organizatorzy Kongresu SERiA
W celu zorganizowania XXII Kongresu SERiA powołano Komitet Organizacyjny
w następującym składzie:
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski		 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
												 XXII Kongresu SERiA
prof. dr hab. Michał Jasiulewicz			 V-ce przewodniczący
dr Anna Rosa								 Sekretarz
dr Agnieszka Jakubowska					 Zastępca Sekretarza
												
dr Waldemar Gostomczyk
dr Maria Klonowska-Matynia
dr Luiza Ossowska
dr Kamila Radlińska
dr Beata Zaleska
mgr Ewa Szafraniec-Siluta
dr Joanna Florek
dr Joanna Stanisławska

Członkowie

Grzegorz Spychalski
Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski – Dziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Jest specjalistą ekonomiki gospodarki
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żywnościowej, polityki społeczno-ekonomicznej i transformacji systemów gospodarczych. Aktywny w działalności badawczej (223 oryginalnych prac) i w kształceniu
młodych adeptów nauki – wypromował pięciu doktorów.
Swoje umiejętności i doświadczenie wykorzystuje także w działalności publicznej
i społecznej, pełniąc szereg funkcji kierowniczych i organizując przedsięwzięcia służące rozwojowi polskich obszarów wiejskich.

Michał Jasiulewicz

Prof. dr hab. Michał Jasiulewicz – profesor ekonomii, koncentrujący się na badaniach w zakresie:
ekonomiki odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza biomasy), zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich, ekonomiki rolnictwa, rozwoju regionalnego i lokalnego w aspekcie gospodarki przestrzennej.
Jest absolwentem UMK w Toruniu, pracował
w szkolnictwie, następnie w Koszalińskim Ośrodku
Naukowo-Badawczym, a od 1994 r. zatrudniony jest
w Politechnice Koszalińskiej – na Wydziale Nauk
Ekonomicznych. W latach 2003-2008 był Prorektorem PK ds. Studenckich i Rozwoju, a od 2008 – Z-cą Dyrektora ds. Naukowych, od 2012 – Prodziekanem ds. Nauki
i Współpracy z Gospodarką, pełni jednocześnie funkcje Kierownika Katedry Polityki
Ekonomicznej i Regionalnej. Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. „Bioenergetyka i rozwój obszarów wiejskich”.
Uczestniczył w 2 grantach zagranicznych (UE), pełniąc funkcję kierownika zespołu, a także kierował 15 zespołami w projektach krajowych. Utrzymuje liczne kontakty
zagraniczne, a także współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju.
Jest autorem ok. 250 publikacji, w tym ponad 20 zagranicznych monografii i artykułów. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach zagranicznych, wygłaszając na
nich autorskie referaty. Jest redaktorem i współredaktorem kilkunastu publikacji zwartych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
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Komitet Organizacyjny XXII Kongresu SERiA
U góry od lewej: Kamila Radlińska, Waldemar Gostomczyk, Beata Zaleska, Ewa Szafraniec-Siluta, Anna
Rosa. Na dole od lewej: Luiza Ossowska, Maria Klonowska-Matynia, Agnieszka Jakubowska.

Anna Rosa
Dr Anna Rosa – doktor nauk ekonomicznych i adiunkt w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Od 2012 r. pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich na WNE PK. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych
i pełni liczne obowiązki organizacyjne na rzecz Wydziału i Uczelni, będąc między innymi kierownikiem Studiów Podyplomowych i Członkiem Ekonomicznej Komisji Senackiej. W ramach wykonywanej pracy łączy działalność organizacyjną z działalnością
naukową. Prowadzi badania naukowe i jest autorką licznych publikacji i opracowań
naukowych z zakresu finansów i bankowości.
W związku z zaangażowaniem w proces zmian zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego jest również autorką publikacji związanych z doskonaleniem oferty
kształcenia uczelni wyższych i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy. Jest członkiem SERiA i PTE Oddział w Koszalinie.
36
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Agnieszka Jakubowska
Dr Agnieszka Jakubowska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Od 1 września
2009 r. zasiada we władzach Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, przekształconego następnie w Wydział Nauk Ekonomicznych. Od 2012 r. pełni
funkcję Prodziekana ds. Kształcenia. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni, będąc między innymi członkiem Senatu Politechniki
Koszalińskiej oraz Przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Wychowania
w kadencji 2012-2016, Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości
Kształcenia.
Jako przewodnicząca Instytutowego, a następnie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia była zaangażowana w proces wdrożenia systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Koordynowała realizację procedur wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących jakości kształcenia oraz
właściwej realizacji procesu dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian
wynikających z przepisów znowelizowanej Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji.
Jest autorką licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu ekonomiki
przedsiębiorstw oraz ekonomii rozwoju regionalnego. W zainteresowaniach naukowych widoczne jest również zaangażowanie w proces zmian zachodzących w obszarze
szkolnictwa wyższego.

Waldemar Gostomczyk
Doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk – Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii
Rolniczej w Szczecinie, specjalność: chemia rolna. Praca doktorska z zakresu zarządzania, obroniona w 1989 r. – pt. Tendencje w rozwoju systemów zarządzania w rolnictwie polskim, obroniona w Akademii Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania
Procesami Społeczno-Ekonomicznymi.
Od 1994 roku zatrudniony w Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Autor ponad dziewięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu zarządzania rolnictwem, przedsiębiorczości wiejskiej, wiejskiego rynku pracy, a obecnie
odnawialnych źródeł energii, głównie biomasy energetycznej i rozwoju zrównoważonego.
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Maria Matynia-Klonowska
Dr Maria Klonowska-Matynia – doktor nauk ekonomicznych, jest absolwentką Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej na kierunku Ekonomia. Od
1999 r. nauczyciel akademicki w Politechnice Koszalińskiej, od 2007 na stanowisku
adiunkta w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Poza działalnością naukowo-dydaktyczną aktywnie uczestniczy w działalności promocyjnej WNE,
pełniąc funkcję pełnomocnika Dziekana ds. Promocji WNE (2008-2014) oraz koordynatora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami. Jest autorką monografii pt. Opakowania produktów na rynku mleczarskim. Studium empiryczne
(2010), ponad 60 artykułów publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach
naukowych oraz skryptów (w tym współautorstwo).
Obecnie w nurcie jej naukowych zainteresowań są kwestie związane z kapitałem
ludzkim, przyczyny jego przestrzennego zróżnicowania i rola w rozwoju społeczno-gospodarczym, głównie na poziomie regionalnym. Stanowią one główny temat aktualnie podejmowanych prac naukowych.
W 2014 r. odbyła staż naukowy w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie. Łącząc zainteresowania naukowe z prywatnymi
ukończyła studia podyplomowe Akademia Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej
w Gdańsku (2013).

