Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Biuletyn
informacyjny

Nr 22

Poznań, 2015

Biuletyn
informacyjny

Nr 22

Poznań, 2015

KOMITET REDAKCYJNY
prof. dr hab. Michał A. Jerzak – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
dr Dorota Czerwińska-Kayzer – redaktor Biuletynu
dr Anna Bieniasz – członek Komitetu Redakcyjnego

Publikacja częściowo dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

ISSN 1507-82-72
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 794 653 134
www.seria.com.pl
Nakład: 200 egz.

Published by Wydawnictwo Kontekst
tel./fax 61/ 851 85 11
www.wkn.com.pl
e-mail: kontekst2@o2.pl

Printed in Poland

Spis treści

Słowo wstępne ........................................................................................................................
U progu nowej kadencji Zarządu SERiA ...............................................................................

4
6

Sprawozdanie z XXII Kongresu SERiA
Informacje ogólne ................................................................................................................... 8
Otwarcie Kongresu ................................................................................................................. 8
Sesja plenarna ......................................................................................................................... 10
Sekcje problemowe ................................................................................................................ 17
Sesja terenowa ........................................................................................................................ 28

Działalność SERiA
Walne Zgromadzenie Członków SERiA .................................................................................
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska – Prezes Zarządu w kadencji 2015-2017 ..........................
Sprawozdanie Zarządu SERiA ....................................................................................................
Zasłużeni dla SERiA
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski ......................................................................................
Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski .................................................................................
Karta żałobna ..........................................................................................................................

32
35
37
39
42
43

XXIII Kongres SERiA
Organizatorzy Kongresu SERiA ............................................................................................. 46
Miejsce Kongresu ................................................................................................................... 53
Ramowy program XXIII Kongresu SERiA ........................................................................... 58
Roczniki Naukowe SERiA ...................................................................................................... 59

Słowo wstępne

Wydanie Biuletynu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest
okazją do podsumowań i konkluzji z przebiegu corocznego święta ekonomistów rolnictwa, jakim jest Kongres. Tym razem kilka słów refleksji dotyczyć będzie minionego
już XXII Kongresu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbył się w dniach
7-10 września 2015 r. w Kołobrzegu. Gospodarzem tegorocznego święta ekonomistów rolnictwa był Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Było
to wydarzenie szczególne zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym.
Organizatorzy odeszli bowiem od utartej już od wielu lat tradycji organizowania Kongresów w kampusie uniwersyteckim i zdecydowali się zaprosić gości do luksusowego
hotelu Diva w Kołobrzegu. Tam też zapewniona była odpowiednia infrastruktura dla
prowadzenia obrad zarówno w sesji plenarnej, jak i w sekcjach problemowych. Uczestnicy mieli również do dyspozycji dużo atrakcji charakterystycznych dla uzdrowiskowej miejscowości, z których korzystano w czasie wolnym od obrad. Tytuł przewodni
Kongresu, dotyczący problematyki Kształtowania rozwoju społeczno-ekonomicznego
obszarów wiejskich zainteresował grupę ponad 190 uczestników zarówno z kraju, jak
i z zagranicy. Tematyce tej podporządkowane były także referaty w sesji plenarnej.
Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, który skupił
się na zagadnieniu Modelowych determinantów rozwoju obszarów wiejskich. Następnie wystąpili „młodzi” doktorzy habilitowani: Monika Stanny, Ryszard Kata, Bazyli
Czyżewski, Aldona Zawojska, prezentując różne aspekty problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich. Po wystąpieniach wywiązała się ciekawa dyskusja, świadcząca o aktualności i ważności omawianych zagadnień.
Wystąpienia w sesjach problemowych miały tradycyjnie charakter przeglądowy,
stąd też dotyczyły zarówno zagadnień systemu biogospodarki w rolnictwie, jak i efektywności ekonomicznej łańcucha żywnościowego, a także systemu finansowo ubezpieczeniowego gospodarstw rolnych. Ponadto dyskutowano nad znaczeniem kapitału
intelektualnego w rozwoju obszarów wiejskich oraz poruszono problem mechanizmów
polityki ekonomicznej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Jako kryterium doboru referentów do sesji problemowych organizatorzy wykorzystali punktację uzyskaną
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w recenzjach wydawniczych do Roczników Naukowych SERiA. Autorów artykułów
z najwyższą punktacją poproszono o ich wygłoszenie. Ograniczenie w ten sposób liczby
wygłaszanych artykułów podczas sesji pozwoliło zapewnić referentom czas zarówno
na prezentację, jak i na ciekawą oraz merytoryczną dyskusję, dotyczącą omawianych
zagadnień. Sesje problemowe przebiegały sprawnie, a dyskusja często kontynuowana
była na przerwach. Optymizm budzi fakt, że w ogólnym odczuciu uczestników poziom
merytoryczny artykułów prezentowanych w sekcjach był więcej niż satysfakcjonujący.
W części dotyczącej wyjazdów studyjnych do dyspozycji uczestników były trzy tematy. Pierwszy dotyczył obszarów wiejskich i agroturystyki na wyspie Bornholm. Drugi temat wyjazdu studyjnego obejmował odnawialne źródła energii w rejonie Pomorza
Zachodniego, i wreszcie trzeci temat dotyczył rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Wszystkie tematy
wyjazdów studyjnych były bardzo ciekawe i dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym. Największe jednak zainteresowanie dotyczyło problematyki organizacji
agroturystyki na wyspie Bornholm. Realizacja tego wyjazdu studyjnego wymagała jednak pokonania czterogodzinnej trasy morskiej, co ze względu na znaczne fale dla wielu
uczestników było dużym wyzwaniem i wiązało się z niezapomnianymi przeżyciami.
Dodatkowo warto podkreślić, że pomimo przeglądowego charakteru dorocznych
naszych konferencji, gdzie z założenia na sesji problemowej każdy może zaprezentować problematykę, którą aktualnie się zajmuje, to jednak dało się odczuć pozytywną
tendencję, w której referenci w swoich wystąpieniach w coraz szerszym zakresie odnosili się do tematu wiodącego Kongresu. Jest to ważne i korzystne, bowiem ułatwia sprecyzowanie wniosków końcowych dotyczących omawianej problematyki, które można
przekazać dla praktyki gospodarczej agrobiznesu i polityków. W ten sposób Kongresy
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, oprócz tradycyjnie przeglądowego charakteru
w zakresie badań naukowych, stają się również gremium mającym swój głos w życiu
gospodarczym.
Podsumowując przebieg tegorocznego Kongresu, należy podkreślić dobry poziom
merytoryczny prezentowanych referatów, jak również doskonałą jego organizację.
Obrady przebiegały bardzo sprawnie, w pięknej scenerii hotelu Diva w Kołobrzegu.
Organizatorzy postarali się również o to, by uczestnicy wywieźli z Kołobrzegu nie
tylko wiedzę i doświadczenia naukowe, ale również miłe wspomnienia ze spotkań towarzyskich. Uświetniona atrakcjami uroczysta kolacja była elegancka i przebiegała
w atmosferze sprzyjającej dobrej zabawie.
XXII Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest już historią, jednak należy podkreślić, że było to wyjątkowe święto ekonomistów rolnictwa. Kongres w pełni
osiągnął swoje cele naukowe, a w pamięci uczestników pozostanie dodatkowo, jako
bardzo sympatyczne spotkanie towarzyskie. Stąd też Komitetowi Organizacyjnemu
XXII Kongresu chciałbym pogratulować sukcesu i jednocześnie podziękować za tak
piękną uroczystość.
Sekretarz Generalny SERiA
prof. dr hab. Michał A. Jerzak
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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U progu nowej kadencji Zarządu SERiA

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu

Za nami kolejny rok istnienia i działalności naszego Stowarzyszenia. Pomimo trudności, wynikających przede wszystkim z ograniczeń finansowych, działalność naukowa
Członków Stowarzyszenia nie ustała. Pracownicy naukowi, których obszarem zainteresowań jest ekonomia rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich sukcesywnie zdobywają
stopnie naukowe doktorów, doktorów habilitowanych oraz tytuły profesorskie. Cieszy
mnie, że dotyczy to coraz młodszych osób spośród naszego grona. Wyraźnie dynamizuje się aktywność publikacyjna naszego środowiska naukowego. W uznanych czasopismach krajowych coraz częściej spotkać można wiele oryginalnych i wartościowych
prac prezentujących rezultaty badań własnych naszych Członków. Sprawą ważną jest
możliwość publikowania w Rocznikach Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu. Sześć sukcesywnie w ciągu roku opracowywanych zeszytów
daje szansę każdemu pracownikowi naukowemu prezentacji własnych oryginalnych
badań. Śledząc publikacje z ubiegłych lat zauważyć można, że poziom tych opracowań
wyraźnie wzrasta. Komitet Redakcyjny, a także starannie dobrani recenzenci zwracają
szczególną uwagę na jakość tych prac. Jest to bardzo ważne, gdyż treści w nich zawarte
stanowią na pewno inspirację do dalszej naszej pracy. Szczególnie dotyczy to młodych
naukowców.
Wszyscy wiemy, że bardzo ważne dla oceny dorobku naukowego są prace, które
ukazują się w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),
posiadających współczynnik IF. Należy mieć nadzieję, że w najbliższym czasie znajdą
się w niej czasopisma polskie, prezentujące prace z zakresu ekonomiki sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich, a w przyszłości również nasze Roczniki
Naukowe.
Za nami XXII Kongres SERiA, który odbył się w Kołobrzegu w dniach 7-10 wrześ
nia. Był on nadzwyczaj udany. Wspaniałe warunki lokalowe, atrakcyjne otoczenie,
udane wyjazdy studyjne oraz sprawna organizacja sprzyjały integracji naukowej i towarzyskiej środowiska ekonomistów rolnych. Dziękuję za to całemu zespołowi z Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.
6
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W Kołobrzegu, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, powierzona mi została
zaszczytna i odpowiedzialna funkcja Prezesa Zarządu. Bardzo Państwu za to dziękuję.
Spoglądając wstecz na znakomitych Profesorów pełniących tą funkcję w poprzednich
kadencjach, czuję ogromną tremę. Postaram się jednak sprostać temu zadaniu.
Przed nami kolejny Kongres, już XXIII. Odbędzie się on w dniach 7-9 września
2016 roku w Białej Podlaskiej, we wspaniałych pomieszczeniach Państwowej Szkoły
Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Organizatorem będzie Katedra Ekonomii i Zarządzania tej Uczelni, pod przewodnictwem prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza,
przy współpracy Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Temat
wiodący Kongresu to: Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesie. Jestem pewna, że
usłyszymy wspaniałe referaty plenarne oraz wystąpienia w poszczególnych sekcjach
problemowych. Spotkanie to będzie okazją do dyskusji i dalszej integracji środowiska
naukowego ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu.
Problematyka każdego kolejnego Kongresu stanowi pewnego rodzaju podsumowanie bieżącej aktywności naukowej członków SERiA. Zaproponowana przez organizatorów tematyka odnosi się do najbardziej aktualnych zagadnień związanych z rozwojem społeczno-ekonomicznym obszarów wiejskich i należy mieć nadzieję, że każdy
znajdzie coś interesującego dla siebie. Zatem do zobaczenia w Białej Podlaskiej.
Prezes Zarządu SERiA
prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Sprawozdanie z XXII Kongresu SERiA

Informacje ogólne
XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu odbył się
w Kołobrzegu w dniach 7-10 września 2015 roku. Organizatorem Kongresu był Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Patronat honorowy nad XXII
Kongresem SERIA, o przewodnim tytule „Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich”, objęli: JM Rektor Politechniki Koszalińskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz Prezydent Miasta Koszalin. Patronat medialny nad
Kongresem objęli TVP Szczecin, Radio Koszalin oraz portal naszemiasto.pl.
Uczestnictwo w Kongresie zgłosiło ponad 190 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.

Otwarcie Kongresu
Uroczystego otwarcia XXII Kongresu SERiA w Kołobrzegu dokonał prof. dr hab.
Grzegorz Spychalski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Przywitał przybyłych do Kołobrzegu gości i uczestników Kongresu, a przede wszystkim: prof. dr hab.
inż. Tadeusza Bohdala – JM Rektora Politechniki Koszalińskiej, Jarosława Rzepę –
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Janusza Gromka – Prezydenta
Miasta Kołobrzeg.
W dalszej kolejności głos zabrał JM Rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. dr
hab. Tadeusz Bohdal. Serdecznie przywitał przybyłych uczestników Kongresu i podziękował za możliwość organizacji spotkania ekonomistów agrobiznesu. Krótko zaprezentował Politechnikę, podkreślając, że jest jedyną publiczną uczelnią techniczną
na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim
oraz jedną z największych instytucji Koszalina. Oddziałuje ona na cały region i przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju. Kształci obecnie ponad siedem tysięcy
studentów na dwudziestu sześciu nowoczesnych kierunkach studiów technicznych,
Do momentu opublikowania Biuletynu informacyjnego SERiA ukazało się pięć zeszytów Roczników Naukowych. Spis ich zawartości prezentujemy w dalszej części Biuletynu.
1
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Sesja plenarna

Fot. A. Paczkowski

ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. JM Rektor życzył udanych obrad,
miłego pobytu na Pomorzu Zachodnim i nawiązania współpracy, która zaowocuje nowymi pomysłami.
Następnie głos zabrał Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Podziękował uczestnikom Kongresu za przybycie do tego uroczego zakątka kraju, który w ostatnich latach podlegał znaczącym przemianom, które również
dotyczyły obszarów wiejskich. Pokreślił, że zmiany nie byłyby możliwe bez wsparcia,
które dotyczyło rolnictwa. Wskazał ponadto na kierunki rozwoju województwa, ale
także na problemy i słabości, wynikające m.in. z niewykorzystania potencjału pozostałego po dużych gospodarstwach rolnych oraz z braku rozwiniętego przemysłu przetwórczego. W tym kontekście wyraził zadowolenie, że dyskusja dotycząca rozwoju
agrobiznesu i obszarów wiejskich będzie odbywała się właśnie w Kołobrzegu. Życzył
wszystkim przybyłym uczestnikom Kongresu miłych wrażeń z pobytu w tym rejonie
Polski i owocnych obrad.
Po wystąpieniu Marszałka, prof. Grzegorz Spychalski oddał głos prof. Andrzejowi
Wiatrakowi – przewodniczącemu sesji plenarnej.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Sesja plenarna
Sesja plenarna XXII Kongresu SERiA odbyła się w dniu 8 września 2015 roku
i składała się z dwóch części. Moderatorem sesji był prof. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszawski) – Prezes Stowarzyszenia. Na wstępie Przewodniczący przedstawił
organizację przebiegu obrad obu sesji. W pierwszej części założono prelekcję czterech
następujących referatów:
• Modelowe determinanty rozwoju obszarów wiejskich — prof. dr hab. Grzegorz
Spychalski (Politechnika Koszalińska),
• Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich – egalitaryzm czy elitaryzm
terytorialny — dr hab. Monika Stanny prof. PAN (Polska Akademia Nauk Warszawa),
• Bankowa obsługa rolnictwa w kontekście zmian funkcjonowania bankowości
spółdzielczej w Polsce — dr hab. Ryszard Kata prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski),
• Renta gruntowa w paradygmacie rozwoju obszarów wiejskich — dr hab. Bazyli
Czyżewski prof. UE w Poznaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Z kolei w drugiej części zaplanowano wygłoszenie trzech referatów nt.:
• Mechanizmy polityki ekonomicznej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich —
dr hab. Piotr Kułyk prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski),
• Jakość rządzenia a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w krajach UE — dr hab. Aldona Zawojska prof. SGGW w Warszawie (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),
• Sytuacja ekonomiczna biogazowni rolniczych wczoraj i dziś oraz perspektywy
rozwoju w świetle nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, na przykładzie instalacji prowadzonych przez Poldanor S.A. — Grzegorz Brodziak (Prezes
Zarządu Poldanor S.A.).
Zgodnie z planem obrad, jako pierwszemu Przewodniczący prof. A. Wiatrak głos
oddał prof. dr hab. G. Spychalskiemu, który zaprezentował referat na temat uwarunkowań rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Profesor wypowiedź rozpoczął
zdefiniowaniem pojęcia obszaru wiejskiego oraz rozwoju gospodarczego. Według
przyjętej przez Prelegenta definicji, obszar wiejski to kategoria socjoekonomiczna,
stanowiąca podsystem gospodarki narodowej zlokalizowany poza terenami miejskimi
i przemysłowymi, w którym zasoby ludzkie i rzeczowe zaangażowane są równolegle
w aktywność konsumpcyjną i produkcyjną, znaczna część produkcji trafia do samozaopatrzenia, a wiejskie gospodarstwo domowe stanowi rdzeń wielofunkcyjnego agrobiznesu. Z kolei rozwój gospodarczy oznacza proces pozytywnych zmian ilościowych
i jakościowych w systemach produkcji, dystrybucji i konsumpcji, który przejawia się
wzrostem gospodarczym, przemianami strukturalnymi i poprawą jakości życia. Następnie Profesor określił determinanty rozwoju obszarów wiejskich, wśród których
10
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Sesja plenarna