Luiza Ossowska
Dr Luiza Ossowska – absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki
Koszalińskiej. W 2008 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt. Możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego
obszarów wiejskich Pomorza Środkowego, otrzymując wyróżnienie. W latach 20082012 była zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Obecnie jest pracownikiem Katedry Polityki Ekonomicznej i Regionalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Jej zainteresowania naukowe
obejmują zagadnienia związane z rentą położenia oraz rozwojem lokalnym.
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Kamila Radlińska
Dr Kamila Radlińska – absolwentka kierunku ekonomia Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. W 2011 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk
ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu. Rozprawa doktorska pt. Koncentracja
działalności sektora bankowego w Polsce – uwarunkowania i rezultaty, obroniona
w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2004 r. jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej; od 2011 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii.
Autorka 28 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się
wokół analizy procesów zachodzących na rynku pracy (zatrudnieniu, zwalnianiu, poszukiwaniu pracy).

Beata Zaleska
Dr inż. Beata Zaleska – rozprawę doktorską z zakresu ekonomii pt. Model rachunkowości samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obroniła w 2006 roku
na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Obecnie jest pracownikiem Politechniki Koszalińskiej. Od roku 2006 jest zatrudniona na stanowisku
adiunkta w Katedrze Rachunkowości, gdzie pełni też obowiązki kierownika Katedry.
Jest autorką ponad 60 publikacji, między innymi w takich wydawnictwach jak: Difin, ODDK, PWE. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na rachunku
kosztów i rachunkowości zarządczej szpitali w zakresie wykorzystania informacji finansowej do podejmowania decyzji w szpitalu.

Ewa Szafraniec-Siluta
Mgr Ewa Szafraniec-Siluta – zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej od 2009 roku. Jest
absolwentką kierunku ekonomia, specjalność finanse i rachunkowość (Wydział Nauk
Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw, a zwłaszcza dotyczą
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw rolniczych. Efektem prowadzonych prac jest
autorstwo bądź współautorstwo 36 publikacji naukowych oraz rozprawa doktorska
pt. Finansowe czynniki determinujące rozwój inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw
rolniczych Pomorza Środkowego, przygotowywana pod kierunkiem dr hab. Danuty
Zawadzkiej, prof. PK. Przewód doktorski został wszczęty na Wydziale Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Joanna Florek
Dr Joanna Florek – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2011 roku
obroniła pracę doktorską pod tytułem Ryzyko w działalności podmiotów sektora zbożowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Od 2008 roku jest pracownikiem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; od 2012 roku na stanowisku adiunkta
w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe są szczególnie
związane z ekonomiką rolnictwa, a w szczególności z problematyką rachunkowości,
finansowania i zarządzania ryzykiem w gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego. W okresie pracy naukowej opublikowała 29 publikacji nau
kowych. Współautorka podręcznika z zakresu rachunkowości. Od 2005 roku jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Joanna Stanisławska
Dr Joanna Stanisławska – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2012
roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Konsumpcja w gospodarstwach domowych
rolników w Polsce i jej uwarunkowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Była wykonawcą promotorskiego
projektu badawczego pod tym samym tytułem, sfinansowanego przez MNiSW. Od
2007 roku pracowała na stanowisku asystenta, a od 2012 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe są szczególnie związane z zagadnieniami
konsumpcji, poziomu życia i finansami gospodarstw domowych oraz oceną finansową
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W okresie pracy naukowej opublikowała 38
publikacji naukowych.
40
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Miejsce Kongresu
Politechnika Koszalińska
Uczelnia została utworzona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 r. jako
Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Ustawą
z 4 lipca 1996 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostanie zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska.
W ciągu czterech dekad działalności Uczelnia dynamicznie rozwijała się inwestycyjnie, poszerzała ofertę kształcenia, dostosowując ją do warunków na rynku pracy,
a co najważniejsze – zwiększała liczbę studentów i pracowników naukowych. Dzisiaj
Politechnika Koszalińska jest największą uczelnią na Pomorzu Środkowym oraz potężną instytucją miejską, oddziaływującą na cały region i przyczyniającą się do jego
rozwoju. Kształci studentów na 27 nowoczesnych kierunkach studiów technicznych,
ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają tytuły zawodowe i stopnie naukowe: licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora. Uczelnia może pochwalić się pełnymi prawami akademickimi, w tym prawami do
nadawania stopni doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego.
Obecnie strukturę organizacyjną Politechniki Koszalińskiej tworzą cztery wydziały
i cztery instytuty: Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji; Wydział Elektroniki i Informatyki; Wydział Mechaniczny; Wydział Nauk Ekonomicznych; Instytut Technologii i Edukacji; Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej; Instytut
PolitykiSpołecznej i Stosunków Międzynarodowych; Instytut Wzornictwa. W strategii
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Rozwoju Politechniki Koszalińskiej do 2020 roku planowany jest rozwój zarówno kierunków technicznych, jak również ekonomicznych, rolniczych, humanistycznych i artystycznych.
Dzisiaj Uczelnia dysponuje trzema zespołami obiektów, w tym rozbudowanym, nowoczesnym kampusem przy ulicy Śniadeckich, który jest doskonałym przykładem na
efektywne wykorzystanie możliwości płynących z projektów unijnych.
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) powstał 1 września 2012 roku z przekształcenia Instytutu Ekonomii i Zarządzania, którego kształtowanie powierzono w 1992
roku dr. hab. Bogusławowi Polakowi. Wydział był, i nadal jest, jedną z największych
jednostek organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej. Od 2012 roku na funkcję dziekana jednostki został powołany prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski.
Wydział Nauk Ekonomicznych dysponuje liczną kadrą naukowo-dydaktyczną.
Posiada doskonałą bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni około 6000 m2. Oprócz
sal wykładowych i ćwiczeniowych Wydział dysponuje laboratoriami komputerowymi
i pracowniami specjalistycznymi.
Wydział Nauk Ekonomicznych jest współużytkownikiem audytorium, zdolnym pomieścić 380 osób. Audytorium przygotowane jest także dla celów konferencyjnych.
Obiekt dydaktyczny, jakim dysponuje jednostka jest również w pełni przygotowany do
przyjęcia studentów niepełnosprawnych.
Wydział Nauk Ekonomicznych, w wyniku ewolucji organizacyjnej oraz kadrowej,
osiągnął dojrzałą strukturę organizacyjną. W strukturze organizacyjnej Wydziału funk42
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cjonuje 6 katedr, 2 zakłady i 1 zespół naukowy, mianowicie: Katedra Ekonomii, Katedra Finansów, Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej, Katedra Rachunkowości,
Zakład Ekonometrii, Zakład Marketingu, Katedra Turystyki, Zakład Zarządzania oraz
Zespół Nauk Prawnych. Struktura WNE jest dostosowana do prowadzonych badań
i realizacji zadań dydaktycznych na czterech prowadzonych kierunkach:
Ekonomia – studia I stopnia i II stopnia,
Zarządzanie – studia I stopnia i II stopnia,
Finanse i rachunkowość – studia I stopnia,
Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia.
Pracownicy Wydziału przejawiają aktywność naukową na arenie międzynarodowej, krajowej i regionalnej, a także reprezentują środowisko naukowe w jednostkach
społeczno-gospodarczych w roli ekspertów. Pracownicy WNE mają swobodę w zakresie podejmowanej tematyki badawczej, jednakże uprawiana główna dziedzina – nauki
ekonomiczne w dyscyplinie ekonomia, stanowi wspólny przedmiot badawczy, co przy
wieloletniej współpracy naukowo – badawczej pozwala na sformułowanie ramowego
zakresu badawczego jako: Możliwości zrównoważonego rozwoju polskiego systemu
społeczno-ekonomicznego z uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej oraz rozwoju spójności terytorialnej w aspekcie gospodarki
opartej na wiedzy.
Przyjęty ramowy zakres badawczy jest zgodny z aktualnymi tendencjami nauk ekonomicznych, a także wynika z potrzeb gospodarczych i społecznych kraju i regionu.
Przyjęty ramowy zakres badawczy zbieżny jest także z Narodową Strategią Spójności
oraz Strategią Rozwoju woj. zachodniopomorskiego do 2020 roku oraz z dokumentami
UE.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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W badaniach teoretycznych, jak też wdrożeniowych, przywiązuje się dużą wagę do
problematyki zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz innowacyjności i konkurencyjności oraz związanej z tym efektywności ekonomicznej uzasadniającej te działania.
Uwzględniając ramowy zakres badawczy realizowane są liczne tematy badawcze w
układzie współpracy międzynarodowej, krajowej oraz regionalnej. W ramach prac naukowo – badawczych Wydziału realizowane są granty naukowe UE, projekty MNiSW
(NCN, NCBiR), projekty i ekspertyzy dla urzędów centralnych (Ministerstw) oraz badania statutowe oraz służące rozwojowi młodych naukowców.
Zakres przedmiotowy badań, wyznaczający specyfikę Wydziału, obejmuje m.in.:
politykę finansową państwa, gospodarkę finansową przedsiębiorstw, ekonomiczne
aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii z rolnictwa, aktywizację obszarów
wiejskich, gospodarkę żywnościową, politykę rolną, ekonomikę rolnictwa światowego, problemy globalizacji, ekonomikę integracji europejskiej, ekonomikę agrobiznesu,
ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa sektora finansowego i monetarnego, inwestycje
zagraniczne i ich wpływ na gospodarkę, ekonometrię.
Na uwagę zasługuje współpraca jednostki z otoczeniem gospodarczym, a także
szeroka współpraca naukowa z uczelniami i instytutami z zagranicy (Niemcy, Szwecja, Finlandia, Czechy, Słowacja, Austria, Estonia, Dania, Norwegia, Holandia, Izrael
i inne).
Liczne publikacje pracowników Wydziału ukazują się w wielu uznanych wydawnictwach w kraju i za granicą, a także w wydawnictwie uczelnianym. Na Wydziale
ukazują się cyklicznie Zeszyty Naukowe WNE.
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Ramowy program XXII Kongresu SERiA
XXII Kongres SERiA odbędzie sie w Kołobrzegu w dniach 8-10 września 2015
roku. Temat Kongresu:
Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich
7.09.2015 —		
8.09.2015 —		
						