Fot. A. Paczkowski

szczególną uwagę zwrócił na: zasoby materialne (przyrodnicze i infrastrukturalne),
kapitał intelektualny, czynniki kulturowe, politykę ekonomiczną, otoczenie międzynarodowe i instytucjonalne. Jako główne źródła rozwoju uznał popyt zagregowany, inwestycje i innowacje, strukturę szeroko rozumianego kapitału (materialnego, ludzkiego
i finansowego) oraz instytucje wsparcia i regulacji.
Podsumowując, Profesor podkreślił, że obecnie należy dalej doskonalić instytucje
działające i obsługujące obszary wiejskie, wspierać mechanizmy rynkowe, kreować innowacyjność oraz dedykować instrumenty polityki gospodarczej rozwojowi obszarów
wiejskich.
Drugą prelegentką była dr hab. M. Stanny, która podczas swego wystąpienia podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest wypracowanie stanu równowagi
pomiędzy wspieraniem rozwoju egalitarnego, tj. powszechnym dążeniem do równości,
a wspieraniem rozwoju elitarnego, uznającym naturalną nierówność warunków życia
oraz promowanie takich obszarów, które uzyskują dobre wyniki? Zdaniem Prelegentki powyższy problem jest istotny, ponieważ współczesna polityka społeczna nie jest
polityką skupioną na obszarach biednych, ale coraz bardziej polityką uwzględniającą
bogate regiony.
Z przedstawionych przez dr hab. M. Stanny analiz wynika, że rozwój obszarów
wiejskich odbywa się w różnych warunkach strukturalnych i układach funkcjonalnych.
Na tej podstawie Autorka wyodrębniła siedem typów obszarów wiejskich w Polsce,
tj. obszar z dominacją rolnictwa tradycyjnego, z dominacją rolnictwa wielkoobszarowego, z przewagą funkcji rolniczej, wielodochodowe rolnictwo rozdrobnione,
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wielofunkcyjne z równowagą sektorową, zurbanizowane ze zredukowaniem funkcji
rolniczej i silnie zurbanizowane. W pierwszych czterech typach obszarów priorytetem
jest tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, sieci współpracy, budowa infrastruktury
technicznej i społecznej. Z kolei w trzech ostatnich typach rozwój pobudzany jest przez
miejskie centra rozwoju, bądź bardzo zaawansowaną wielofunkcyjność gospodarki lokalnej.
Po przedstawieniu wyników badań dr hab. M. Stanny postawiła wniosek, że wsparcie
rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga odmiennego, od dotychczas stosowanych
praktyk, adresowania instrumentów. Takie podejście, zdaniem Prelegentki, może być
krokiem do wypracowania stanu równowagi pomiędzy wsparciem rozwoju elitarnego,
a egalitarnego. Kończąc swą wypowiedź Prelegentka podkreśliła jeszcze raz, że warto
poszukiwać możliwości przynajmniej częściowego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich poprzez zróżnicowanie interwencji i skierowanie jej do jednorodnych typów gmin.
Trzecim prelegentem, podczas pierwszej części sesji plenarnej, był dr hab. R. Kata,
który przedstawił problem obsługi rolnictwa przez banki, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych. Omawiając temat dr hab. R. Kata wskazał główne cechy banków spółdzielczych, sprzyjające obsłudze finansowej gospodarstw rolniczych.
Wśród nich wymienił: lokalność i bliskość, szerokie dopasowanie do potrzeb rolników,
„kulturę bankowości” odpowiadającą rolnikom (tradycyjną działalność bankową, bezpośrednie relacje bank – rolnik, proste rozwiązania), stosowanie tzw. bankowości relacyjnej, niezależność banków spółdzielczych, samodzielność decyzyjną, szybkość i elastyczność decyzji, duże doświadczenie w finansowej obsłudze rolnictwa, znajomość
specyfiki gospodarstwa rolnego i mentalności rolników. Następnie nakreślił problemy
„strukturalne” sektora bankowości spółdzielczej, tj. wskazał na duże nadwyżki środków pieniężnych z działalności depozytowej i brak sprawnego mechanizmu ich transformacji w kredyty, niepełne wykorzystanie banków zrzeszających, jako integratorów
zrzeszenia, brak wspólnych rozwiązań na poziomie zrzeszeń w zakresie oferty produktowej i funkcjonowania back-office, pogorszenie wyników ekonomicznych banków
zrzeszających, ograniczone inwestycje w rozwój, postępujące rozwarstwienie sektora
oraz konkurencję wewnątrz spółdzielczego sektora bankowego. Dalej dr hab. R. Kata
przedstawił ideę modelu – w oparciu o System Ochrony Instytucjonalnej. Zdaniem
Prelegenta model ten niesie za sobą zarówno zagrożenia, jak i szanse. Jako szansę,
wynikającą ze zmian modelu sektora banków spółdzielczych, wymienił premiowanie
tych uczestników, którzy będą generować relatywnie niskie ryzyko oraz którzy będą
prowadzić do zmniejszania kosztów usług bankowych, w tym kosztów transakcyjnych,
poprawy stabilności finansowej banków oraz lepszej alokacji środków finansowych
wewnątrz zrzeszeń.
Kończąc swą wypowiedz Prelegent stwierdził, że najważniejszym pozostaje jednak, by zmiany modelu organizacyjno-biznesowego bankowości spółdzielczej nie spowodowały erozji tych cech banków spółdzielczych, które wyróżniają je spośród innych
pośredników finansowych i decydują o ich zaangażowaniu oraz wysokiej efektywności
w finansowaniu rolnictwa.
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Ostatnim Prelegentem pierwszej części sesji plenarnej był dr hab. B. Czyżewski,
który zaprezentował zagadnienie renty gruntowej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Na wstępie Mówca zwrócił uwagę na skutki płynące z regresu renty gruntowej,
wśród których wymienił: land grabbing, industrializację rolnictwa w krajach rozwijających się, względne zubożenie rolników, wzrost nierówności pomiędzy miastem
i wsią oraz szkodliwe – społecznie i środowiskowo - zjawisko koncentracji gruntów.
Następnie przytoczył powszechnie stawianą tezę, że subsydiowanie rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE jest wypłacaniem rent politycznych dla rolników.
Na poparcie takiej tezy zwrócił uwagę słuchaczy na rosnącą dynamikę wsparcia, opisaną poprzez szereg wskaźników. W trakcie wypowiedzi Prelegent postawił także hipotezę, że wielkość subsydiów jest nie tylko funkcją lobbingu politycznego, ale również
(jeśli nie przede wszystkim) funkcją zawodności mechanizmu rynkowego i zapotrzebowania społecznego na dobra publiczne związane z danym sektorem gospodarki.
Dążąc do udowodnienia hipotezy, najpierw przedstawił koncepcję pomiaru renty
politycznej, której podstawą było określenie wielkości odpływu części renty ekonomicznej z rolnictwa oraz opłaty za dobra publiczne, a następnie osiągnięte wyniki,
na podstawie których stwierdził, że to, co pozostanie po odliczeniu wyżej wymienionych elementów, niewątpliwie będzie rentą polityczną. Ponadto dr hab. B. Czyżewski
stwierdził, że tylko część subsydiów z Wspólnej Polityki Rolnej może być uznana za
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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rentę polityczną w klasycznym rozumieniu teorii rent-seeking. Tym samym ważnym
problemem badawczym staje się jej oszacowanie. Ponadto zauważył, iż alternatywną
wykładnią powyższej interpretacji mogłoby być zdefiniowanie renty politycznej dwojakiego rodzaju, tj. czystej renty politycznej i tzw. kompensacyjnej renty politycznej,
a ich pomiar stanowi perspektywiczny obszar badawczy w ramach teorii wyboru publicznego.
Po przerwie, podczas drugiej części sesji plenarnej, Przewodniczący prof. A. Wiatrak, poinformował, że z powodu nieobecności jednego z prelegentów podczas tej sesji
wygłoszone zostaną tylko dwa referaty. Jako pierwszej głos oddał dr hab. A. Zawojskiej, która przedstawiła referat na temat jakości rządzenia. Rozpoczynając swą wypowiedź dr hab. A. Zawojska podkreśliła, iż w literaturze obserwuje się brak jednolitości
w zakresie definiowania takich pojęć jak: rządzenie, jakość rządzenia i dobre rządzenie. W związku z tym, Prelegentka wyjaśniła te pojęcia. Powołując się na Williamsona
(2000) i Ostroma (2005) rządzenie zdefiniowała, jako przestrzeganie „reguł gry”, które
tworzone są przez instytucje, bądź są obmyślanymi przez człowieka ograniczeniami,
kształtującymi relacje międzyludzkie. Z kolei definicję „jakości rządzenia” podała za
Profesorem Wilkinem (2013), który uważa, że pojęcie to obejmuje jakość ram instytucjonalnych państwa, jakość bieżącego działania organów władzy państwowej i jakość
warunków działania obywateli i podmiotów gospodarczych, w rezultacie których poprawia się zakres i stopień zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych obywateli. Można zatem powiedzieć, że termin „jakość rządzenia” ma bliskie odpowiedniki
jako „dobre rządzenie” czy „potencjał” lub „siła państwa”,. przejawem którego są:
demokratyczne państwo prawne, przejrzystość i otwartość, rozliczalność, partycypacja, społeczna inkluzja, skuteczność i efektywność, przestrzeganie prawa i zarządzanie
konsensualne. Tym samym dr hab. A Zawojska postawiła tezę, że jakość rządzenia
może determinować rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w krajach UE,
ale też może z niego wynikać. Następnie stwierdziła, że wyniki badań empirycznych
dają potwierdzenie dla postawionej tezy, bowiem wraz ze wzrostem (spadkiem) jakości rządzenia rośnie (spada) wskaźnik rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego. W związku z tym zdaniem Prelegentki poprawie ogólnego poziomu życia
ludności wiejskiej w krajach UE, w tym w Polsce, może służyć: ograniczanie korupcji
w sektorze publicznym, poprawa jakości regulacji, większa transparentność i odpowiedzialność władz publicznych, wzrost partycypacji obywateli w wyborach politycznych, uniezależnienie administracji, wymiaru sprawiedliwości i mediów od nacisków
polityczno-partyjnych oraz polepszenie jakości usług publicznych oraz eliminowanie
faworyzmu, preferencji przy ich alokacji.
Sesję plenarną zamknęło wystąpienie Grzegorza Brodziaka – Prezesa Zarządu Poldanor S.A., podczas którego Autor przedstawił aktualną sytuację ekonomiczną biogazowni rolniczych oraz perspektywy rozwoju w świetle nowej ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Podjęty problem Prezes zaprezentował na przykładzie własnej spółki,
która swoją działalnością obejmuje, obok wytwarzania energii z odnawialnych źródeł,
14
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również produkcję rolniczą – chów trzody chlewnej (650 tys. szt. rocznie) i produkcję
roślinną (na obszarze 13 tys. ha) oraz przemysł rolno-spożywczy – produkcję pasz dla
zwierząt oraz produkcję i przetwórstwo mięsa. Podstawowym kierunkiem działalności gospodarczej spółki Podanor jest jednak wytwarzanie energii w biogazowni,
która składa się z sześciu zakładów, posiadających instalację o łącznie mocy 7838
MWt. Przedstawiając spółkę Prezes podkreślił, że produkcja energii elektrycznej
w latach 2005-2014 w przedsiębiorstwie wyniosła 277 101 Mwhe, z tego w roku 2014
51 941 MWhe. Następnie przytoczył szereg korzyści wynikających z wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł. Wśród nich za najważniejsze
uznał: redukcję emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowanie źródeł energii, a tym
samym większe bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozwój lokalnej infrastruktury,
tworzenie miejsc pracy oraz możliwość zbytu biomasy przez rolników.
Omawiając sytuację finansową spółki Prezes zwrócił uwagę słuchaczy na źródła
przychodów w przedsiębiorstwie, którymi były: sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, dofinansowanie za redukcję CO2, opłaty za świadectwa pochodzenia energii ze
źródeł odnawialnych, tzw. zielone certyfikaty oraz za świadectwa pochodzenia energii
z kogeneracji, tzw. żółte lub fioletowe certyfikaty. Jednocześnie zaznaczył, że przełomowym okresem dla spółki był rok 2012, kiedy to nastąpił gwałtowny spadek cen
zielonych certyfikatów, wycofano system wsparcia w postaci żółtych certyfikatów oraz
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Dyskusja w sesji plenarnej
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zakończono Projekt Wspólnych Wdrożeń (Joint Implementation), a tym samym sprzedaży jednostek redukcji emisji CO2. Zmiany te spowodowały, iż od roku 2012 działalność przedsiębiorstwa w zakresie odnawialnych źródeł energii stała się deficytowa.
Zdaniem Prezesa Brodziaka, przyczyną tej sytuacji jest zmiana ustawy o odnawialnych
źródłach energii. Dlatego patrząc w przyszłość, która niesie potrzebę wykorzystywania
alternatywnych źródeł energii, należy zastanowić się nad kolejną zmianą w tej ustawy,
tak by ponownie zaświeciło się zielone światło dla tego typu działalności.
Po wystąpieniu Prezesa Grzegorza Brodziaka Przewodniczący obrad prof. Andrzej
Wiatrak podziękował wszystkim prelegentom za wygłoszenie tez swoich prac oraz
podkreślił ich wysoki walor i ciekawe spojrzenie na badane problemy. Następnie przystąpiono do dyskusji, podczas której głos zabrali prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz,
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Wojciech Ziętara, prof. dr hab. Walenty
Poczta. Po zakończeniu krótkiej, aczkolwiek burzliwej dyskusji, ponownie głos zabrał
Przewodniczący, który podziękował wszystkim uczestnikom Kongresu za udział w sesji plenarnej i życzył owocnych obrad w sekcjach problemowych.
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Sekcje problemowe
SEKCJA I
System biogospodarki i jego podsystemy
Sekcji I przewodniczyła dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW (Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Dotyczyła ona biogospodarki, czyli produkcji odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcania tych zasobów
i powstających w procesie ich przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej.
Ta sesja została podzielona na trzy sekcje.
Tematyka sekcji pierwszej obejmowała zagadnienia wykorzystania biomasy do
produkcji energii i biopaliw, a w szczególności takich zagadnień jak: wpływ pakietu
klimatyczno-energetycznego na przeobrażenia obszarów wiejskich, produkcja energii
i agrobiomasy w Polsce na tle wybranych krajów UE, uwarunkowania organizacji bazy
surowcowej do produkcji energii z biomasy, możliwości zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w cyklu życia biopaliw, organizacja i koszty przetwarzania biomasy
rolniczej na palety oraz rozwój energetyki prosumenckiej w świetle nowej ustawy
o energii odnawialnej. Z przedstawionych prezentacji wynikało, że zagwarantowanie
bezpieczeństwa energetycznego, połączonego z przeciwdziałaniem zmianom klimatu
i ochronie środowiska, skłania do ograniczenia wykorzystania nośników kopalnych
przez większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym biopaliw.
Perspektywy rozwoju upraw roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne zależą od
wielu czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, w tym
od rozwiązań prawnych. Ważny czynnik w tym zakresie stanowią sprecyzowane cele
polityki energetyczno-rolnej. Wykorzystanie biomasy wpływa na ochronę środowiska,
ale niezbędne są dalsze badania w tym zakresie, zwłaszcza dotyczące kosztochłonności
i efektywności takiego rozwiązania.
W sekcji drugiej tematyka referatów była związana z oddziaływaniem produkcji
rolniczej na środowisko, a w szczególności dotyczyła: wpływu zróżnicowania intensywności produkcji na bilans azotu w glebie, rolnictwa ekologicznego w Polsce w ujęciu przestrzennym i środowiskowym, uwarunkowań i perspektyw rozwoju rolnictwa
ekologicznego na obszarach przyrodniczo-cennych, współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia w zakresie ochrony środowiska oraz ekonomicznych aspektów inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Z dokonanych analiz
wynikało, że oddziaływanie produkcji rolniczej na środowisko jest zróżnicowane terytorialnie, na co wskazuje m. in. różny bilans azotu w glebie. W zakresie biogospodarki duże znaczenie ma rolnictwo ekologiczne, ponieważ łączy przyjazne środowisku
praktyki gospodarowania, wspomaga wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystuje naturalne procesy oraz zapewnia właściwy dobrostan zwierząt. Ponieważ
pozytywnie wpływa ono na środowisko naturalne, jest szczególnie zalecane na obszarach przyrodniczo cennych. Ponadto, w celu zrównoważonego rozwoju obszarów
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wiejskich, bardzo istotna jest współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia oraz
inwestycje proekologiczne w agrobiznesie.
Tematyka sekcji trzeciej była szczególnie zróżnicowana, ponieważ dotyczyła różnych gałęzi rolnictwa, które można zaliczyć do podsystemów biogospodarki. Wygłoszone referaty uwzględniały takie zagadnienia jak: efektywność ekonomiczną uprawy
sorga na biogaz, produkcja owczarska w zrównoważonej biogospodarce, wsparcie finansowe gospodarstw trzodowych, zmienność cen na rynku rzepaku, czynniki determinujące wydajność miodową rodzin pszczelich, znaczenie turystyki wiejskiej w rozwoju
terenów peryferyjnych. Badania wykazały, że największe możliwości dla rozwoju wymienionych podsystemów biogospodarki wynikają z rosnącej świadomości i wrażliwości ekologicznej społeczeństwa. Dzięki temu produkty pozyskiwane z różnych gałęzi rolniczych mają szanse na odpowiednie ich wykorzystanie. Koniecznie jest jednak
ukierunkowanie działań w tym zakresie.
Wszystkie wygłoszone referaty były bardzo ciekawe, starannie przygotowane
i sprawnie przedstawione. Wzbudziły szerokie zainteresowanie wśród słuchaczy. Po
każdym wystąpieniu pojawiły się pytania, a następnie miała miejsce krótka dyskusja.
Z wygłoszonych opinii wynikało, ze wartości merytoryczne i poznawcze referatów
były duże, a sformułowane wnioski zasługują na zainteresowanie ze strony decydentów i praktyków gospodarczych.
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Oceniając wystąpienia prelegentów pod względem treści merytorycznych, formy
i sposobu prezentacji wyróżniono dwa referaty:
1. dr inż. Jerzy Kopiński (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
w Puławach) — Określenie stopnia polaryzacji oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko na podstawie bilansu azotu brutto;
2. dr inż. Janusz Majewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) — Wybrane czynniki determinujące wydajność miodową rodzin pszczelich
w Polsce.
Jako przewodnicząca sekcji I serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom, dyskutantom i słuchaczom za aktywny udział w obradach dotyczących systemu biogospodarki i jego podsystemów.
Materiał przygotowała
dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW

SEKCJA II
Efektywność ekonomiczna łańcucha żywnościowego
Obradom sekcji przewodniczył: dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW w Warszawie.
Do sekcji zakwalifikowano 20 prezentacji. Wszystkie opracowania zostały wygłoszone. Wykaz prezentowanych referatów:
1. Baran J. — Porównanie efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu,
2. Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M., Rudziński M. — Marnotrawstwo
żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych,
3. Gaweł E., Madej A. — Ocena ekonomiczna wydajności runi pastwiska bobowato-trawiastego w zależności od intensywności koszenia niedojadów,
4. Grzesińska W., Tomaszewska M., Bilska B. — Porównanie efektywności dwóch
systemów obróbki cieplnej w zakładzie gastronomicznym,
5. Jałowiecki P., Jałowiecka E., Woźniakowski T. — Ocena efektywności ekonomicznej polskich przedsiębiorstw rolno-spożywczych z wykorzystaniem analizy
Du Ponta,
6. Jaśkiewicz B. — Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji
gryki w Polsce,
7. Jerzak M. — Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego ludności w Polsce,
8. Leszczyńska D. — Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu jęczmienia
w Polsce,
9. Malinger J. — Konkurencyjność grup producenckich na przykładzie wybranych
przedsiębiorstw działających w powiecie grójeckim,
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10. Matyjaszczyk E. — Dostępność środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy w Polsce i innych państwach członkowskich UE,
11. Milczarek-Andrzejewska D., Malak-Rawlikowska A., Fałkowski J. — Pozycja
rolników w łańcuchu żywnościowym na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce,
12. Nowacki W. — Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce,
13. Obiedzińska A. — Wielowymiarowe skutki skandali żywnościowych,
14. Psińska D. — Tendencje w handlu zagranicznym żywcem wieprzowym,
15. Sadowski A., Mioduszewski J. — Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim,
16. Stępień S. — Mechanizm wahań cyklicznych na rynku mięsa wieprzowego w skali
globalnej,
17. Śmiechowska M., Chrzanowska B. — Próba określenia przyczyn marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych na przykładzie pieczywa,
18. Tomaszewska M., Bilska B., Grzesińska W. — Ocena efektywności ekonomicznej
zakładu gastronomicznego,
19. Hamulczuk M., Kufel J. — Koncentracja a wywieranie siły rynkowej w polskim
przemyśle spożywczym,
20. Czerewko G. — Efektywność funkcjonowania gospodarki żywnościowej w Ukrainie.
W trakcie obrad poruszano zagadnienia efektywności przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przedsiębiorstw usług gastronomicznych zarówno od strony teoretycznej,
jak i empirycznej. W referatach porównano efektywność branż zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych wskaźników, takich jak wydajność pracy i produktywność środków trwałych oraz indeksu
Malmquista. Wyniki badań wskazały, że najwyższą poprawę produktywności w latach
2004-2013 odnotowało przetwórstwo i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów
z mięsa, a także produkcja napojów. Celem prac było również przedstawienie analizy dotyczącej efektywności ekonomicznej zakładu gastronomicznego typu lunch bar,
funkcjonującego na rynku warszawskim.
Ważnym zagadnieniem, podejmowanym w trakcie obrad sesji, były zagadnienia dotyczące rolnictwa, organizacji i efektywności produkcji rolniczej. Artykuły dotyczyły
między innymi: określenia czynników, które decydowały o regionalnym zróżnicowaniu produkcji gryki w Polsce. Przy wykorzystaniu metody analizy skupień wyodrębniono 4 grupy województw, zróżnicowane pod względem produkcji gryki. We wnioskach stwierdzono, że o regionalnym zróżnicowaniu produkcji gryki decydują warunki
przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne. Podejmowano również zagadnienie identyfikacji ograniczeń w rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych. Z referatu wynikało, że w warunkach silnej konkurencji ze strony rynku soi, uzyskanie
bezpieczeństwa kraju w zakresie białka roślinnego wymaga zwiększenia produkcji rodzimych roślin strączkowych przez aktywne wspieranie obrotu tym surowcem, a także
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obrotu produktami mięsnymi wytworzonymi na bazie pasz z rodzimych roślin białkowych.
Istotnym problemem, który znalazł odzwierciedlenie w kilku wystąpieniach było
zagadnienie zmian zachowań konsumentów na rynku żywności. Nadmiar żywności
znajdującej się w obrocie w krajach rozwiniętych prowadzi do marnowania żywności,
która mogłyby być wykorzystana na cele konsumpcyjne. Nieefektywne zarządzanie
produktami spożywczymi prowadzi do tego, że dana partia żywności, poza brakiem
możliwości konsumpcji, jest jednocześnie zaprzepaszczeniem wcześniej poniesionych
na jej wytworzenie nakładów pracy ludzkiej, nieodwracalnym zużyciem zasobów naturalnych oraz poniesieniem kosztów finansowych. W tym bloku zagadnień poruszano
również problem skutków, które wywierają incydenty żywnościowe, dotyczące zagrożeń związanych z brakiem bezpieczeństwa żywności.
W trakcie obrad sesji omawiano również zagadnienie tendencji w handlu zagranicznym żywcem wieprzowym. Zaprezentowano zmiany w pogłowiu trzody chlewnej,
eksporcie i imporcie produktów wieprzowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
obroty prosiętami i warchlakami oraz żywcem o wadze powyżej 50 kg w kontekście
zmian opłacalności produkcji żywca wieprzowego. W ostatnich kilku latach zaobserwowano tendencję do pogłębiania się ujemnego salda obrotów handlowych produktami wieprzowymi, przy jednoczesnym zwiększeniu przywozu prosiąt i warchlaków.
Spadek produkcji krajowej żywca wynikał m.in. z pogorszenia opłacalności jego chowu.
Na sesji poruszano również problemy funkcjonowania wybranych segmentów rynku rolnego, w tym ziemi rolniczej oraz rynków wybranych produktów rolnych – ziemniaków, a także środków do produkcji rolnej. Przedstawiono również rezultaty badania
efektywności funkcjonowania gospodarki żywnościowej na Ukrainie. Zwrócono uwagę na ocenę stanu rolnictwa i branży przemysłowo-żywnościowej. Przeanalizowano
działalność eksportową Ukrainy, dotyczącą produkcji i przetwarzania produktów rolnych.
Kwestie siły i zależności pomiędzy przedstawicielami kolejnych segmentów łańcucha żywnościowego stanowią przedmiot ożywionej dyskusji zarówno wśród naukowców, jak i polityków. W nawiązaniu do tej debaty w jednym z wystąpień, podjęto próbę
oceny pozycji rolników względem przemysłu przetwórczego i producentów środków
produkcji. Podstawę analizy stanowiły wywiady indywidualne z 300 producentami
mleka z województwa mazowieckiego. Badano przede wszystkim, jak swoją pozycję
w łańcuchu żywnościowym oceniali sami rolnicy. Uzyskane wyniki były w sprzeczności z popularną opinią, że są oni wykorzystywani przez inne podmioty łańcucha
żywnościowego.
Wszystkie wygłoszone referaty były przygotowane bardzo starannie, przeważnie
jako prezentacja w PowerPoint. W trakcie obrad uczestnicy mieli możliwość udziału
w dyskusji.
Materiał przygotował
dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
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SEKCJA III
System finansowo-ubezpieczeniowy jako determinanta rozwoju
gospodarstw rolnych
W ramach sekcji pt. System finansowo-ubezpieczeniowy jako determinanta rozwoju gospodarstw rolnych zaplanowano jedenaście wystąpień. Wygłoszono wszystkie
referaty. Sekcja składała się z dwóch sesji, które tematycznie dotyczyły identyfikacji
i oceny wpływu wyodrębnionych czynników na rozwój gospodarstw rolnych, a także
zróżnicowania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na obszarach
wiejskich w Polsce.
W referacie autorstwa dr. inż. Dariusza Kusza i dr. hab. inż. Stanisława Gędka, prof.
PRz pt. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania inwestycji w rolnictwie wykazano, iż pozytywny wpływ na poziom inwestycji w rolnictwie miała koniunktura gospodarcza. Redukcja poziomu inflacji, która przełożyła się na obniżenie kosztu kapitału,
wzrost popytu konsumpcyjnego, dostęp do preferencyjnych kredytów oraz płatności
bezpośrednie stymulująco oddziaływały na aktywność inwestycyjną rolników. Z kolei
negatywny wpływ wykazano w obrębie technicznego uzbrojenia ziemi. Mgr inż. Joanna
Buks oraz dr inż. Robert Pietrzykowski w referacie pt. Relacje między dochodem rolniczym a dopłatami unijnymi wykazali trend wzrostowy dochodu sektora rolnego w latach
1998-2013, przy jednoczesnym stopniowym zmniejszaniu udziału dopłat w dochodzie.
Dowiedli, iż dopłaty stają się wygasającym czynnikiem egzogenicznym kształtującym
dochód w rolnictwie. W wystąpieniu pt. Wpływ dopłat na dochodowość upraw roślin
strączkowych dr Dorota Czerwińska-Kayzer wykazała, iż rola dopłat w kształtowaniu
dochodu z produkcji roślin strączkowych jest duża, a ich wielkość pozwala pokryć
nawet 60% i więcej ponoszonych kosztów. Autorka stwierdziła, iż należy rozpocząć
dyskusję na temat obecnie funkcjonującego systemu wsparcia finansowego dochodu
rolników. Zaproponowała rozważenie rozszerzenia systemu o podział stawek według
gatunku lub odmiany roślin, z uwzględnieniem np. poziomu opłacalności produkcji bądź
wykorzystania produktu na rynku, albo korzyści dla środowiska. W referacie pt. Zużycie nawozów mineralnych a sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się
w uprawach polowych w latach 2010-2013 autorstwa mgr. inż. Marka Zielińskiego oraz
mgr. inż. Arkadiusza Zalewskiego podkreślono, iż zużycie nawozów mineralnych jest
wyższe w gospodarstwach ukierunkowanych na uprawy polowe charakteryzujące się
relatywnie dobrą sytuacją ekonomiczną. Dr Paweł Kobus w referacie pt. Wpływ ubezpieczeń rolniczych na stabilność dochodową gospodarstw rolnych wykazał, iż skłonność rolników do ubezpieczeń jest wyższa w gospodarstwach, w których w przeszłości wystąpiły szkody. Potwierdził również, iż ubezpieczenia wpływają na stabilizację
dochodu. Dr Piotr Gołasa w wystąpieniu pt. Saldo dopłat i podatków w polskich gospodarstwach rolnych na tle wybranych krajów Unii Europejskiej wskazał, iż zmiany
mające na celu zwiększenie obciążeń podatkowych rolników spowodują pogorszenie
konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych i wpłyną negatywnie na ich sytuację ekonomiczną. Wątek opodatkowania podmiotów sektora rolnego kontynuowała
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dr hab. KatarzynaBrodzińska. W referacie pt. Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych podkreśliła, iż preferencyjne zasady opodatkowania
rolnictwa – wysokość stawek podatku VAT oraz wprowadzenie systemu zwrotów ryczałtowych sprawiają, że podatek ten jest formą wsparcia rolnictwa i stymulatorem
procesu modernizacji gospodarstw rolnych. Dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak i dr inż.
Irena Kropsz-Wydra w opracowaniu pt. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na Dolnym
Śląsku” dowodziły, iż rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich może
być czynnikiem poprawiającym efektywność gospodarowania, a także źródłem dywersyfikacji dochodu gospodarstw rolnych. Dr Agnieszka Kozera, dr Romana Głowicka-Wołoszyn oraz prof. dr hab. Feliks Wysocki w referacie pt. Samodzielność finansowa
gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2013 zarekomendowali wprowadzenie elastycznego podatku rolnego, którego wysokość zależałaby np. od
siły ekonomicznej gospodarstw rolnych. Wykazali, iż dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy gmin wiejskich dotyczy jednostek zlokalizowanych wokół większych
ośrodków miejskich. Wynika on ze zmiany funkcji z typowo rolniczych na funkcję
rezydencjalno-usługową. Dr inż. Wojciech Sroka oraz dr Patryk Pogan w referacie
pt. Nierównowaga finansów samorządowych a poziom zrównoważenia rozwoju gmin
wiejskich województwa małopolskiego zwrócili uwagę na fakt, iż wraz ze wzrostem
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nierównowagi finansów gmin wiejskich – spowodowanych głównie realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych – wzrasta poziom rozwoju tych jednostek w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Mgr Wojciech Strzelczyk w referacie pt.
Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce, przygotowanym z dr hab. Moniką Stanny, prof PAN,
wskazał na ścisłe powiązanie sytuacji dochodowej gminy z jej rozwojem społeczno-gospodarczym.
Wyniki badań zaprezentowane w trakcie obu sesji inspirowały uczestników do dyskusji. Szczególnie ważny jej wątek dotyczył metodyki badań empirycznych, w tym
uwarunkowań wyboru metod badawczych. Najczęściej formułowano wnioski o charakterze aplikacyjnym lub stanowiące przyczynek do szerszej dyskusji w ramach podejmowanych problemów badawczych.
Materiał przygotowała
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw.
Politechnika Koszalińska