						
9.09.2015 —		
10.09.2015 —		

przyjazd do hotelu
Otwarcie Kongresu
Sesja plenarna
Walne Zgromadzenie Członków Seria
Sesje problemowe
Wyjazdy studyjne

W programie Kongresu przewiduje się sesję plenerową oraz obrady w sześciu sekcjach problemowych zatytułowanych:
1. System biogospodarki i jego podsystemy.
2. Efektywność ekonomiczna łańcucha żywnościowego.
3. System finansowo-ubezpieczeniowy jako determinanta rozwoju gospodarstw
rolnych.
4. Kapitał intelektualny w rozwoju obszarów wiejskich.
5. Mechanizmy polityki ekonomicznej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.
6. Sekcja anglojęzyczna.

Komitet Organizacyjny XXII Kongresu SERiA
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6e
75-343 Koszalin
e-mail: seria.koszalin@gmail.com
tel. 794 653 204 (sekretarz)
tel. 94 34-39-217
Aktualne informacje dotyczące Kongresu
będą publikowane na stronie SERiA:
www.seria.com.pl

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

SERiA_21-2014-po korekcie.indd 45

45

14-12-15 22:41

Roczniki Naukowe SERiA

TOM XVI
ZESZYT 1
1. Marek Angowski, Aneta Jarosz-Angowska — Zmiany uwarunkowań działalności
sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa
lubelskiego;
2. Jerzy F. Bieńkowski, Janusz Jankowiak, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz
— Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym;
3. Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Anna Szumiec — Program ochrony
zasobów genetycznych owiec czynnikiem stymulującym rozwój owczarstwa w
Polsce;
4. Katarzyna Chrobocińska — Czynniki ograniczające oraz działania poprawiające
konkurencyjność gospodarstw użytkujących ZWRSP w województwie warmińsko-mazurskim;
5. Nina Drejerska — Źródła utrzymania i lokalizacja miejsc pracy mieszkańców
strefy podmiejskiej Warszawy;
6. Ryta Dziemianowicz, Renata Budlewska — Szacowanie podstawy opodatkowania w podatku od dochodów osobistych jako forma wsparcia rolnictwa – przykład
Niemiec;
7. Piotr Dzikowski — Wpływ sektora dostawcy na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012;
8. Maria Golinowska, Tomasz Wiciak, Michał Kruszyński, Hanna Adamska —
Intensywność nakładów na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwie indywi
dualnym;
9. Lidia Gunerka, Lilianna Jabłońska, Wioleta Sobczak — Regionalne zróżnicowanie upraw ogrodniczych w Polsce;
10. Adam Harasim — Potencjał agroekologiczny rolnictwa województwa lubelskiego;
11. Michał Jasiulewicz — Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie
realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE
w 2020 roku;
12. Ewa Jaska — Znaczenie rebrandigu w kreowaniu wizerunku marki;
13. Marzena Jeżewska-Zychowicz — Konsumencka percepcja innowacji a konkurencyjność przemysłu spożywczego;
14. Franciszek Kapusta — Zasoby i nakłady pracy w rolnictwie polskim;
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15. Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski — Wpływ wyróżników jakości na zachowania konsumentów mięsa;
16. Magdalena Kowalewska — Terytorialne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich;
17. Anna Kowalska — Mleko i przetwory mleczne w diecie studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu;
18. Stanisław Krasowicz — Badania naukowe jako wsparcie konkurencyjności polskiego rolnictwa;
19. Sylwia Małażewska, Edyta Gajos — System bezpieczeństwa pasz GMP+ FSA –
koszty i korzyści wdrożenia oraz funkcjonowania – studium przypadku;
20. Małgorzata Matyja — Kształtowanie przewagi konkurencyjnej rolniczych spółdzielni produkcyjnych – aspekt zasobowy;
21. Bartosz Mickiewicz — Przejawy aktywności ekonomicznej ludności związanej
z rolnictwem;
22. Jarosław Mikołajczyk — Koszty wynagrodzeń pracy najemnej w gospodarstwach
rolniczych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej;
23. Anna Murawska — Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych
w aspekcie zrównoważonego rozwoju;
24. Eugeniusz Niedzielski — Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
gospodarczej;
25. Anna Nowak — Zmiany produktywności całkowitej rolnictwa województw Polski Wschodniej w latach 2007-2011;
26. Maria J. Orłowska — Regionalne zróżnicowanie potencjału oraz efektywności
czynników produkcji gospodarstw rolniczych w Polsce w świetle FADN;
27. Dariusz Piotrowski — Bankowe instrumenty finansowania rolnictwa w krajach
islamskich;
28. Łukasz Popławski — Cechy i postawy społeczne mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego;
29. Roma Ryś-Jurek — Relacje między podatkami gospodarstw rolnych a ich czynnikami produkcji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2004-2011;
30. Grzegorz Spychalski — Wybrane aspekty uprawy roślin włóknistych i zielarskich
w wielkopolskim rolnictwie;
31. Joanna Stanisławska, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn — Samozaopatrzenie a sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 roku;
32. Piotr Sulewski — Poprawność praktyk gospodarskich a percepcja ryzyka wśród
polskich rolników;
33. Tomasz Szuk, Tomasz Berbeka, Marek Stachowiak — Reprodukcja środków mechanizacyjnych w gospodarstwach rodzinnych Dolnego Śląska;
34. Agnieszka Tarnowska — Produktywność wybranych czynników wytwórczych
w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2012;
35. Zbigniew Wasąg — Koszty eksploatacji środków technicznych a dochód przedsiębiorstwa;
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36. Wioletta Wrzaszcz, Józef Stanisław Zegar — Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa przyjaznego dla środowiska przyrodniczego;
37. Marcin Wysokiński — Skala chowu a organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych;
38. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Alicja Baranowska — Efekt ekonomiczny
mechaniczno-chemicznej pielęgnacji ziemniaka;
39. Jan Zawadka — Preferencje osób starszych dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego;