SEKCJA IV
Kapitał intelektualny w rozwoju obszarów wiejskich
Obrady sekcji IV były prowadzone przez dr hab. Adama Sadowskiego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, a do obrad w sekcji zostało zakwalifikowanych 10 referatów,
z których 9 zostało wygłoszonych w dwóch sesjach. Były to następujące wystąpienia:
1. Muszyńska J., Muller-Frączek I.– Ocena stopnia zróżnicowania kapitału intelektualnego polskiej wsi;
2. Janiszewska D., Ossowska L. — Zróżnicowanie poziomu infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego;
3. D. Guzal-Dec — Strategie rozwoju lokalnego, jako narzędzie zarzadzania rozwojem gmin na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego;
4. Klonowska-Matynia M. — Uwarunkowania ekonomiczne a zasoby kapitału ludzkiego obszarów wiejskich;
5. Grochowska R. — Partnerstwa innowacyjne, jako nowa koncepcja innowacji
w sektorze rolnym w Polsce;
6. Walczak, A. Żołądkiewicz D. — Wybrane determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce;
7. Zarębski P. — Identyfikowanie czynników rozwoju przedsiębiorstw na obszarach
wiejskich w Polsce w ujęciu przestrzennym;
8. Jaworski J., Sokołowska K., Kondraszuk T. — Znaczenie informacji strategicznej
w zarzadzaniu gospodarstwem rolniczym;
9. Gołębiewska B., Pajewski T — Odpowiedzialność rolników za stan środowiska
naturalnego.
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Stosunkowo niewielka liczba referatów w poszczególnych sesjach dała możliwość
ich wyczerpującego przestawienia i przeprowadzenia dyskusji wokół poruszanych zagadnień. W niektórych przypadkach dyskusja była na tyle ożywiona, że prowadzący
był zmuszony do ingerencji.
Wartość merytoryczna prezentowanych referatów oraz sposób prezentacji były bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu uzależnione od stażu naukowego prelegentów.
Na uwagę zasługuje fakt, iż przeważająca część referatów była prezentowana przez
młodych adeptów nauki, co było dla nich dużym przeżyciem, a jednocześnie dobrą
szkołą na ścieżce do sukcesów naukowych. Za najlepsze wystąpienie prowadzący
uznał wystąpienie Patrycjusza Zarębskiego, które zostało nagrodzone gromkimi brawami oraz wywołało burzliwą dyskusję.
Prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali występowanie bardzo dużego zróżnicowania wartości kapitału ludzkiego oraz infrastrukturalnego w skali kraju. Najlepiej w kraju wypadają województwa z największymi miastami, natomiast najsłabsze
wskaźniki uzyskiwały województwa peryferyjne: kujawsko-pomorskie, podlaskie
i warmińsko-mazurskie.
Część wystąpień skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością i postawami przedsiębiorczymi w środowisku wiejskim. Wskazywano w nich
na znaczącą rolę lidera wykazującego się postawą proaktywnościową, który swoim
postępowaniem promowałby wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie.
W wielu wystąpieniach oraz podczas dyskusji wskazano w szczególności na niedostatki oficjalnych danych statystycznych, które w wielu sferach prezentowane są
w sposób zagregowany, uniemożliwiający bardziej szczegółowe analizy.
Materiał przygotował
dr hab. Adam Sadowski, prof. nadzw. UwB

SEKCJA V
Mechanizmy polityki ekonomicznej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
Obrady w sekcji V miały, pod względem problemowym, wielowątkowy charakter.
W obradach sekcji uczestniczyło 20-30 osób, zaprezentowano 14 referatów. Poruszana
tematyka odnosiła się do zagadnień zarówno makroekonomicznych, jak i mikroekonomicznych. Wśród referentów przeważali młodzi pracownicy naukowi, którzy reprezentowali różne ośrodki naukowe: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Rozwoju Wsi
i Rolnictwa, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Toruniu.
W wystąpieniach podejmowano problemy o wysokim znaczeniu z punktu widzenia
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich:
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• zagadnienie polityki budżetowej – konwergencji (dywergencji) w zakresie krajowych i unijnych wydatków budżetowych na rolnictwo i obszary wiejskie,
• zależności pomiędzy dochodami, cenami i produktywnością w rolnictwie,
• zrównoważenie produkcji rolnej, także w kontekście WPR UE,
• bezpieczeństwo żywnościowe,
• konkurencyjność w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi,
• struktur przestrzennych rolnictwa,
• zagadnienia odnoszące się do rynków rolnych, ich integracji (a w szczególności
rynku owoców i warzyw, zbóż, mleka),
• rozwoju turystyki,
ale także niszowe i interesujące zagadnienia, takie jak: znaczenie zjawiska „drugich
domów” dla rozwoju lokalnej gospodarki, ogrodów przydomowych jako elementu statystyki rolniczej w Polsce.
Z jednej strony przedstawione wyniki badań stanowiły potwierdzenie i modyfikację rozpoznanych już prawidłowości ekonomicznych, np. nowe spojrzenie na prawo
Kinga, metodykę oceny zrównoważenia gospodarstw rolnych, poziom bezpieczeństwa żywnościowego w zależności od zamożności krajów, koncepcję zrównoważonej
intensyfikacji rolnictwa, znaczenia czynnika historycznego w kształtowaniu struktur
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obszarowych. Z drugiej strony można było dostrzec prezentacje problemów nowych,
nie w pełni jeszcze poznanych, np: kwestię dywergencji i konwergencji pomiędzy wydatkami budżetowymi krajowymi i unijnymi, a także zagadnienie wpływu zjawiska
„drugich domów” na rozwój lokalny.
Prezentacje były bardzo dobrze przygotowane pod względem graficznym. Zaprezentowane referaty wzbudziły wyraźne zainteresowanie wśród odbiorców i były podstawą do ożywionej dyskusji. Wskazano w niej na konieczność poszerzenia niektórych
badań, udoskonalenia ich metodyki, konieczności holistycznego postrzegania poruszanych problemów. Akcentowano także złożoność tematyki dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich. W dyskusji postawiono szereg pytań, które stanowią przesłankę i inspirację do dalszych badań. Wypada wyrazić uznanie wszystkim Autorom referatów,
a także podziękować dyskutantom za cenne uwagi i sugestie. Postanowiono wyróżnić
referat wygłoszony podczas obrad sekcji przez dr Adama Majchrzaka (Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu) pt. Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie
w Polsce – ujęcie makroekonomiczne.
Materiał przygotował
dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UE w Poznaniu

SEKCJA VI
Sekcja anglojęzyczna
During the XXIInd Congress of SERiA we had two English sessions on 9th September.
There were 13 presentations in the program. The presenters coming from abroad
were mainly from Hungary (there were four Hungarian papers, one from Ukraine, two
were under co-authorship (Poland and United States).
The presentations were speaking about topics that are important not only national
level, but for international audience as well. They covered the economic questions of
diary sector, milk industry, sugar industry, consumers’ attitudes, questions of euro and
local currencies, etc. The English sessions gave good platform to discuss the nearly
similar problems of agriculture, agribusiness, to build up new international connections,
friendships. Presenters from different Polish higher educational institutes are good at
English; the new generation must be encouraged to take part such conferences either at
home or abroad.
Good luck, continue to organize English Sessions, invite more Polish colleagues to
share their thoughts, results in English.
Papers of English Session:
1. Takács-Győrgy K. — Chemical use in crop production – can it be reducted by
new technologies;
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2. Nábrádi A., Madai H., Lapis M. — Economy of oil pumpkin seed production;
3. Guth M. — Diversity of FADN milk farms in the regions of the European Union
in 2011;
4. Szűcs I., Szőllősi L. — Problems of Hungarian dairy sector in connection with
the abolition of the milk quota system;
5. Chryniewicz Ł. — Commodity policy of companies of sugar beet subcomplex in
Ukraine;
6. Florkowski W., Us A., Klepacka A. — From water to biofuels: knowledge and
attitudes towards renewable energy sources among rural residents in Eastern Poland;
7. Krupin V. — Financial self-sufficiency of rural communities in Ukraine in the
context of administrative – territorial reform;
8. Poczta-Wajda A. — Why rich farmers demand financial support?
9. Florek J., Stanisławska J., Czerwińska-Kayzer D. — The financial situation of the
food industry in Poland in comparison with 2005 in 2010;
10. Juszczak S., Balina R. — Financing of investments in dairy cooperatives to stabilize the milk market after the liquidation of the quota system;
11. Bácsi J., Takács I. — Local currencies in the rural economies;
12. Florkowski W., Juszczak S., Golawska O. — Attitudes and perceptions of common European currency of Northern Lubelskie Voivodship;
13. Wojtaszek M. — Migrations of young Poles.
Materiał przygotowała
prof. Katalin Takács-György

Sesja terenowa
Ostatni dzień Kongresu SERiA został przeznaczony na sesję terenową. Organizatorzy zapewnili uczestnikom możliwość wyboru wyjazdu studyjnego, zaproponowano
trzy trasy:
• Obszary wiejskie i agroturystyka na Wyspie Bornholm,
• Odnawialne źródła energii w regionie Pomorza Środkowego,
• Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze we wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego.
Uczestnicy trasy pierwszej zwiedzili wyspę Bornholm – Perełkę Bałtyku, wyspę
wchodzącą w skład Królestwa Danii. Podczas autokarowego objazdu wyspy uczestnicy mieli okazję podziwiać ogromną różnorodność krajobrazów oraz urozmaicony cha28
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Bornholm

Fot. J. Stanisławska

rakter ukształtowania powierzchni wyspy. Zwiedzili m. in. miasteczko Svaneke – ze
swoim specyficznym stylem architektonicznym, jeden z 4 w Skandynawii kościołów
w kształcie rotundy z XII wieku oraz ruiny zamku Hammershus.
Podstawowymi gałęziami gospodarki Bornholmu są: rybołówstwo, rolnictwo,
przemysł i turystyka. Rybołówstwo i przemysł przetwórczy dają utrzymanie znacznej
części Bornholmczyków. Obok rybactwa na wyspie rozwinęło się rolnictwo. Główne
obszary rolnicze zajmują środkową część wyspy, dominują tutaj gospodarstwa specjalistyczne, głównie o kierunku mlecznym.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

29

Mała przedsiębiorczość na Bornholmie

Fot. J. Stanisławska

W ostatnich latach najbardziej rozwinęła się najmłodsza gałąź gospodarki – turystyka. Wyspa posiada niezwykłe warunki do jej rozwoju: bogatą florę i faunę, zróżnicowane środowisko przyrodnicze i dużą liczbę zabytków.
Uczestnicy drugiej trasy wyjazdowej „podążyli szlakiem” odnawialnych źródeł
energii w regionie Pomorza Środkowego. Zwiedzili plantację wierzby energetycznej
w Kościernicy, a także biogazownię rolniczą w Nacławiu. Biogazownia służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej. Powstały
w procesie fermentacji biogaz daje w efekcie energię elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni i pobliskiej fermy trzody chlewnej, a znacząca część (ok. 80%) jest
sprzedawana do sieci.
Ponadto w ramach drugiej trasy uczestnicy Kongresu odwiedzili gospodarstwo
agroturystyczne w Piaszczynie (w którym zapoznali się z kogeneracyjnym systemem
ogrzewania), produkcję alg oraz miejscowość Krąg – zwaną krainą pięciu jezior (Nidno-Długie, Zamkowe, Kryształ, Zielone, Morskie Oko). W tej wsi obejrzeli XV-wieczny zamek rycerski Podewilsów oraz barokowy kościół z przełomu XVI i XVII wieku,
z bogatym wystrojem utrzymanym w duchu niderlandzkiego manieryzmu.
Osoby uczestniczące w wycieczce objętej trasą trzecią zwiedzili ogrody Hortulus
w Dobrzycy, ośrodek hodowli ziemniaka w Strzekęcinie, przedsiębiorstwo Friedrichs
Polska Sp. z o.o w Doble oraz Pałac Bursztynowy w Strzekęcinie.
Ogrody Hortulus w Dobrzycy zostały założone w 1992 roku. Do zwiedzania dostępnych jest 28 różnych ogrodów tematycznych na powierzchni około 4 ha. Łącznie
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zgromadzonych jest w nich ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, w tym gatunki
egzotyczne oraz unikalne. Istotą tych ogrodów jest pokazanie układu roślin w kompozycjach ogrodowych i ich zastosowanie w poszczególnych ogrodach. Ogrody są
podzielone tematycznie, są wśród nich klasyczne, jak: japoński, francuski, śródziemnomorski oraz te związane ze środowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny. Są też
ogrody użytkowe, jak ziołowy, czy warzywny. Przedsiębiorstwo Hortulus, to oprócz
niepowtarzalnych i urokliwych ogrodów także centrum ogrodnicze, market „ogród
i galeria” oraz szkółka roślin ozdobnych.
Przedsiębiorstwo Friedrichs Polska w Doble produkuje wykwintne specjały rybne
z wykorzystaniem tradycyjnych metod obróbki ręcznej. Do asortymentu należą: łososie dzikie, łososie hodowlane, kawior, śledzie, węgorze, ryby łososiowate i pstrągi.
W zakładzie w Doble wędzi się przede wszystkim pstrągi, dostarczane bezpośrednio
przez miejscowych hodowców. W oddanym do użytku w 2007 roku nowoczesnym
zakładzie produkcyjnym w Doble zatrudnionych jest około 150 pracowników.
Strzekęcino – to wieś w województwie zachodniopomorskim, w której siedzibę
ma Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Działa ona na rynku krajowym
i zagranicznym od ponad dwudziestu lat. Spółka przejęła tradycję i dorobek osiągnięty
w okresie sześćdziesięciu pięciu lat działalności w Strzekęcinie. W tym czasie wyhodowała wiele nowych, wartościowych odmian ziemniaka.
W Strzekęcinie uczestnicy trzeciej trasy zwiedzili ponadto eklektyczny Pałac
Bursztynowy, wybudowany w latach 1899-1901, położony w rozległym parku krajobrazowym, z centralnie usytuowanym stawem oraz bogatą kolekcją różaneczników,
cyprysików, platanów, żywotników, magnolii, korkowców, morw, białych jaworów
i cisów.
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Działalność SERiA

Walne Zgromadzenie Członków SERiA
Dnia 8 września 2015 roku w Kołobrzegu, podczas trwania XXII 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 na przewodniczącego zebrania prof. dr hab.
Michała Jerzaka. 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.
Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 8.09.2015 r. był następujący:
• Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
• Wybór przewodniczącego zebrania.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków
SERiA.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
• Nadanie tytułu honorowego członka SERiA.
• Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 16.09.2014 r. do 8.09.2015 r.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2014.
• Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
• Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
• Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
• Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
• Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencje 2015-2017.
• Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencje 2015-2017.
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• Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
• Wolne głosy i wnioski.
• Zamknięcie obrad.
W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury: dr Sławomira Kalinowskiego, dr Kamilę Radlińską, dr Piotra Prusa. 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: dr hab. Bazylego Czyżewskiego, prof.
nadzw. UE w Poznaniu, prof. dr hab. Sławomira Juszczyka. W wyniku jednomyślnego
głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków.
W punkcie 7 porządku obrad przyjęto uchwałę nadającą członkostwo honorowe
SERiA prof. dr hab. Andrzejowi Czyżewskiemu i prof. dr hab. Eugeniuszowi Niedzielskiemu.
W 8 punkcie porządku obrad Prezes SERiA – prof. dr hab. Andrzej Wiatrak odczytał
sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 16.09.2014 r. do 8.09.2015 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 9 porządku obrad dr hab. Aleksander Grzelak – członek Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r.
Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w głosowaniu jawnym, podjęło
następujące uchwały:
• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 16.09.2014 r.
do 8.09.2015 r.
• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SERiA z wykonania obowiązków za okres od 16.09.2014 r. do 8.09.2015 r.
• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej SERiA z wykonania obowiązków za okres od 16.09.2014 r. do 8.09.2015 r.
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W 14 punkcie porządku obrad przystąpiono do wyborów w tajnym głosowaniu
Prezesa Zarządu SERiA na kadencję 2015-2017. Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, po
uzgodnieniu na połączonym spotkaniu Zarządu SERiA oraz Konwentu Seniorów, zaproponował na stanowisko nowego Prezesa prof. dr hab. Barbarę Kutkowską i krótko
przedstawił sylwetkę kandydatki. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego prof. dr hab. Barbara Kutkowska została
wybrana na Prezesa Zarządu na kadencję 2015-2017.
W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru członków Zarządu SERiA. Prof.
dr hab. Michał Jerzak zaproponował, aby członkami Zarządu zostali, zgodnie z tradycją, przewodniczący Komitetów Organizacyjnych kolejnych Kongresów i poprosił
o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono dwóch kandydatów: prof. dr hab. Mieczysława
Adamowicza i prof. dr hab. Sławomira Zawiszę. Ponadto na członków Zarządu zaproponowano kandydaturę prof. dr hab. Barbary Gołębiewskiej – sekretarza naukowego
RN SERiA i prof. dr hab Grzegorza Spychalskiego – przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXII Kongresu SERiA. Przystąpiono do tajnego głosowania, w jego
wyniku skład Zarządu na kadencję 2015-2017 przedstawia się następująco:
prof. dr hab. Barbara Kutkowska			 – Prezes Zarządu
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski		 – V-ce Prezes Zarządu
prof. dr hab. Barbara Gołębiewska		 – V-ce Prezes Zarządu
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz – Członek Zarządu
prof. dr hab. Sławomir Zawisza			 – Członek Zarządu
W dalszej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie kwestie przedłużenia kadencji Sekretarza Generalnego i Skarbnika. W wyniku głosowania przedłużono kadencję prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi oraz prof. dr hab. Feliksowi Wysockiemu.
Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano
następujące kandydatury:
prof. dr hab. Aleksandra Grzelaka,
prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską,
dr Annę Rosę.
W wyniku tajnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Rewizyjnej.
W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycję
Zarządu, aby następny XXIII Kongres SERiA odbył się w Białej Podlaskiej w dniach
7-9 września 2016 roku, a jego organizatorem będzie Państwowa Szkoła Wyższa im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jako kandydata na Przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza. Następnie prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz wraz z dr Agnieszką Siedlecką
przedstawili prezentację Uczelni i zarys programu XXIII Kongresu SERiA. Zaproponowali tytuł Kongresu pt. Biogospodarka jako podstawa rozwoju wsi i rolnictwa,
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do którego zgłoszono wiele uwag. Swoje sugestie odnośnie tytułu zgłosili: prof. dr
hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Wiesław Musiał, prof. dr hab. Walenty Poczta,
prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr hab. Monika Stanny. Ostatecznie, w wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 8 września 2015 roku,
przyjęto uchwałę, że następny XXIII Kongres SERiA odbędzie się w Białej Podlaskiej
w dniach 7-9 września 2016 roku, a temat Kongresu będzie brzmiał: Biogospodarka
w rozwoju wsi i agrobiznesu. Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak złożył wniosek, aby
Walne Zgromadzenie upoważniło członków Zarządu do modyfikacji tytułu i terminu
XXIII Kongresu SERiA, który w wyniku jednomyślnego głosowania został przyjęty.
W 17 punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie
wolnych głosów i wniosków.
Prof. dr hab. Wojciech Florkowski przedstawił sprawozdanie z umieszczania Roczników Naukowych SERiA na portalu AgEcon. Zwrócił uwagę na dużą liczbę pobrań
po umieszczeniu artykułów w bazie. Prof. dr hab. Wojciech Florkowski zasugerował
również, aby artykuły umieszczane w RN SERiA wzbogacić o kod JEC.
Następnie prof. dr hab. Andrzej Czyżewski pogratulował organizatorom XXII Kongresu SERiA doboru referatów do sesji plenarnej. Stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem było umożliwienie wystąpienia młodym doktorom habilitowanym.
W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab.
Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia
obrad.
Protokolant
dr Joanna Stanisławska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
prof. dr hab. Michał Jerzak

Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
– Prezes Zarządu w kadencji 2015-2017
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska jest absolwentką Akademii
Rolniczej we Wrocławiu.
W 1983 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na
podstawie pracy pt. Czynniki determinujące wydajność pracy maszyn rolniczych w warunkach górskich opracowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Teodora Nietupskiego. W roku 1997, na podstawie zdanego przed Radą Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie
kolokwium habilitacyjnego, oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy pt.
Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rodzinnych położonych w rejonie
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Sudetów uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W roku 2009 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.
W trakcie pracy była na stażach naukowych na Uniwersytecie UBS w Kanadzie oraz
w Niemczech na Uniwersytecie w Stutgardzie. W latach 2006-2013 była członkiem
Rady Naukowej IRWiR PAN w Warszawie. Od 1998 roku pełniła funkcję kierownika Zakładu Polityki Regionalnej i Agrobiznesu w Katedrze Ekonomiki i Organizacji
Rolnictwa, następnie od roku 2006 kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Od 2010 roku jest Dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W trakcie pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pełniła następujące funkcje: od 1999-2006 była Prodziekanem Wydziału Rolniczego na kierunkach:
Rolnictwo, Ogrodnictwo oraz Zarządzanie i Marketing, była i jest członkiem wydziałowych komisji, w tym przewodniczącą wydziałowej komisji ds. nagród i odznaczeń. W
obecnej kadencji jest członkiem senatu i dwóch komisji senackich, jak również komisji
ds. rozwoju Uczelni. Pełniła funkcję kierownika Studium Podyplomowego pt. Problemy dostosowawcze rolnictwa i obszarów wiejskich do wymogów Unii Europejskiej oraz
Zarządzanie projektami europejskimi. Prof. dr hab. Barbara Kutkowska jest również
członkiem: Prezydium Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN i przewodniczącą Sekcji Sudeckiej KZZG PAN, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich PAN oraz od 1998 r. członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu.
W roku 2011 była współorganizatorem XVIII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nt. Strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich,
który odbył się we Wrocławiu.
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska jest autorem ponad 200 publikacji naukowych.
Obszarem zainteresowań naukowych Barbary Kutkowskiej są problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym terenów o niekorzystnych warunkach do produkcji
rolniczej, zwłaszcza rejonów górskich. W ciągu całego okresu pracy zawodowej brała
udział w 27 projektach naukowo-badawczych, w 13 z nich pełniła rolę kierownika.
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska jest promotorem 6-ciu zakończonych prac doktorskich i dwóch doktoratów będących w trakcie realizacji. Wykonała także trzy recenzje
dotyczące dorobku w procesie ubiegania się o stopień doktora habilitowanego oraz
9 recenzji wniosków o stopień doktora, 12 recenzji wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz 220 recenzji publikacji naukowych. Była organizatorem pięciu
konferencji naukowych oraz jest współautorem prac eksperckich, będących przyczynkiem do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska brała czynny udział w utworzeniu dwóch nowych
kierunków studiów: Zarządzania i Marketingu oraz Ekonomii. W obu przypadkach
weszła w skład minimum kadrowego, była aktywnym członkiem Rad Programowych
tworzących programy studiów na obu kierunkach oraz ich podstaw organizacyjnych.
Od wielu lat promuje i wdraża współpracę Uczelni z administracją gospodarczą. Jest
współautorem wojewódzkiego programu rozwoju sektora rolno-spożywczego woj.
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dolnośląskiego i innych opracowań strategicznych dla Dolnego Śląska. Jest członkiem
Rady Naukowej Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych. Szczególnie aktywnie od lat współpracuje z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. W latach
2003-2010 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Społecznej DODR we Wrocławiu,
a w obecnej kadencji jest jej członkiem.

Sprawozdanie Zarządu SERiA
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:
• Kierowanie działalnością biura Zarządu SERiA, a w tym nadzorowanie przygotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia Zarządu oraz na Walne
Zgromadzenie Członków SERiA.
• Prace nad przygotowaniem XXII Kongresu SERiA w Kołobrzegu.
• Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA
i podpisanie umowy z wydawnictwem Wieś Jutra.
• W minionej Kadencji Zarząd podejmował również starania o umieszczenie artykułów z Roczników Naukowych SERiA w bazie AgEcon, BazEkon i Indeks
Copernicus.
• Prace nad utworzeniem strony internetowej Roczników Naukowych SERiA
www.rn.seria.com.pl
• Otwarcie dostępu do artykułów z Roczników Naukowych SERiA na stronie
www.seria.com.pl i www.rn.seria.com.pl
• Nadzorowanie prac nad przygotowaniem wniosku do Biblioteki Narodowej
w Warszawie o nadanie e-ISSN dla elektronicznej formy roczników naukowych
SERiA.
• Nadzorowanie prac nad transferem danych dotyczących artykułów z Roczników
Naukowych SERiA z BazEcon-u do POL-indeksu.
• Nadzorowanie prac nad przygotowaniem wniosków do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie organizacji XXII Kongresu SERiA i Wydawnictwa RN SERiA.
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Decyzje w powyższych sprawach Zarząd SERiA podejmował na czterech posiedzeniach, które odbyły się:
• 13 listopada 2014 r. w hotelu DIVA w Kołobrzegu,
• 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki
Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6E,
• 28 maja 2015 r. połączone posiedzenie Zarządu i Konwentu Seniorów SERiA
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166,
• 7 lipca 2015 r. połączone posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA
w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy
ul. Kwiatkowskiego 6E.
Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się odbyło się dnia 13 listopada
2014 r. o godz. 9.00 w hotelu DIVA w Kołobrzegu:
• Powołano Komitet Organizacyjny XXII Kongresu SERiA.
• Przedstawiono założenia organizacyjne i programowe XXII Kongresu SERiA
w Kołobrzegu.
• Przedstawiono rozliczenie finansowe XXI Kongresu SERiA w Lublinie.
• Podsumowano merytorycznie XXI Kongres SERiA w Lublinie.
• Omówiono kwestie związane z Wydawnictwem RN SERiA.
Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00
w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6E:
• Zreferowano stan przygotowań do XXII Kongresu SERiA.
• Ustalono program XXII Kongresu SERiA.
• Zatwierdzono budżet XXII Kongresu SERiA w Kołobrzegu.
• Ustalono termin i miejsce spotkania połączonego Konwentu Seniorów i Zarządu
SERiA.
• J.M. Rektor Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal zgodził
się objąć patronatem honorowym XXII Kongres SERiA.
Na połączonym posiedzeniu Zarządu i Konwentu Seniorów SERiA, które odbyło
się 28 maja 2015 r. o godzinie 11.00 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166:
• Przedstawiono informację o bieżącej działalności Stowarzyszenia,
• Omówiono propozycje kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SERiA
w kadencji 2015-2017, rekomendowanych przez Konwent Seniorów SERiA.
Na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, które odbyło się 7 lipca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6E:
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• Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XXII Kongresu
SERiA,
• Zatwierdzono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA,
• Podjęto decyzję o utworzeniu strony internetowej dla RN SERiA.
II. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn Informacyjny nr 21, w którym zawarto m.in. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia
Członków SERiA na XXI Kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności
za okres od 4.09.2013 r. do 16.09.2014 r. oraz stan przygotowań do XXII Kongresu
SERiA w Kołobrzegu.
III. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie:
• XXII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
• Serii wydawniczej, Roczników Naukowych SERiA.
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do dofinansowaniu
Wydawnictwo Roczników Naukowych SERiA.
Protokolant
dr Joanna Stanisławska