40. Marek Zieliński — Efektywność funkcjonowania gospodarstw specjalizujących
się w uprawach polowych w latach 2005-2011;
41. Wojciech Ziętara — Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych;
42. Maria Zuba-Ciszewska, Jan Zuba — Częstotliwość spożycia i miejsce zakupu wybranych produktów mleczarskich przez polskich konsumentów w latach 2006 i 2012;
43. Dagmara K. Zuzek — Polityka państwa wobec wspierania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa
małopolskiego.
ZESZYT 2
1. Hanna Adamska, Maria Golinowska — Identyfikacja i ocena wymiaru środowiskowego obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju;
2. Tomasz Berbeka, Tomasz Szuk, Monika Kucharska — Siła ekonomiczna gospodarstw rolniczych podejmujących inwestycje na Dolnym Śląsku;
3. Anna Bisaga — Potencjał koopetycyjny i jego rola w modernizacji gospodarstw
rolnych województwa opolskiego;
4. Piotr Bórawski — Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach mlecznych;
5. Georgij Czerewko — Efektywność interwencjonizmu państwowego w gospodarkę żywnościową Ukrainy;
6. Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik — Zrównoważony rozwój rolnictwa – przypadek Polski;
7. Anna Dubownik, Roman Rudnicki — Wpływ reformy rynku cukru Unii Europejskiej na produkcję buraków cukrowych w województwie kujawsko-pomorskim w
latach 2002-2010;
8. Krzysztof Firlej — Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce;
9. Edyta Gajos, Sylwia Małażewska — Aspekty dobrostanu bydła mlecznego w województwie mazowieckim i podlaskim;
10. Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Dorota Dziubak — Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego jako wyraz zrównoważonego
rozwoju na przykładzie badanych gmin;
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11. Aleksander Grzelak — Koniunktura w rolnictwie w Polsce w świetle wybranych
metod;
12. Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Beata Bilska, Wiesław Przybylski — Lokalne przetwórnie zwierząt łownych jako element konkurencyjności na
rynku produktów żywnościowych;
13. Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Anna Sikorska — Porównanie opłacalności
produkcji ziemniaka jadalnego w dwóch kolejnych latach uprawy;
14. Mariusz Hamulczuk — Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych – wybrane problemy;
15. Krzysztof Hryszko — Ceny transakcyjne w handlu zagranicznym a sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przetwórstwa ryb w Polsce;
16. Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski, Stanisław Zając — Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw transportowych w Polsce;
17. Zuzanna Jarosz, Rafał Pudełko, Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber —
Regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji roślin oleistych;
18. Anna Jęczmyk, Magdalena Maćkowiak, Jarosław Uglis — Dziedzictwo kulinarne
elementem przewagi rynkowej w ofercie gospodarstw agroturystycznych;
19. Armand Kasztelan, Maria Kierepka — Oddziaływanie przemysłu spożywczego
na środowisko w Polsce;
20. Katarzyna Klimek — Ewolucja rynku piwa w Polsce;
21. Marek Kłodziński — Sektor przedsiębiorczości pozarolniczej w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
22. Karol Kociszewski — Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych;
23. Danuta Kołodziejczyk — Lokalny rozwój gospodarczy w Polsce: konwergencja
czy dywergencja?;
24. Jerzy Kopiński — Określenie stopnia polaryzacji głównych kierunków produkcji
zwierzęcej w Polsce;
25. Irena Kropsz-Wydra, Izabela Kurtyka-Marcak — Konkurencja na rynku zaopatrzenia i zbytu przygranicznych obszarów wiejskich południowo-zachodniej Polski;
26. Dariusz Kusz — Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego;
27. Barbara Kutkowska, Ryszard Czosnyka, Tomasz Pilawka — Zmiany przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 20022011;
28. Marek Kuźmicki — Aktywność lubelskich władz samorządowych w zakresie
wspierania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych – ocena
stanu obecnego i pożądanego przez przedsiębiorców;
29. Justyna Łapińska — Napływ i zasoby bezpośrednich inwestycji zagranicznych
ulokowane w czeskim przemyśle spożywczym;
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30. Aleksandra Łuczak — Zastosowanie metody AHP-LP do oceny ważności celów i zadań strategicznych wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy
gminy;
31. Mykoła Marenych, Olena Verevska, Antonina Kalinichenko, Mariusz Dacko —
Ocena oddziaływania czynników pogodowych na poziom plonowania pszenicy
ozimej na Ukrainie w ujęciu regionalnym;
32. Iwona Müller-Frączek, Joanna Muszyńska — Zmiana definicji gospodarstwa rolnego a wyniki badań wielkości ekonomicznej gospodarstw;
33. Marek Niewęgłowski, Ryszard Jabłonka — Kanały dystrybucji surowców i produktów żywnościowych gospodarstw ekologicznych w regionie siedleckim;
34. Anna Nowak, Małgorzata Haliniarz, Cezary Kwiatkowski — Aspekty ekonomiczne wybranych technologii produkcji pszenicy jarej;
35. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak — Rentowność ogrodniczych grup producentów
elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej;
36. Łukasz Pietrych, Paulina Stolarczyk — Zróżnicowanie dystrybucji funduszy pomocowych dla rolnictwa w Polsce – analiza z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych;
37. Arkadiusz Piwowar — Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2012;
38. Aleksandra Płonka, Wiesław Musiał — Wahania cen głównych produktów rolnych na rynkach krajowych;
39. Marian Podstawka, Piotr Gołasa — Możliwości finansowania biogazowni
w gospodarstwach rolnych;
40. Iwona Pomianek — Ocena poziomu rozwoju potencjału demograficznego w gminach górskich w Polsce;
41. Konrad Prandecki — Wyzwania dla polskiego rolnictwa wynikające z polityki
klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej na lata 2020-2030;
42. Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz — Wpływ programu Natura 2000 na gospodarkę stawową na przykładzie Doliny Baryczy;
43. Marcin Ratajczak — Wybrane zagadnienia koncepcji CSR w opinii małych i średnich przedsiębiorców z obszarów wiejskich Warmii i Mazur;
44. Michał Roman — Społeczne uwarunkowania rozwoju innowacyjności w turystyce wiejskiej w opinii studentów i uczniów;
45. Krzysztof Rutkiewicz, Aleksandra Plecety — Zarządzanie relacjami z klientami
(CRM) z wykorzystaniem metody analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) na
przykładzie firmy Agrohandel s.j.;
46. Łukasz Satoła — Zmiany w gospodarce komunalnej w zakresie gospodarowania
odpadami;
47. Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska — Ceny detaliczne warzyw a poziom zamożności społeczeństwa;
48. Katalin Takács-György, Ahmad Mohammad Pour Toyserkani — Imitacja w porównaniu do innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
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49. István Takács — Zmiany wydajności pracy w gospodarstwach rolnych w krajach
członkowskich Unii Europejskiej (2004-2011);
50. Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Karol Krajewski — Innowacje organizacyjne w handlu produktami żywnościowymi – doświadczenia, specyfika;
51. Tomasz Wojewodzic — Rezygnacja z płatności obszarowych jako przejaw likwidacji gospodarstw rolnych;
52. Krzysztof Zmarzłowski, Arkadiusz Orłowski — Podatek akcyzowy z wyrobów alkoholowych jako źródło finansowania budżetu państwa w latach 19992012;
53. Jan Zuba, Maria Zuba-Ciszewska — Wpływ kapitału własnego na rentowność
i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce.
ZESZYT 3
1. Mieczysław Adamowicz — Lokalne strategie innowacji jako narzędzie rozwoju
powiatów zagrożonych stagnacją w regionie lubelskim;
2. Judit Bácsi, István Herczeg — Waluta lokalna jako narzędzie zarządzania ryzykiem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
3. Zsolt Baranyai, Gábor G. Szabó, Miklós Vásáry — Analiza wykorzystania maszyn w węgierskim rolnictwie – czy jest przyszłość dla zorganizowanej współpracy?;
4. Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz — Kapitał ludzki w kształtowaniu wynagrodzenia czynnika pracy;
5. Agnieszka M. Bobola — Społeczna odpowiedzialność biznesu jako zasób niematerialny kształtujący przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw spożywczych;
6. Agnieszka Brelik — Społeczno-ekonomiczny aspekt rozwoju gospodarstw agroturystycznych a rola dóbr publicznych;
7. Barbara Bujanowicz-Haraś, Małgorzata Haliniarz, Jarosław Suski — Instrumenty
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w aspekcie realizacji koncepcji
zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
8. Mariusz Chądrzyński — Efekty ekonomiczne działalności innowacyjnej spółdzielni mleczarskich;
9. Michał Cupiał, Marcin Kobuszewski — Pozyskiwanie środków finansowych na
inwestycje na terenach wiejskich w Małopolsce w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich;
10. Dorota Czerwińska-Kayzer — Efektywność gospodarowania zapasami w wytwórniach pasz w Polsce w latach 2006-2011;
11. Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann — Determinanty rozwoju obszarów wiejskich podregionu pilskiego;
12. Jadwiga Drożdż — Przewagi cenowe polskich producentów artykułów żywnościowych na rynku niemieckim;
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13. Michał Gostkowski, Krzysztof Gajowniczek, Piotr Jałowiecki — Elastyczność
dochodowa popytu na poszczególne grupy dóbr konsumpcyjnych w Polsce w latach 1999-2008;
14. Lilianna Jabłońska, Dawid Olewnicki — Przygotowania sektora owoców i warzyw do wdrożenia integrowanej ochrony roślin;
15. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko —
Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż;
16. Michał A. Jerzak — Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych
na cele paszowe w Polsce;
17. Małgorzata Juchniewicz — Instrumenty konkurowania podmiotów gospodarczych użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
18. Sławomir Juszczyk, Mirosława Marzena Nowak — Poziom i zróżnicowanie kosztów ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich;
19. Julian Kalinowski, Danuta Gonet, Marek Stachowiak — Ewolucja potrzeb innowacyjnych rolników;
20. Agnieszka Kamińska, Anna Nowak — Zastosowanie analizy skupień do badania
zróżnicowania regionalnego potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce;
21. Barbara Kiełbasa — Wybrane aspekty procesu dostosowania polskich gospodarstw rolnych do wymogów wzajemnej zgodności;
22. Tomasz Kijek — Determinanty stosowania koncepcji innowacji otwartej – na
przykładzie polskich przedsiębiorstw spożywczych;
23. Maria Klonowska-Matynia — Zasoby kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
w Polsce;
24. Anna Kłoczko-Gajewska — Czy idea wiosek tematycznych jest zbieżna z koncepcją rozwoju regionalnego bazującą na (nowej) ekonomii instytucjonalnej?;
25. Aleksandra Kowalska — Wdrażanie innowacji ekologicznych. Przesłanki i skutki;
26. Paweł Kraciński — Polski eksport jabłek na tle światowego handlu jabłkami;
27. Dorota Krupa, Damian Walczak — Inwestowanie w łańcuch wartości w agrobiznesie a zmiany w PKB;
28. Irena Łącka — Konsorcjum naukowo-badawcze sposobem na transfer wiedzy
i technologii w sektorze biogospodarki północno-zachodniej Polski;
29. Ewa Matyjaszczyk — Rynek środków ochrony roślin w Polsce w 2012 roku
w ujęciu ilościowym i wartościowym;
30. Mariusz Matyka — Plonowanie wybranych gatunków roślin w Polsce, Niemczech i 27 krajach Unii Europejskiej w latach 1961-2012;
31. Renata Matysik-Pejas, Janusz Żmija — Stan handlu żywnością na obszarach wiejskich w opinii ich mieszkańców na przykładzie wybranych gmin powiatu krakowskiego;
32. Aneta Mikuła — Terytorialne zróżnicowanie problemów społecznych w Polsce;
33. Marcin Mucha — Porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po reformie regulacji unijnego rynku cukru;
52