Zasłużeni dla SERiA
Podczas XXII Kongresu SERiA w Kołobrzegu przyznano dwóm uznanym ekonomistom rolnym tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i
Agrobiznesu. Status ten nadano prof. dr hab. Andrzejowi Czyżewskiemu i prof. dr hab.
Eugeniuszowi Niedzielskiemu. Poniżej przedstawiamy sylwetki obu Panów.
Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Czyżewski
Andrzej Czyżewski urodził się w dniu 1.10.1947 r.
w Gdyni, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią
(I LO) i uzyskał maturę (1965 r.). Jest absolwentem SGPiS
(obecnie SGH) w Warszawie. Studia ukończył w 1970 r.
na Wydziale Handlu Wewnętrznego. W latach 1970-1973
podjął studia doktoranckie w WSE w Poznaniu. W 1973 r.
uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w tej uczelni (Ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju miast
w woj. poznańskim), a w 1983 r. doktora habilitowanego
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(Ekonomiczne podstawy procesów urbanizacji wsi w Polsce Ludowej). Całą karierę
naukową i zawodową związał z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, przechodząc wszystkie szczeble zatrudnienia od starszego asystenta (1974 r.) do profesora
zwyczajnego (2001 r.). W 1998 r. uzyskał tytuł profesora.
Dorobek naukowy Profesora A. Czyżewskiego obejmuje 936 pozycji, w tym 354
to prace współautorskie. Dorobek opublikowany stanowi 669 prac. Składają się na to:
21 monografii, których był autorem (współautorem) lub redaktorem (współredaktorem), 393 artykuły naukowe, 11 podręczników, 39 recenzji, 53 doniesienia naukowe
oraz 55 artykułów publicystycznych i 97 wywiadów, wypowiedzi i komentarzy dla prasy. Prace niepublikowane to 195 pozycji, z czego 9 stanowią opracowania problemów
węzłowych, grantów oraz badań własnych, 82 to opinie i ekspertyzy, a 64 – referaty
i odczyty niepublikowane oraz 40 – głosy w dyskusji na konferencjach naukowych,
81 pozycji to recenzje wydawnicze.
Zainteresowania naukowe Profesora mieszczą się głównie w makroekonomicznym
nurcie analiz gospodarki, a w szczególności dotyczących sektora rolno-żywnościowego. Badania związane są przede wszystkim z teorią ekonomii oraz ekonomią rolną,
w tym interpretacją i praktycznym rozwiązywaniem kwestii agrarnej w Polsce. Dotyczą m.in. procesów reprodukcji w gospodarce żywnościowej, kształtu ustroju rolnego,
jego ewolucji w warunkach rynkowych, głównych sił i czynników dynamizujących
rozwój rolnictwa, a także jego powiązań z rynkami światowymi. Eksponowana jest
istota przemian systemowych w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i formułowane są naukowe przesłanki dla rozwiązań praktycznych zarówno w skali Unii Europejskiej, krajowej, jak i regionalnej.
Kontakty naukowe Profesora zarówno w kraju, jak i za granicą są szerokie. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i krajowych, pełniąc także
funkcję współorganizatora i przewodniczącego sesji. Odbył trzy kilkumiesięczne staże
zagraniczne w Tilburgu, w Moskwie i w Kopenhadze oraz 8 krótkoterminowych wyjazdów studyjnych do instytucji europejskich w Brukseli.
Prof. dr hab. A. Czyżewski wniósł ogromny wkład w kształcenie kadry naukowej.
Wypromował blisko 1000 magistrów i dyplomantów. Piętnastu jego magistrantów
i dyplomantów było laureatami w konkursach na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe, w tym prace siedmiu z nich zajęły pierwsze miejsce. Był promotorem 13 prac
doktorskich oraz recenzentem w 43 przewodach habilitacyjnych i 20 doktorskich.
Trzech z wypromowanych przez niego doktorów uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, uzyskując stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wielokrotnie
uczestniczył w komisjach tych przewodów i był ich przewodniczącym. Był powoływany, jako recenzent wniosków: o nadanie tytułu naukowego profesora (14), o nadanie
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (4),
o nadanie tytułu doktora honoris causa (2) i badawczych dla NCN (12).
Prof. dr hab. A. Czyżewski był bądź jest członkiem wielu towarzystw naukowych,
a także redakcji czasopism: Editorial Advisory Board „Agricultural Economics”, The
Journalof the International Association of Agricultural Economists; Rady Programowej
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„Zagadnień Ekonomicznych” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie); Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1973 r.); Europejskiego
Towarzystwa Ekonomistów Rolnych (od 1999 r.); Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (członek założyciel – od 1993 r.); Międzyuczelnianego Klubu
Profesorskiego „Dla Rolnictwa i Wsi” afiliowanego przy SGGW w Warszawie (członek założyciel od 2000 r.); Rady Programowej czasopisma „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” (2014) oraz członkiem Międzynarodowej Akademii Edukacji
Rolnej z siedzibą w Moskwie (2009).
Wieloletnia działalność ekspercka i organizacyjna Profesora zyskała uznanie władz
państwowych oraz instytucji parlamentarnych. Był członkiem Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Aleksandrze Kwaśniewskim i śp. Lechu Kaczyńskim,
członkiem Kolegium NIK, pełnił funkcję Doradcy Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Otrzymał nominacje Ministra na
członka Społecznej Rady Planowania przy Ministrze-Kierowniku CUP oraz Wicepremiera na członka Podkomitetu Polityki Regionalnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
przy KERM. Był również członkiem Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych, oraz członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnej PAN.
Obecnie jest członkiem Rady Naukowej IERiGŻ PIB w Warszawie, Rady Naukowej
IRWiR PAN, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (dwie kadencje), redaktorem naczelnym Roczników Ekonomicznych Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej, Rady
Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie. Pełni też funkcję z wyboru w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – na kadencję 2013-2016. Od kilkunastu lat był i jest Ekspertem Parlamentarnej Sejmowej i Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dwukrotnie występował również, jako ekspert w debatach publicznych w Parlamencie
Europejskim w Brukseli (2008 r. i 2013 r.) w charakterze „public hearing speaking”.
Profesor otrzymał wiele nagród i odznaczeń za działalność naukowo-badawczą
i dydaktyczną, w tym m.in. trzykrotnie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz
Ministra Edukacji Narodowej. Od 2015 roku jest członkiem honorowym prestiżowego Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu. Uhonorowany został
także różnorodnymi odznaczeniami, w tym m.in.: Orderem Polonia Restituta V kl.,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową
„Zasłużony dla rolnictwa”, oraz prestiżową nagrodą PTE im. Prof. E. Lipińskiego za
twórczy wkład w rozwój ekonomii. Za zasługi dla SGGW w Warszawie, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz KPSW w Bydgoszczy Senaty tych Uczelni przyznały odznaki honorowe. Podobne
wyróżnienia otrzymał od kilku Rad Wydziałów Uczelni publicznych w Polsce, w tym
Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolnego SGGW w Warszawie. W dniu 26 listopada
2015 roku prof. dr hab. Andrzej Czyżewski otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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Prof. dr. hab. Eugeniusz Niedzielski
Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski urodził się 15 maja
1948 r. w Polskich Łąkach w byłym woj. bydgoskim. Studia wyższe na Wydziale Rolniczym (specjalność – ekonomika rolnictwa) Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie
ukończył w 1972 r. Po studiach podjął pracę jako asystent
stażysta, a następnie asystent w Instytucie Ekonomiki
i Organizacji Rolnictwa w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (uprzednio WSR), gdzie w 1976 r. na
podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kooperacja międzysektorowa w rolnictwie przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. B. Wilamowskiego, uzyskał stopień doktora nauk rolniczych. W tym
samym roku podjął pracę w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Ostrołęce na
stanowisku głównego księgowego, kierownika Wydziału finansów i rachunkowości.
Do pracy w ART na etacie adiunkta powrócił w 1979 roku. Stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt. Czynniki kształtujące
poziom i zróżnicowanie wydajności pracy w spółdzielniach kółek rolniczych uzyskał
w 1989 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Na wniosek
Rady tego samego Wydziału, w 2000 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego UWM w Olsztynie.
Prof. dr hab. E. Niedzielski pełnił szereg funkcji w strukturach uczelnianych i poza
uczelnią. Między innymi w latach 1991-1994 był kierownikiem Zakładu Organizacji
Przedsiębiorstw Rolnych i Zarządzania w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
ART w Olsztynie, a od 1994 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Katedry Organizacji
i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W latach 19901993 był Prodziekanem ds. studiów dziennych Wydziału Rolniczego ART. W roku 1995
był Dziekanem Organizatorem, a następnie do roku 1999 Dziekanem Wydziału Zarządzania ART. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 1997 r. jest kierownikiem studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem”. Pełnił także różne funkcje w uczelnianych organach kolegialnych.
Działalność pozauczelniana Profesora obejmowała między innymi: członkostwo
w Komitecie Ekonomiki Rolnictwa w latach 1999-2011 i w Komitecie Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN na kadencję 2011-2014, pełnienie funkcji
v-ce przewodniczącego (w latach 2007-2009) i przewodniczącego (w latach 20092011) Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, przewodnictwo Radzie Fundacji Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach
(1995-2007), członkostwo w Radzie Gospodarczej Prezydenta m. Olsztyn (od 1999),
członkostwo w Zarządzie i Radzie Wojewódzkiej PTE i TNOiK (1995-2010), członkostwo w Radzie Konsultacyjno-Programowej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej i wiele innych.
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Problematyka badawcza Profesora obejmuje między innymi zagadnienia: restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w rolnictwie, przemian strukturalnych na
obszarach wiejskich, bezrobocia i pozarolniczej przedsiębiorczości gospodarczej na
obszarach wiejskich, zarządzanie przedsiębiorstwem, uwarunkowania rozwoju sektora MSP. Dorobek publikacyjny obejmuje około 270 prac, w tym 195 oryginalnych
prac twórczych. Prof. E. Niedzielski jest autorem 3 monografii zwartych, redaktorem
27 wieloautorskich monografii, skryptów i podręczników, autorem lub współautorem
120 recenzowanych artykułów i rozpraw naukowych, 30 recenzji naukowych. Jego dorobek naukowy obejmuje także liczne ekspertyzy i opinie wykonane na rzecz różnych
instytucji. Prof. E. Niedzielski jest członkiem zespołów redakcyjnych kliku wydawnictw, w tym kwartalnika „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, Zeszytów Naukowych
SERiA, Olsztyn Economic Journal. Był promotorem 7 prac doktorskich, recenzentem
17 prac doktorskich w różnych ośrodkach naukowych oraz recenzentem w 5 przewodach habilitacyjnych i w 5 przewodach profesorskich. Był kierownikiem dwóch grantów autorskich KBN oraz dwóch grantów promotorskich, a także 5 projektów badawczych zleconych przez organizacje gospodarcze. Aktualnie jest kierownikiem projektu
współfinansowanego przez ANR, a dotyczącego trwałości dzierżaw nieruchomości
rolnych.
Prof. E. Niedzielski był wielokrotnie wyróżniany za działalność organizacyjną,
naukową i dydaktyczną. Posiada także liczne odznaczenia, w tym: Złoty i Brązowy
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki Honorowe „Za zasługi
dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, „Medal Św. Jakuba”.
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Karta żałobna
W dniu 18 maja 2015 r. odeszła od nas dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw. UP we Wrocławiu, która pozostanie w naszej pamięci jako naukowiec, oddany i życzliwy wychowawca
młodzieży, wspaniały człowiek i najlepsza koleżanka. Poniżej
zamieszczamy sylwetkę naukową Pani dr hab. Marii Golinowskiej prof. nadz.
Dr hab. Maria Golinowska prof. UP we Wrocławiu urodziła się 14 sierpnia 1948 r. w Jędrzychowicach na Ziemi Lubuskiej. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1966 r. w Nowej Soli.
Studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończyła
w roku 1971, uzyskując stopień magistra inżyniera. W tymże roku odbyła roczny staż
w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych Swojec i Magnice, a następnie została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadano jej w 1979 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie dysertacji pt. Modele organizacji ochrony roślin w kombinatach państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
(promotor – prof. dr hab. Wanda Mierzejewska).
Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – ekonomiki ochrony roślin i środowiska rolniczego otrzymała na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. Efektywności ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski.
Zainteresowania naukowe dr hab. Marii Golinowskiej były wyraźnie sprecyzowane i koncentrowały się na ekonomiczno-organizacyjnych problemach ochrony roślin
i środowiska naturalnego. W tej problematyce dr hab. Maria Golinowska była na pewno autorytetem w skali kraju. Drugim tematem badawczym, który podjęła w ostatnich
latach, to problemy ekologizacji rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dużo publikowała. Była autorem i współautorem 4 książek oraz ponad 250 prac
naukowych.
W latach 2008-2010 była członkiem zespołu realizującego projekt badawczy finansowany ze środków MNiSW pt. Ocena realizacji celu produkcyjno-ekonomicznego rolnictwa dolnośląskiego w warunkach zrównoważonego rozwoju. W wyniku tego
projektu powstała monografia naukowa pt. Rozwój zrównoważony w rolnictwie i obszarach wiejskich na Dolnym Śląsku, której dr hab. Maria Golinowska była współautorem. Ostatnią większą publikacją była monografia z roku 2013 pt. Rozwój rolnictwa
ekologicznego.
Dr hab. Maria Golinowska była członkiem zespołu realizującego projekt badawczy
pt. Transition-Fucility 2008-2010, oraz członkiem zespołu w ramach Instytutu Ochrony Roślin, prowadzącego projekt pt. Progi szkodliwości podstawą racjonalnej ochrony
roślin (2010 r.).
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Odbyła zagraniczne staże w Czechosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR i Niemczech.
Od 1990 r. pełniła funkcję kierownika Pracowni Ekonomiki Ochrony Roślin, od 2004 r.
kierownika Zakładu Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego,
a od 2010 r. wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
Od roku 2008 była przewodniczącą Komisji Wyborczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Przyrodniczego. Była członkiem Komitetu Ochrony Roślin PAN i Komitetu Zagospodarowania
Ziem Górskich PAN.
Dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw. była działaczką Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych, a także Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W roku
2006 została powołana do składu Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN w Warszawie.
Dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw. była także cenionym dydaktykiem. Prowadziła zajęcia z 6 przedmiotów, dla których opracowała autorskie programy oraz seminaria magisterskie i licencjackie. Dr hab. Maria Golinowska wypromowała dwóch
doktorów, 171 magistrów oraz 60 licencjatów. Była recenzentem dwu prac doktorskich.
Była doskonałym organizatorem procesu dydaktycznego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych, w którym pełniła funkcje Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych. Brała aktywny udział przy tworzeniu nowych kierunków studiów na Wydziale,
takich jak: Zarządzanie i Marketing, Ekonomii, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
a obecnie Agrobiznes. Dr hab. Maria Golinowska była współtwórcą programu kierunku Ekonomia i osobą niezbędną do minimum kadrowego dla tego kierunku studiów.
Była kierownikiem Zakładu Ekonomiki Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego.
Była jednym z głównych organizatorów dwóch konferencji naukowych oraz XVIII
Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Do Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu należała od 1998 roku,
aktywnie uczestnicząc w pracach tego środowiska naukowego. Niejednokrotnie prowadziła sekcje problemowe. Zawsze podejmowała dyskusje naukowe w trakcie obrad.
Była najmilszym towarzyszem naszych wycieczek studyjnych.
W latach 2007-2013 uzyskała 6-krotnie nagrodę J.M Rektora za działalność naukową i organizacyjną. W roku 2009 została odznaczona Złotym Medalem za wieloletnią
służbę, a w roku 2010 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką „Zasłużony
dla rolnictwa”. Dr hab. Maria Golinowska była członkiem Rady Naukowej IRWiR
PAN w Warszawie, Komitetu Ochrony Roślin PAN oraz Komitetu Zagospodarowania
Ziem Górskich PAN.
Odznaczona została Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Odznaką Honorową za Zasługi dla Oświaty, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i odznaką „Zasłużony dla Opolszczyzny”. Za swoją pracę
otrzymała 29 nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Odeszła od nas w dniu 18 maja 2015 roku.
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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XXIII Kongres SERIA

Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Kołobrzegu, XXIII Kongres odbędzie się w dniach
7-9.09.2016 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i będzie organizowany przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Technicznych przy współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach. Patronat honorowy nad XXIII Kongresem SERiA objął
JM Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. zw. dr hab. Józef Bergier.
W programie Kongresu przewiduje się sesje plenarne oraz obrady w sześciu sekcjach problemowych zatytułowanych:
• Podstawy teoretyczne i metodyczne biogospodarki.
• Rodzinne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa agrobiznesu jako podmioty
biogospodarki.
• Biogospodarka a zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich.
• Rynek, łańcuchy dostaw i struktury sieciowe w biogospodarce.
• Biogospodarka, biotechnologie, gospodarka niskoemisyjna a środowisko i zmiany klimatyczne.
• Sekcja angielskojęzyczna.

Organizatorzy Kongresu
W celu zorganizowania XXIII Kongresu SERiA powołano Komitet Organizacyjny
w następującym składzie:
• prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz – Przewodniczący
• prof. zw. dr hab. Dionizy Niezgoda			 – Vice-przewodniczący
• prof. dr hab. Stanisław Krasowicz			 – Vice-przewodniczący
• dr Agnieszka Siedlecka						 – Sekretarz
• dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj			 – Zastępca Sekretarza
Członkowie:
• dr Agnieszka Cyburt
• dr Agnieszka Gałecka
• dr Danuta Guzal-Dec
• dr Agnieszka Kuś
• dr Marek Kuźmicki
• dr Monika Łęska
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•
•
•
•

mgr Katarzyna Korneluk
mgr Mariusz Pyra
dr Joanna Florek
dr Joanna Stanisławska

Komitet Organizacyjny XXIII Kongresu SERiA

Mieczysław Adamowicz
Prof. zw dr hab. Mieczysław Adamowicz –
Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. Były wieloletni profesor, kierownik
Katedry i Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Promotor licznych kadr zawodowych i naukowych. Rektor PSW im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 20092013. Redaktor i członek komitetów redakcyjnych różnych czasopism naukowych, członek różnych Rad Naukowych. Autor ponad
600 publikacji w czasopismach i monografiach, zajmujących się między innymi problematyką rozwoju wsi i rolnictwa, integracją europejską, wspólną polityką rolną, handlem międzynarodowym.

Dionizy Niezgoda
Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda – zatrudniony
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Jest specjalistą z zakresu mikroekonomii i ekonomiki rolnictwa. Podstawowym obszarem jego zainteresowań badawczych
jest konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym towarowych gospodarstw rolnych.
Opublikował około 200 oryginalnych prac.
Zorganizował trzy Kongresy SERiA oraz kilka
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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konferencji naukowych, w tym trzy międzynarodowe poświęcone paradygmatowi konkurencyjności. Aktywnie uczestniczył w kształceniu młodych adeptów nauki - wypromował dziesięciu doktorów.
Zorganizował prywatną uczelnię – Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie
i był jej Rektorem przez cztery lata. Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Ekonomii i Zarządzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Stanisław Krasowicz
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Pracownik
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
W 1972 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie; kierunek
ekonomika rolnictwa. Stopnie naukowe w zakresie
nauk rolniczych uzyskał w IUNG w Puławach: doktora (1979) i doktora habilitowanego (1997). W roku
2001 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Od
16 lat jest Zastępcą Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych. W latach 2005-2015 sprawował nadzór
nad realizacją programów wieloletnich IUNG-PIB.
Autor lub współautor około 360 publikacji. Członek rad naukowych IUNG-PIB, IERiGŻ-PIB w Warszawie, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
(2011-2014), członek Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2011-2014), Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA) i Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA).
Zainteresowania naukowe: ocena regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce,
ekonomiczna ocena technologii, systemów gospodarowania oraz gospodarstw o różnej
intensywności i różnych kierunkach produkcji, analiza zmian w produkcji roślinnej
w Polsce, doskonalenie współpracy z doradztwem i samorządami.
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od lewej stoją: mgr Mariusz Pyra, dr Agnieszka Cyburt, dr Danuta Guzal – Dec, mgr Katarzyna
Korneluk, dr Marek Kuźmicki
siedzą od lewej: dr inż. Magdalena Zwolińska – Ligaj, dr Agnieszka Siedlecka, dr Agnieszka Kuś

Agnieszka Siedlecka
Dr Agnieszka Siedlecka – doktor nauk ekonomicznych i starszy wykładowca w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Aktywnie
uczestniczy w pracach organizacyjnych i pełni liczne obowiązki organizacyjne na
rzecz Uczelni i Wydziału.
Od 2000 roku jest członkiem Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej, zaś od roku 2014 członkiem Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW. W okresie tym pełniła i pełni szereg funkcji kierowniczych, między innymi w latach 2009-2013 objęła stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, a od 1 października 2013 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Ekonomii.
Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych są gospodarstwa domowe,
przemiany w nich zachodzące oraz różne aspekty funkcjonowania. Autorka ponad
50 publikacji naukowych z tego zakresu. W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w realizacji 5 projektów badawczych. Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową
przez Rektora PSW w Białej Podlaskiej. Uczestnik licznych konferencji naukowych.
Członek stowarzyszenia SERiA.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Magdalena Zwolińska-Ligaj
Dr inż. Magdalena Zwolińska-Ligaj – doktor nauk ekonomicznych i starszy wykładowca w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Od 2009 roku pełni funkcje kierownicze w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem
i realizuje zadania organizacyjne na rzecz Uczelni. Autorka ponad 60 publikacji nau
kowych z zakresu przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym przyrodniczo cennych, w większości prezentujących
wyniki badań wykonanych w ramach grantów ze środków publicznych. Wielokrotnie
nagradzana za pracę naukową przez Rektora PSW w Białej Podlaskiej. Zastępca Redaktora czasopisma PSW „Studia Ekonomiczne i Regionalne” (SEiR) w latach 20112014. Recenzent ponad 20 artykułów dla czasopism naukowych. Uczestnik licznych
konferencji naukowych. Członek stowarzyszenia SERiA.

Agnieszka Cyburt
Dr Agnieszka Cyburt – absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach. W 2013 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt. Aktywność samorządów w
absorpcji funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego. Obecnie jest pracownikiem Katedry Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej. Autorka 21 publikacji naukowych, a jej zainteresowania
naukowe obejmują zagadnienia związane z finansami samorządowymi, aktywnością
absorpcyjną funduszy europejskich oraz rozwojem lokalnym.

Agnieszka Gałecka
Dr Agnieszka Gałecka – absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2012 roku obroniła rozprawę doktorską
pt. Płynność finansowa a sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim i uzyskała tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 2013 roku
jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych w Państwowej
Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Jej zainteresowania
naukowe koncentrują się głównie na wielokierunkowej ocenie sytuacji ekonomicznej
gospodarstw rolniczych.
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Danuta Guzal-Dec
Dr Danuta Guzal-Dec – absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002). Od roku akademickiego 2002/2003 r. zatrudniona w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (obecnie Zakład Ekonomii). W 2008 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Konkurencyjność jednostek terytorialnych
na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. Zainteresowania badawcze
mieszczą się w obszarze ekonomiki rozwoju lokalnego i regionalnego oraz ekonomii
zrównoważonego rozwoju. W latach 2012-2015 kierownik projektu badawczego NCN
NR2011/01/D/HS4/03927 pt. Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji
gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego.

Agnieszka Kuś
Dr Agnieszka Kuś – absolwentka Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – kierunek matematyka. W 2009 roku uzyskała tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Rozprawa doktorska pt. Modele i własności aukcji asymetrycznych obroniona została w Kolegium Analiz
Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2012 roku pracuje, jako nauczyciel akademicki w Państwowej Szkole Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Obecnie jest starszym wykładowcą w Katedrze Ekonomii i Zarządzania PSW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na
zastosowaniu metod ilościowych w ekonomii i finansach. Ostatnie badania dotyczą wykorzystania modeli ekonometrycznych do oceny sytuacji finansowej spółek giełdowych.