SERiA_21-2014-po korekcie.indd 52

Biuletyn informacyjny nr 21 – 2014

14-12-15 22:41

34. Joanna Muszyńska, Iwona Müller-Frączek — Zmiany wielkości ekonomicznej
polskich gospodarstw rolnych w latach 2004-2012;
35. Lech Nieżurawski, Czesław Sobków — Wybrane determinanty zachowań konsumentów produktów mleczarskich;
36. Maria Parlińska, Łukasz Pietrych — Modelowanie subiektywnej oceny sytuacji
finansowej oraz warunków pracy rolników;
37. Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska — Realizacja planu dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw jako przykład procesu kształtującego
przewagę konkurencyjną gospodarstw;
38. Piotr Pietrzak — Kształcenie wyższe na rzecz rolnictwa w Polsce na przykładzie
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
39. Halina Powęska — Udział nierejestrowanych zakupów artykułów nieżywnościowych w obrotach handlowych Polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją;
40. Piotr Prus, Tomasz Marcysiak, Witold Goszka, Izabela Wielewska — Działalność
ośrodków doradztwa rolniczego w procesie integracji poziomej w rolnictwie w
opinii członków grup producentów rolnych;
41. Ireneusz Ratuszniak, Mirosław Struś — Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
jako instrument rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie aglomeracji wałbrzyskiej;
42. Tomasz Rokicki, Tomasz Maria Gruszecki, Anna Szymanowska — Wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się produkcją owczarską na przykładzie województwa lubelskiego;
43. Monika Roman — Zmiany w produkcji i przetwórstwie mleka po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej;
44. Ewa Stawicka — Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zrównoważona
produkcja i konsumpcja;
45. Monika Szafrańska — Wybrane aspekty zachowań rynkowych akceptantów kart
płatniczych funkcjonujących na obszarach wiejskich w Małopolsce;
46. László Szőllősi, István Szűcs — Ekonomiczne podejście do produkcji brojlerów.
Studium przypadku z Węgier;
47. Maria Śmiechowska — Zapewnienie autentyczności i wiarygodności produktom
regionalnym i tradycyjnym;
48. Ewa Świstak — Zwiększenie konkurencyjności produktów regionalnych przez
ich wykorzystanie w ofercie gastronomicznej;
49. Marzena Tomaszewska, Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Wiesław Przybylski
— Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych;
50. Monika Utzig — Wielkość i struktura depozytów bankowych rolników indywidualnych w Polsce a koniunktura gospodarcza;
51. Zbigniew Wasąg — Ocena statystyczna wpływu wybranych czynników na proces
technicznej modernizacji gospodarstw rodzinnych;
52. Anna Wasilewska — Innowacje w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa w zależności od poziomu nakładów na działalność innowacyjną;
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53. Stanisław Zając, Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski — Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001-2012;
54. Arkadiusz Zalewski, Marek Zieliński — Wzrost cen nawozów mineralnych a ich
koszty w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych w latach
2010-2012;
55. Patrycjusz Zarębski — Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji biogazowni
w Polsce;
56. Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta — Leasing jako źródło finansowania
inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego;
57. Jan Zuba — Wpływ zadłużenia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce;
58. Maria Zuba-Ciszewska — Podstawowe uwarunkowania w zarządzaniu wydajnością pracy w wybranych spółdzielniach mleczarskich w Polsce.
ZESZYT 4
1. Piotr Adamczyk — Specjalizacja pozarolnicza podregionów przeważająco wiejskich w Polsce;
2. Marcin Adamski — Sytuacja ekonomiczna rolniczych spółdzielni produkcyjnych
w latach 2010-2012;
3. Agnieszka I. Baruk, Anna Iwanicka, Tomasz M. Gruszecki — Wybrane postawy
i zachowania polskich nabywców wobec żywności niszowej;
4. Stanisław Bielski, Aleksander Mikołaj Jasiński — Analiza lokalnych zasobów
biomasy rolniczej gminy Łasin;
5. Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Wiesław Przybylski — Ocena wpływu wybranych czynników na wybór lokali gastronomicznych;
6. Jolanta Bojarszczuk — Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych
w oparciu o wybrane wskaźniki produkcyjne i agroekologiczne;
7. Agnieszka Borowska, Ewa Gadzińska — Turystyka kulinarna Słowenii jako alternatywa rozwoju obszarów wiejskich;
8. Zbigniew Brodziński, Katarzyna Brodzińska — Sektor społeczny i jego rola
w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich;
9. Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki — Koszty ochrony truskawek i wiśni
w produkcji konwencjonalnej i ekologicznej;
10. Barbara Bujanowicz-Haraś, Małgorzata Haliniarz, Jarosław Suski — Realizacja
programu rolnośrodowiskowego na terenie województwa lubelskiego;
11. Mariusz Chądrzyński, Mirosława Marzena Nowak — Wybrane aspekty ekonomiczno-finansowe działalności spółdzielni mleczarskich;
12. Piotr Chechelski — Znaczenie handlowych korporacji transnarodowych w handlu
żywnością;
54

SERiA_21-2014-po korekcie.indd 54

Biuletyn informacyjny nr 21 – 2014

14-12-15 22:41

13. Tomasz Felczak — Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego;
14. János Felföldi, Ferenc Apáti — Efektywność operacji w łańcuchu produkcji owoców – badania oparte na rzeczywistych przypadkach;
15. Małgorzata Górka — Działalność grupowa producentów rolnych w województwie podkarpackim jako przejaw innowacji organizacyjnych;
16. Hanna Górska-Warsewicz — Zarządzanie markami w przedsiębiorstwach sektora
żywnościowego w perspektywie długoterminowej;
17. Barbara Gradziuk — Postawy mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii;
18. Danuta Guzal-Dec — Partnerstwa międzysektorowe – lokalne grupy działania
jako instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego
rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego;
19. Csaba Bálint Illés, András J. Tóth, András Bittsánszky — Rola wiedzy i technologii w zakresie bezpieczeństwa żywności w szkole gastronomicznej na Węgrzech;
20. Agnieszka Jakubowska — Sytuacja demograficzna obszarów wiejskich w Polsce
– implikacje na poziomie regionalnym;
21. Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski — Zróżnicowanie konsumpcji papierosów w Polsce w latach 2000-2013 na podstawie badań „Diagnoza
społeczna”;
22. Józef Kania, Agnieszka Kapłon — Zrównoważenie produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach województwa małopolskiego;
23. Anna Kobiałka — Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstw przemysłu
mięsnego;
24. Stanisław Kowalczyk — Bezpieczeństwo i jakość polskiej żywności;
25. Mirosława Kozłowska-Burdziak — Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa żywności w Polsce;
26. Paulina Kramarz — Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województw podkarpackiego i małopolskiego o dużym rozdrobnieniu agrarnym;
27. Izabela Kurtyka-Marcak, Irena Kropsz-Wydra — Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług turystycznych na obszarach wiejskich
Dolnego Śląska;
28. Marcin Lipowski, Marek Angowski — Rekomendacje miejsc zakupów produktów żywnościowych przez konsumentów;
29. Adam Majchrzak — Determinanty kształtowania struktur agrarnych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej;
30. Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński — Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw hodowli żyta ozimego;
31. Mirosława Marciniak — Wpływ zmian potencjału polskiej floty rybackiej na wyniki gospodarki rybnej;
32. Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus, Anna Kapała — Świadomość konsumentów na temat produktów regionalnych – wybrane wyniki badań;
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33. Robert Mroczek — Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na
świecie w latach 2003-2013;
34. Joanna Newerli-Guz — Racjonalność spożycia a wybór mieszanek przyprawowych przez konsumentów;
35. Bożena Nosecka — Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw
z Polski;
36. Dawid Olewnicki, Maria Rumowska, Anna Gogół — Wybrane aspekty zaopatrzenia warszawskich kwiaciarni w rośliny ozdobne;
37. Anna Olszańska — Źródła pozyskiwania wiedzy i ocena jej poziomu przez producentów żywca w świetle badań ankietowych;
38. Iwona Pomianek — Ocena poziomu rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych w zachodniej Polsce;
39. Małgorzata Raczkowska — Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich w Polsce;
40. Michał Roman, Krzysztof Nuszkiewicz — Rodzaje promocji działalności agroturystycznej w opinii studentów i uczniów;
41. Robert Rusielik — Zmiany produktywności rolnictwa Polski po wstąpieniu do
Unii Europejskiej – analiza z wykorzystaniem indeksów TFP Hicksa-Moorsteena;
42. Agnieszka Rybowska — Opinie konsumentów na temat marek własnych sieci
handlowych działających na polskim rynku;
43. Anna Sieczko — Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych
przez kraje Unii Europejskiej z działania 133. „Działania informacyjne i promocyjne”;
44. Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski — Sytuacja dochodowa gospodarstw
domowych prowadzących działalność rolniczą współtworzonych przez osoby
niepełnosprawne;
45. Sebastian Stępień — Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Chinach;
46. Błażej Suproń — Analiza wybranych czynników rozwoju przedsiębiorstw sektora
MSP w obrębie obszarów wiejskich na przykładzie powiatu szczecineckiego;
47. Iwona Szczepaniak — Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na
rynku krajowym i międzynarodowym – wybrane elementy;
48. Anna Szeląg-Sikora, Jakub Sikora — Rola grup producenckich w zwiększaniu
konkurencyjności gospodarstw indywidualnych;
49. Anna Szumiec, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska — Wpływ dopłat na
efektywność ekonomiczną produkcji ekologicznego mleka w gospodarstwach objętych mechanizmami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej;
50. Elżbieta Jadwiga Szymańska — Konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynku
Unii Europejskiej;
51. Marta Śmigla — Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej
z przewagą dużych gospodarstw mlecznych po 2004 roku;
52. Monika Świątkowska — Promocja towarowa na rynku mięsa wieprzowego – doświadczenia, efekty, rekomendacje;
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53. Mirosława Tereszczuk — Internacjonalizacja polskiego sektora mięsnego;
54. Hanna Teszbir, Zbigniew Gołaś — Kierunki rozdysponowania płatności bezpośrednich w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego;
55. Marzena Trajer, Krystyna Krzyżanowska — Tendencje zmian na rynku mleka
i możliwości współdziałania rolników w grupach producentów;
56. Jolanta Wojnar, Beata Kasprzyk — Tendencje i prognozy w spożyciu mięsa w Polsce w latach 1989-2016;
57. Joanna Wrzesińska-Kowal — Perspektywy rozwoju sklepów ogólnospożywczych
w Polsce;
58. Łukasz Zaremba — Wahania sezonowe cen na polskim rynku jabłek;
59. Jadwiga Zaród — Jakość produktów żywnościowych i stan sanitarny zakładów
produkujących żywność;
60. Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta — Leasing i kredyt jako źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w rolnictwie;
61. Sławomir Zawisza, Michał Michalski — Rozwój przedsiębiorczości po integracji
z Unią Europejską na obszarach wiejskich gminy Dobre;
62. Aldona Zawojska — Globalna grabież ziemi rolniczej postrzegana przez pryzmat
ekonomii politycznej.
ZESZYT 5
1. Małgorzata Błażejowska — Prawne aspekty funkcjonowania biogazowni rolniczych;
2. Jolanta Bojarszczuk — Efektywność ekonomiczno-produkcyjna gospodarstw
mlecznych z województw lubelskiego i podlaskiego w aspekcie zrównoważonego
rozwoju;
3. Piotr Bórawski — Funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych rolników
w Polsce;
4. Katarzyna Budzyńska — Wpływ outsourcingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa;
5. Małgorzata Bułkowska — Zmiany wielkości i struktury finansowego wsparcia
rolnictwa – kraje rozwijające się vs kraje rozwinięte;
6. Małgorzata Dolata — Infrastruktura społeczna jako czynnik zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich;
7. Wiesław Dzwonkowski — Ocena wpływu procesów koncentracji chowu na popyt
na pasze przemysłowe w żywieniu trzody chlewnej;
8. Sylwia Gołąb — Postawy przedsiębiorcze młodzieży ze środowisk wiejskich na
przykładzie studentów kierunków ekonomii i zarządzania Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
9. Waldemar Gostomczyk — Konkurencyjność odnawialnych źródeł energii;
10. Barbara Grzybowska, Małgorzata Juchniewicz — Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego;
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11. Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka, Marcin Olejniczak — Ocena złożoności struktury logistyki w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego;
12. Aneta Jarosz-Angowska, Marek Angowski — Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego;
13. Kamil Jodź, Agnieszka Mruklik — Koncepcja sposobu prognozowania cen pszenicy w Polsce;
14. Ryszard Kata — Przekształcenia i rozwój bankowości spółdzielczej w kontekście
członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
15. Maria Kierepka, Katarzyna Szmidt, Mirosław Szala — Płynność finansowa gospodarstw ekologicznych w zależności od ich wielkości ekonomicznej;
16. Mieczysław Kluba, Roman Rudnicki, Aleksandra Jezierska-Thöle — Poziom
i struktura produkcji rolniczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku
w warunkach oddziaływania instrumentów WPR Unii Europejskiej;
17. Wioletta Knapik — Wybrane aspekty rozwoju polskich obszarów wiejskich na tle
koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zakorzenionych rynków;
18. Salaev Sanatbek Komilovich, Abdullaev Farkhod Ozodovich - Problemy rozwoju
detalicznych usług finansowych w Uzbekistanie;
19. Irén Rita Kőszegi — Perspektywa zrównoważonego rozwoju młodych rolników
na Węgrzech;
20. Jakub Kraciuk, Agnieszka Piekutowska — Zmiany globalnych łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym;
21. Agnieszka Kurdyś-Kujawska — Pomoc publiczna udzielona rolnikom Pomorza
Środkowego w następstwie wystąpienia klęsk żywiołowych;
22. Izabela Lipińska — Rola integracji poziomej w ograniczaniu występowania ryzyka produkcyjnego w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej – aspekty prawne i ekonomiczne;
23. Katarzyna Łukiewska — Produktywność przemysłu spożywczego na tle przetwórstwa przemysłowego w Polsce;
24. Agnieszka Maciąg — Finansowanie i ocena wybranych światowych kampanii informacyjno-promocyjnych żywności zrealizowanych w latach 2005-2012;
25. Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz — Stosowanie środków produkcji
w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin;
26. Luiza Ossowska, Dorota A. Janiszewska — Stan planowania przestrzennego
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie zachodniopomorskim;
27. Renata Ostrowska — Możliwości poprawy przestrzennego ukształtowania gospodarstw wsi górskiej w wyniku prac scaleniowych;
28. Tomasz Pajewski — Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego
rolnictwa;
29. Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Anna Szumiec, Anna Borecka, Grzegorz Skrzyński,
Katarzyna Banaś — Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach utrzymujących bydło mięsne;
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30. Zsuzsanna Széles, László Pataki, Baranyi Aranka, Zoltán Széles — Metody zew
nętrznego finansowania węgierskich przedsiębiorstw rolnych;
31. Anna Szymanowska, Tomasz Rokicki, Tomasz Maria Gruszecki — Produkcja
owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
32. Joanna Szymańska — Czynsze za dzierżawione grunty rolne w województwie
dolnośląskim i ich zmiany w latach 1998-2012;
33. Elżbieta Turska — Ocena opłacalności produkcji ziemniaka skrobiowego w gospodarstwie indywidualnym w trzech latach;
34. Aleksandra Wicka — Ocena zakładów ubezpieczeniowych przez rolników – wyniki badań własnych;
35. Izabela Wielewska — Zainteresowanie rolników wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii;
36. Ewa Wójcik, Anna Nowak — Zmiany produktywności pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce;
37. Wioletta Wróblewska, Dariusz Paszko — Aktywność społeczna i gospodarcza kobiet jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
38. Marcin Wysokiński, Izabela Kosędka — Procesy logistyczno-produkcyjne w rolnictwie jako źródła wypadków;
39. Aneta Zakrzewska — Efektywność nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce;
40. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski — Koszty ochrony sadów jabłoniowych
w produkcji konwencjonalnej i ekologicznej;
41. Anna Żelazowska-Przewłoka — Zmiany efektywności funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw rolno-spożywczych w województwie świętokrzyskim w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011;
42. Agnieszka Żołądkiewicz — Elektrownie wiatrowe nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich – aspekt ekonomiczny.
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