Marek Kuźmicki
Dr Marek Kuźmicki – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł rozprawy doktorskiej obronionej w 2009 roku to: Wpływ otoczenia instytucjonalno-systemowego na rozwój przedsiębiorstw turystycznych w województwie lubelskim. Od 2002 roku nauczyciel akademicki
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Od 2012
roku zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych, w którym sprawuje funkcję kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości. Autor ponad 50 artykułów publikowanych
w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Publikacje autora koncentrują się na
analizie instytucjonalno-systemowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne. Są one efektem badań własnych autora.
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
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Monika Łęska
Dr Monika Łęska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, wykładowca w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW im. Papieża JP II. Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, pełniąc liczne obowiązki na rzecz Wydziału i Uczelni, będąc między
innymi: Koordynatorem Studiów Podyplomowych ZZL i Pełnomocnikiem Rektora
ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów. W ramach wykonywanej pracy
łączy działalność organizacyjną z działalnością naukową. Prowadzi własne badania
naukowe i jest autorką licznych publikacji i opracowań naukowych z zakresu zarządzania organizacjami publicznymi, marketingu przedsiębiorstw usługowych, zachowań konsumentóworaz funkcjonowania rynku pracy. Od wielu lat z zaangażowaniem
obserwuje także procesy zmian zachodzące w obszarze szkolnictwa wyższego, będąc
autorką publikacji związanych z doskonaleniem oferty kształcenia szkół wyższych
i dostosowania jej do zmiennych wymagań rynku pracy.

Mariusz Pyra
Mgr Mariusz Pyra – absolwent Politechniki Częstochowskiej, kierunek – zarządzanie
i marketing, specjalność – informatyka ekonomiczna, a także Międzywydziałowego
Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli przy Politechnice Częstochowskiej
– fakultatywne studia pedagogiczne. Nauczyciel akademicki Katedry Ekonomii i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Progress”, ambasador Global Management
Challenge – zaawansowanej symulacji biznesowej, instruktor symulatora biznesowego Marketplace. Koordynator merytoryczny międzynarodowego projektu BIZNESTRANS, który PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje wspólnie z Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu. Jego zainteresowania naukowe są
szczególnie związane ze szkolnictwem wyższym w kontekście rozwoju regionalnego,
a także szeroko rozumianą sferą zarządzania logistycznego.

Katarzyna Korneluk
Mgr Katarzyna Korneluk – absolwentka kierunku ekonomii w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Od 2001 r. pracownik Państwowej Szkoły
Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, zatrudniona na stanowisku
specjalisty w zakresie prac administracyjnych w Katedrze Ekonomii i Zarządzania.
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Posiada długoletnie doświadczenie w organizowaniu licznych konferencji, wykładów
otwartych i spotkań naukowych. Odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Miejsce XXIII Kongresu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została
powołana w 2000 r. Obecnie kształci ponad 3000 studentów na 18 kierunkach i 41 specjalnościach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Od września 2013
roku funkcjonują w niej dwa wydziały: Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W ciągu 15 lat działalności, PSW w Białej Podlaskiej zajmuje wysokie miejsca
w rankingach szkół wyższych. W ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw Uczelnia zajęła dwukrotnie (w roku 2014 i 2015) drugie miejsce
w kraju w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
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Uruchamiając nowe kierunki studiów Uczelnia zmierza ku praktycznemu profilowi
kształcenia, by jak najlepiej przygotować absolwentów do rynku pracy.
Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą materialno-dydaktyczną, którą tworzą 2 budynki dydaktyczne oraz Kampus. Kampus obejmuje: Dom Studenta z 192 miejscami
noclegowymi, Centrum Badań nad Innowacjami (w którym prowadzone są diagnostyczne i epidemiologiczne badania nad chorobami zakaźnymi, badania skierowane na
rozwój optycznych technik gromadzenia i przetwarzania informacji oraz nad energią
odnawialną), Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH.
Centrum Badań nad Innowacjami wspiera rozwój naukowy trzech kierunków:
• Budownictwa (ze specjalnością odnawialne źródła energii),
• Zdrowia publicznego (z programem badania boreliozy i gruźlicy),
• Informatyki (elementy służące do optycznego przetwarzania obrazów, elementy telekomunikacyjne i półprzewodnikowe).
W ramach Centrum EKO-AGRO-TECH powstały następujące Laboratoria: Laboratorium Analiz Środowiskowych, prowadzące analizy geośrodowiskowe i badania
środowiskowe w zakresie fizyki budowli, Laboratorium Analiz Biologiczno-Żywieniowych, Laboratorium Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn.
W ramach Centrum Badań funkcjonują wspólne dla wszystkich laboratoriów pomieszczenia konferencyjno-informacyjne, które zostały wyposażone w niezbędne
urządzenia i sprzęty. Centrum służyć będzie do nawiązywania i rozwoju współpracy
na linii gospodarka – nauka. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie
w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyj54
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nej, jak i usługowej i prowadzić będą do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu. Dzięki realizacji tego typu infrastruktury powstaną
innowacyjne rozwiązania, skierowane głównie do przedsiębiorstw z różnych gałęzi
przemysłu.
Wszystkie inwestycje ukierunkowane są na badania i rozwój, sprzyjający współpracy na linii nauka-gospodarka, z uwzględnieniem sektorów: energetycznego, budowlanego, drogowego, branży turystycznej oraz żywieniowej.
Uczelnia konsekwentnie rozwija się w kierunku akademickości, dbając o rozwój
kadry naukowej. Działalność wydawnicza funkcjonuje od początku istnienia uczelni i obejmuje publikowanie artykułów naukowych, materiałów pokonferencyjnych,
monografii autorskich, czasopism oraz innych publikacji okolicznościowych. Obecnie
obsługą administracyjną Wydawnictwa PSW JP II zajmuje się Sekcja Nauki i Wydawnictw. W ciągu 15 lat funkcjonowania uczelni ukazało się ponad 150 pozycji afiliowanych przez PSW. Dzięki szerokiemu gronu autorów publikacji, wśród których znajdują
się specjaliści takich dziedzin wiedzy jak: nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej,
budownictwo, rolnictwo, socjologia czy pedagogika, do rąk czytelnika trafia bogata
i różnorodna oferta wydawnicza. Ponadto od roku 2007 r. Wydawnictwo PSW opublikowało trzy tomy uczelnianego czasopisma naukowego „Rozprawy Naukowe”, na
gruncie których w 2010 roku powstały trzy odrębne czasopisma naukowe, poświęcone tematyce społeczno-humanistycznej – Rozprawy Społeczne/Social Dissertations,
ekonomicznej – Studia Ekonomiczne i Regionalne/Economic and Regional Studies
oraz naukom o zdrowiu Człowiek i Zdrowie/Human and Health, które od roku 2014
zmieniło tytuł na anglojęzyczny Health Problems of Civilization.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

55

W ramach działalności wydawniczej wydawane są od 2001 r. monografie pod redakcją naukową pracowników uczelni, a od 2013 r. autorskie wydawnictwa w ramach
tytułu „Monografie i rozprawy”. Od 2010 r. wydawany jest również kwartalnik Bialski
Przegląd Akademicki, adresowany do pracowników uczelni, studentów i osób zainteresowanych działalnością bialskiej Alma Mater.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych powstał 1 września 2013 roku
z przekształcenia Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Instytutu Informatyki, Instytutu
Budownictwa oraz Instytutu Rolnictwa. W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonują dwie katedry: Katedra Ekonomii i Zarządzania oraz Katedra Nauk Technicznych.
Struktura Wydziału dostosowana jest do prowadzenia badań i realizacji zadań dydaktycznych na prowadzonych kierunkach:
Katera Ekonomii i Zarządzania:
• Bezpieczeństwo Narodowe – studia I i II stopnia
• Ekonomia – studia I i II stopnia
• Finanse i rachunkowość – studia I stopnia
• Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
• Zarządzanie – studia I stopnia
Katedra Nauk Technicznych:
• Budownictwo – studia I stopnia
• Informatyka – studia I stopnia
• Mechanika i budowa maszyn – studia I stopnia
• Rolnictwo – studia I stopnia
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych przygotowuje się do poddania procedurze oceny instytucjonalnej.
Współorganizator XXIII Kongresu SERiA
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
(IUNG-PIB) w Puławach ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa został utworzony w 1950 roku. Placówka ta nawiązuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku
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1862 i do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego,
funkcjonującego w latach 1917-1950. IUNG jest instytutem badawczym, podległym
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego. W instytucie pracują 324 osoby, w tym: 28 profesorów i 75
doktorów.
Kierunki badań to: gleboznawstwo, nawożenie, uprawa roli, uprawa zbóż i roślin
pastewnych, produkcja biomasy na cele energetyczne, hodowla i uprawa chmielu oraz
tytoniu, wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, ocena różnych systemów gospodarowania, regulacja zachwaszczenia w uprawach rolniczych, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, biogospodarka.

Fot. A. Nieróbca

Działalność IUNG jest wyraźnie ukierunkowana na problemy rozwoju zrównoważonego produkcji rolniczej i kształtowania środowiska rolniczego oraz wspieranie decyzji władz administracyjnych i samorządowych. Poprzez swoją działalność Instytut
przyczynia się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, uczelniami i szkołami rolniczymi.
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Ramowy program XXIII Kongresu SERiA
XXIII Kongres SERiA odbędzie się w Białej Podlaskiej, w dniach 7-9 września
2016 roku.
Temat Kongresu:
Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu
06.09.2016 –
07.09.2016 –
					
					
					
08.09.2016 –
09.09.2016 –

przyjazd, zakwaterowanie
otwarcie Kongresu
Sesje plenarne
Walne Zgromadzenie Członków
Uroczysta kolacja
sesje problemowe
wyjazdy studyjno-tematyczne

KOMITET ORGANIZACYJNY XXIII KONGRESU SERiA
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Katedra Ekonomii i Zarządzania
ul. Sidorska 95/97
telefon: 794 653 204 (sekretarz)
telefon: (83) 3449905
fax: (83)344-99-50
e-mail: seria@pswbp.pl
Aktualne informacje dotyczące Kongresu będą publikowane na stronie SERiA:
www.seria.com.pl
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Roczniki Naukowe SERiA

ZESZYT 1
1. Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki — Zmiany kosztów jednostkowych produkcji ekologicznej truskawek w latach 2009-2013;
2. Grażyna Anna Ciepiela, Monika Kur-Kowalska, Jolanta Jankowska — Efekty
ekonomiczne działalności agroturystycznej na przykładzie parków narodowych;
3. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak — Konwergencja czy dywergencja wydatków krajowych i unijnych w budżecie rolnym Polski po 2010 roku?;
4. Katarzyna Domańska, Tomasz Kijek, Marta Tomczyńska-Mleko — Efektywność
przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w województwie lubelskim;
5. Janusz Feczko — Globalizacja a postawy turystów na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego – aspekty zarządcze;
6. Joanna Florek, Joanna Stanisławska, Dorota Czerwińska-Kayzer — Porównanie
sytuacji finansowej przemysłu spożywczego w latach 2005 i 2010;
7. Marzena Ganc, Magdalena Mądra-Sawicka — Wyniki finansowe gospodarstw
rolniczych a obciążenie podatkiem rolnym;
8. Maria Golinowska, Lesław Zimny — Ekonomiczna efektywność uprawy buraka
cukrowego w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego i w różnych
systemach uprawy konserwującej;
9. Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, Jakub Koselak — Porównanie opłacalności produkcji rzepaku ozimego w gospodarstwie rolnym w trzech
kolejnych latach uprawy;
10. Adam Harasim — Użytkowanie powierzchni ziemi w Polsce w aspekcie stabilności ekologicznej;
11. Waldemar Izdebski, Oksana Makarchuk, Jacek Skudlarski, Galyna Trypolska,
Stanisław Zając, Svetlana Aleksandrovna Zayka — Stan i perspektywy rozwoju
energetyki odnawialnej w Polsce i na Ukrainie;
12. Lilianna Jabłońska, Agnieszka Uścińska, Wioleta Sobczak — Zróżnicowanie cen
kwiatów ciętych na rynku detalicznym Warszawy;
13. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — Możliwości spełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw;
14. Michał A. Jerzak — Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik
bezpieczeństwa żywnościowego ludności w Polsce;
15. Halina Kałuża, Iwona Soczewka — Interwencjonizm w rolnictwie na przykładzie
PROW 2007-2013 w wybranych gospodarstwach rodzinnych;
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16. Franciszek Kapusta — Zmiany strukturalne środków trwałych w polskim
rolnictwiei ich produktywności w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii
Europejskiej;
17. Barbara Kiełbasa, Jacek Puchała — Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie
rozdrobnionego rolnictwa;
18. Jerzy Kopiński — Określenie stopnia polaryzacji oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko na podstawie bilansu azotu brutto;
19. Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz — Ochrona bioróżnorodności kur w uwarunkowaniach mechanizmów wsparcia rolnictwa przez Unię Europejską;
20. Marek Kuźmicki — Motywy i bariery zakładania działalności gospodarczej na
rynku usług gastronomicznych i noclegowych;
21. Izabela Lipińska — Ryzyko innowacyjne w produkcji żywności – aspekty prawne
i ekonomiczne;
22. Sławomir Lisek — Porównanie zmian sytuacji przedsiębiorstw spożywczych
i elektromaszynowych, notowanych na GPW w latach 2011-2013 z uwzględnieniem czynnika społecznego;
23. Ewa Matyjaszczyk — Dostępność środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
24. Mariusz Matyka, Andrzej Madej — Efektywność ekonomiczna uprawy sorgo
w zależności od poziomu nawożenia azotem;
25. Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz — Charakterystyczne cechy nowego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
26. Eugeniusz Niedzielski — Rozwój drobnej przedsiębiorczości gospodarczej na
obszarach słabo zurbanizowanych;
27. Elżbieta Olech, Maciej Kuboń — Motywy wyboru produktów ekologicznych
przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski;
28. Zofia Olichwirowicz, Wojciech J. Florkowski — Zaufanie do dostawców usług
bankowych – profil osób wykluczonych w wybranych gminach wiejskich Północnej Lubelszczyzny;
29. Benedykt Pepliński — Energochłonność produkcji sorgo na cele energetyczne –
analiza regionalna;
30. Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych — Determinanty wykorzystania internetu
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
31. Dariusz Piotrowski — Potencjał i uwarunkowania emisji agro-sukuk przez przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego w Polsce;
32. Jerzy Rembeza — Zmiany sezonowości cen ziemniaków w Polsce;
33. Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski — Ogrody przydomowe jako element statystyki rolniczej w Polsce – stan i zróżnicowanie przestrzenne według Powszechnego Spisu Rolnego 2010;
34. Adam Sadowski, Jarosław Mioduszewski — Dzierżawa jako czynnik poprawy
konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim;
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35. Łukasz Satoła — Finansowe uwarunkowania realizacji inwestycji komunalnych;
36. Grzegorz Spychalski — Konsekwencje integracji europejskiej dla polskiego rolnictwa w opinii właścicieli gospodarstw rolnych;
37. Dariusz Eligiusz Staszczak — Zmiany znaczenia żywności w towarowym handlu
międzynarodowym krajów Unii Europejskiej;
38. Alina Syp — Prognozy wydajności mlecznej krów w Polsce i w Unii Europejskiej
na lata 2030 i 2050;
39. Elżbieta Jadwiga Szymańska, Dorota Czarnecka — Znaczenie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach trzodowych różnej wielkości ekonomicznej;
40. Dagmara K. Zuzek — Determinanty rozwoju ekoinnowacji w sektorze MSP na
przykładzie województwa małopolskiego.
ZESZYT 2
1. Piotr Bórawski, James W. Dunn — Zróżnicowanie produkcji mleka w krajach
Unii Europejskiej w aspekcie Wspólnej Polityki Rolnej;
2. Marcin Ciebień, Leszek Rachoń, Paweł Krawiec — Pozycja Polski w światowej
produkcji malin w latach 2003-2012;
3. Dariusz Czakowski — Zasobowe i efektywnościowe uwarunkowania produkcji
drobiu i jaj w Polsce z perspektywy akcesji do Unii Europejskiej;
4. Bazyli Czyżewski, Adam Majchrzak — Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce – ujęcie makroekonomiczne;
5. Marta Domagalska-Grędys — Przesłanki kapitału pomostowego w relacjach sieciowych gospodarstw rolnych;
6. Janusz Feczko — Postawy konsumentów względem usług turystycznych na wsi
na Pomorzu Środkowym w sezonie 2014/2015;
7. Beata Feledyn-Szewczyk, Jerzy Kopiński — Ocena zrównoważenia produkcji
rolniczej w gospodarstwach uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym
za pomocą modelu RISE;
8. Piotr Gołasa — Saldo dopłat i podatków w polskich gospodarstwach rolnych na
tle wybranych krajów Unii Europejskiej;
9. Zbigniew Gołaś — Uwarunkowania zmian wolumenu produkcji, dochodów oraz
dochodowości pracy sektora rolnego w Chorwacji;
10. Barbara Gołębiewska, Tomasz Pajewski — Odpowiedzialność rolników za stan
środowiska naturalnego;
11. Aleksander Grzelak — Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku
gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN);
12. Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka, Tomasz Woźniakowski — Ocena efektywności
ekonomicznej polskich przedsiębiorstw rolno-spożywczych z wykorzystaniem
analizy Du Ponta;
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13. Dorota A. Janiszewska, Luiza Ossowska — Zróżnicowanie poziomu infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego;
14. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — Wpływ wdrożenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw;
15. Michał Jasiulewicz — Produkcja energii z agrobiomasy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej;
16. Marzena Jeżewska-Zychowicz, Maria Królak — Technologie stosowane w produkcji zbóż a zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych;
17. Sławomir Juszczyk, Rafał Balina — Finansowanie inwestycji w spółdzielniach
mleczarskich stabilizujących rynek mleka po likwidacji systemu kwotowego;
18. Maria Klonowska-Matynia — Uwarunkowania ekonomiczne a zasoby kapitału
ludzkiego obszarów wiejskich – ujęcie lokalne. Przykład gmin powiatu koszalińskiego;
19. Dorota Komorowska — Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce;
20. Irena Kropsz-Wydra, Izabela Kurtyka-Marcak — Waloryzacja poziomu rozwoju
gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich przygranicza południowo-zachodniego;
21. Małgorzata Krotowska, Danuta Mierzwa — Efekty wdrażania ustawy o grupach
producentów rolnych z udziałem rolniczych spółdzielni produkcyjnych na przykładzie wybranego województwa;
22. Sławomir Lisek — Rozwój wybranych przedsiębiorstw mleczarskich i przetwórstwa owocowo-warzywnego w latach 2010-2012;
23. Edmund Lorencowicz, Artur Kraszkiewicz, Magdalena Kachel‑Jakubowska —
Organizacja i koszty przetwarzania biomasy rolniczej na pelety;
24. Andrzej Madej — Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważenia rolnictwa w województwie podlaskim;
25. Sylwia Małażewska, Edyta Gajos — Dobrostan zwierząt jako dobro publiczne
a efekty ekonomiczne produkcji mleka;
26. Dominika Milczarek-Andrzejewska, Agata Malak-Rawlikowska, Jan Fałkowski
— Pozycja rolników w łańcuchu żywnościowym na przykładzie sektora mleczarskiego w Polsce;
27. Wojciech Nowacki — Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce;
28. Anna Olkiewicz — Ryzyko w działalności rolniczej i ubezpieczeniowe instrumenty jego ograniczania;
29. Marcin Olkiewicz — Międzynarodowe standardy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności;
30. Maria J. Orłowska — Zasoby czynników produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej w świetle FADN;
31. Arkadiusz Piwowar — Produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce
– tendencje rozwoju i regionalne zróżnicowanie;
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32. Damian Puślecki — Ubezpieczenie rolników wykonujących umowy cywilno-prawne i prowadzących działalność gospodarczą w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
33. Tomasz Rokicki — Produkcja owczarska jako podsystem zrównoważonej biogospodarki;
34. Rafał Rosiński — Znaczenie podatków pośrednich w działalności rolniczej;
35. Alina Syp — Projekcja zmian wielkości plonów pszenicy w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050 na podstawie modelu CAPRI;
36. Monika Szafrańska — Poziom wiedzy finansowej właścicieli drobnych gospodarstw rolnych w Małopolsce;
37. Beata Ślaska-Grzywna, Dariusz Andrejko, Monika Stoma, Agnieszka Dudziak,
Agnieszka Kamińska, Agnieszka Sagan — Preferencje konsumentów na rynku
ryb i przetworów rybnych;
38. Maria Śmiechowska, Beata Chrzanowska — Próba określenia przyczyn marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych na przykładzie pieczywa;
39. Bożena Tańska-Hus — Prawno-ekonomiczne aspekty dzierżawy rolniczej
w świetle obowiązujących regulacji i projektu ustawy o dzierżawie rolniczej;
40. Jolanta Wojnar — Wykształcenie ludności na obszarach wiejskich a stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych;
41. Wioletta Wrzaszcz, Konrad Prandecki — Sprawność ekonomiczna wybranych
form rolnictwa zrównoważonego z uwzględnieniem specyfiki produkcji;
42. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Alicja Baranowska — Ekonomiczna efektywność regulacji zachwaszczenia na plantacjach ziemniaków.
ZESZYT 3
1. Mieczysław Adamowicz — Lokalne strategie innowacji jako narzędzie zarządzania rozwojem powiatów stanowiących obszary potencjalnego wzrostu Lubelszczyzny;
2. Judit Bácsi, István Takács — Lokalne waluty w gospodarkach wiejskich;
3. Elżbieta Badach, Monika Zioło — Badanie właściwości populacji bezrobotnych
na lokalnych rynkach pracy województwa małopolskiego z wykorzystaniem taksonomii wrocławskiej;
4. Rafał Balina — The Farm Credit System – przegląd systemu bankowości spółdzielczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
5. Aneta Bełdycka-Bórawska, Piotr Bórawski, Krzysztof Jankowski — Zmienność
cen na rynku rzepaku w Polsce;
6. Wioletta Bieńkowska-Gołasa — Formy promocji gmin wiejskich województwa
mazowieckiego w zależności od ich poziomu społeczno-gospodarczego;
7. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak — Porównanie opłacalności produkcji kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym i integrowanym;
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8. Katarzyna Brodzińska — Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji
gospodarstwrolnych – studium przypadku;
9. Zbigniew Brodziński, Adam Pawlewicz — Uwarunkowania organizacji bazy
surowcowejdo produkcji energii z biomasy;
10. Joanna Buks, Robert Pietrzykowski — Relacje między dochodem rolniczym
a dopłatami unijnymi w Polsce;
11. Dorota Czerwińska-Kayzer — Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin
strączkowych;
12. Janusz Feczko — Konsumencka ocena turystyki wiejskiej na Pomorzu Środkowym w 2015 roku;
13. Eliza Gaweł, Andrzej Madej — Ocena ekonomiczna wydajności runi pastwiska bobowato-trawiastego w zależności od intensywności koszenia niedojadów;
14. Małgorzata Górka, Tomasz Bober — Innowacyjność wybranych rolniczych spółdzielni produkcyjnych województwa podkarpackiego;
15. Barbara Gradziuk — Postawy i zachowania producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej;
16. Renata Grochowska — Partnerstwa innowacyjne jako nowa koncepcja wdrażania
innowacji w sektorze rolnym w Polsce;
17. Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Beata Bilska — Porównanie
efektywności dwóch systemów obróbki cieplnej w zakładzie gastronomicznym;
18. Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Krzysztof Kapela, Ewa Krasnodębska, Anna
Sikorska - Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w latach 2012-2014;
19. Marta Guth - Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii
Europejskiej w 2011 roku;
20. Danuta Guzal-Dec — Strategie rozwoju lokalnego jako narzędzie zarządzania
rozwojem gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa
lubelskiego;
21. Andrzej Hornowski — Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji finansowanych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 20072013 w polskich gospodarstwach rolniczych;
22. Krzysztof Hryszko — Zmienność cen zbytu ryb bałtyckich w latach 20042014;
23. Karolina Jąder — Konsumpcja warzyw w Polsce w różnych typach gospodarstw
domowych;
24. Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski — Konsumpcja papierosów w Polsce w zależności od różnych aspektów satysfakcji;
25. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw;
26. Jacek Jaworski, Katarzyna Sokołowska, Tomasz Kondraszuk — Znaczenie informacji strategicznej w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym;
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27. Halina Kałuża, Agnieszka Ginter — Rola wiedzy i informacji w procesie dyfuzji
ekoinnowacji w gospodarstwach rolniczych powiatu siedleckiego;
28. Marek Kłodziński — Kształtowanie się rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej na
tle ogólnokrajowych i europejskich tendencji;
29. Danuta Kołodziejczyk — Ocena zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Polsce;
30. Jolanta Kondratowicz-Pozorska — Wiedza społeczeństwa o roli rolników w kreowaniu zrównoważonego rozwoju (na przykładzie mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego);
31. Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski — Proces obniżania zawartości tłuszczu jako czynnik rozwoju branży mięsnej;
32. Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki — Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 20052013;
33. Jakub Kraciuk — Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy krajów słabo
i wysoko rozwiniętych;
34. Stanisław Krasowicz — Programy wieloletnie jako wsparcie rozwoju polskiego
rolnictwa;
35. Krystyna Krzyżanowska, Marzena Trajer — Regionalne zróżnicowanie integracji
producentów w sektorze owoców i warzyw;
36. Renata Kubik, Ewa Wójcik — Substytucyjność czynników produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą;
37. Agnieszka Kurdyś-Kujawska — Wpływ typu rolniczego na wykorzystanie ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego;
38. Dariusz Kusz, Stanisław Gędek — Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania
inwestycji w rolnictwie w Polsce;
39. Barbara Kutkowska, Tomasz Berbeka, Tomasz Pilawka — Wpływ instrumentów
Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację ekonomiczną gospodarstw indywidualnych
w opinii rolników;
40. Katarzyna Łukiewska, Małgorzata Juchniewicz — Zmiany pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu tytoniowego na rynku unijnym w latach 2005-2013;
41. Dariusz Majchrzycki - Rynek kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w Polsce;
42. Adam Marcysiak, Agata Marcysiak — Oddziaływanie typu rolniczego na wielkość wsparcia środkami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
43. Jacek Maśniak — nterwencjonizm na rynku ziemi rolniczej z perspektywy
austriackiejszkoły ekonomii;
44. Renata Matysik-Pejas — Wybrane aspekty działalności innowacyjnej małych
i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (na przykładzie województwa podkarpackiego);
45. Jarosław Mikołajczyk — Działalność inwestycyjna w towarowych gospodarstwach rolniczych państw Unii Europejskiej w latach 2007-2012;
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46. Anna Murawska — Czynniki różnicujące poziom bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce;
47. Lech Nieżurawski, Czesław Sobków — Rola informacji na etykiecie w procesie
zakupu produktu żywnościowego;
48. Bożena Nosecka — Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce w oparciu
o wiedzę – wybrane mierniki;
49. Mirosława Marzena Nowak, Zofia Szewczyk — Rolnictwo ekologiczne jako innowacyjny dostawca produktów dla przemysłu spożywczego;
50. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Marzena Jarzyna, Krzysztof Zmarlicki — Integrowana ochrona roślin w opinii producentów owoców jagodowych;
51. Ewa Radawiecka — Ujęcie w rachunkowości praw majątkowych wynikających ze
świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii;
52. Marcin Ratajczak — Pracownicy jako kluczowi interesariusze przedsiębiorstwa
w kontekście koncepcji CSR (na przykładzie sektora MSP z Małopolski);
53. Monika Roman — Porównanie polskiego i irlandzkiego sektora mleczarskiego
z wykorzystaniem modelu S-C-P;
54. Michał Roman, Barbara Roszkowska-Mądra — Ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju agroturystyki – ujęcie regionalne;
55. Roman Rudnicki, Łukasz Wiśniewski, Mieczysław Kluba — Poziom i struktura
przestrzenna rolnictwa polskiego w świetle wyników Powszechnego spisu rolnego 2010;
56. Agnieszka Rybowska — Konsument na rynku kasz;
57. Leonard Smolarski — Wielkość dopłat bezpośrednich a wartość i struktura kapitałów w indywidualnych gospodarstwach rolniczych;
58. Zofia Sokołowicz, Józefa Krawczyk — Zmiany w rozwoju krajowej produkcji
mięsa drobiowego po integracji Polski z Unią Europejską;
59. Sebastian Stępień — Wahania cykliczne na rynku mięsa wieprzowego w skali
globalnej;
60. Mirosław Struś, Julian Kalinowski — Dylematy wdrażania innowacji na obszarach wiejskich;
61. Alina Syp — Projekcja zmian wielkości plonów kukurydzy w Polsce i w Unii
Europejskiej w 2030 roku;
62. István Szűcs, László Szőllősi — Problemy węgierskiego sektora mleczarskiego
w związku ze zniesieniem systemu kwot mlecznych;
63. Katalin Takács-György — Ochrona chemiczna w produkcji rolniczej – czy można
ją ograniczyć przez nowe technolgie?;
64. Agnieszka Tarnowska — Miejsce Polski na światowym rynku mleka i jego przetworów;
65. Damian Walczak, Agnieszka Żołądkiewicz — Wybrane determinanty rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce;
66. Zbigniew Wasąg — Koszty użytkowania środków mechanizacji a nakłady na produkcyjne środki obrotowe;
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67. Izabela Wielewska — Ekonomiczne aspekty inwestycji proekologicznych
w przedsiębiorstwach agrobiznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
68. Jadwiga Zaród — Wykorzystanie wielokryterialnego modelu optymalizacyjnego
do badania zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego;
69. Jan Zawadka — Agroturystyka jako forma wypoczynku w opinii osób w średnim
wieku w Polsce;
70. Maria Zych, Joanna Baran — Porównanie systemów transportowych w Polsce
z uwzględnieniem oczekiwań różnych interesariuszy;
71. Katarzyna Żmija — Wpływ publicznego wsparcia finansowego na działalność
inwestycyjną przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.
ZESZYT 4
1. Hanna Adamska — Ocena wykształcenia społeczności wiejskiej w aspekcie
zrównoważonego rozwoju;
2. Katarzyna Bańkowska — Pakiet klimatyczno-energetyczny determinantem przeobrażeń obszarów wiejskich;
3. Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Iwona Mystkowska —
Efekt ekonomiczny odchwaszczania plantacji ziemniaków;
4. Anna Barczyk — Zmiany w zagospodarowaniu gruntów przyjętych do Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1993-2013 w województwie dolnośląskim na tle Polski;
5. Maryla Bieniek-Majka — Determinanty eksportu owoców i warzyw z Polski
w latach 2004-2014;
6. Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Mikołaj Rudziński
— Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospo
darstwach domowych;
7. Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska — Kondycja ekonomiczna drobnych
gospodarstw trzodowych uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych świń;
8. Michał Borychowski — Możliwości wykorzystania nadwyżki ziarna pszenicy do
produkcji bioetanolu w Polsce po 2004 roku;
9. Ágnes Brix, Zoltán Szabó — Ważne czynniki atrakcji rolniczych dla studentów
kierunków rolniczych;
10. Małgorzata Bułkowska — Wzajemna konkurencyjność Polski i Niemiec w handlu produktami rolno-spożywczymi;
11. Georgij Czerewko — Efektywność funkcjonowania gospodarki żywnościowej na
Ukrainie;
12. Wiesław Dzwonkowski — Ocena wpływu procesów koncentracji produkcji mleka na popyt na pasze przemysłowe w żywieniu krów mlecznych;
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13. Sylwia Gołąb — Postawy przedsiębiorcze młodzieży z różnych środowisk;
14. Mariusz Grębowiec — Wpływ czynników warunkujących jakość na podejmowanie decyzji nabywczych na przykładzie produktów mięsnych;
15. Anna Grontkowska — Ceny ziemi rolnej a poziom dopłat bezpośrednich w Polsce;
16. Anna Jankowska — Koncentracja dopłat bezpośrednich w krajach środkowej
i wschodniej Europy w 2012 roku;
17. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — Możliwości ograniczenia emisji rolniczych
z uprawy rzepaku przeznaczonego do produkcji biodiesla;
18. Ewa Jaska — Dostępność i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich;
19. Anna Kapała, Julian Kalinowski, Stanisław Minta — Sprzedaż bezpośrednia
w Polsce na przykładzie produktów pochodzenia zwierzęcego;
20. Ryszard Kata - Bankowa obsługa rolnictwa w kontekście zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Polsce;
21. Magdalena Kowalewska — Terytorialne zróżnicowanie kapitału intelektualnego
w Polsce;
22. Vitaliy Krupin, Andriy Pelehaty — Samowystarczalność finansowa społeczności
wiejskich Ukrainy w kontekście reformy administracyjno-terytorialnej (na przykładzie obwodu lwowskiego);
23. Barbara Kutkowska, Adam Szewczuk, Tomasz Pilawka — Produkcja sadownicza
w województwie dolnośląskim;
24. Agnieszka Maciąg — Wybory i preferencje konsumentów na rynku usług agroturystycznych;
25. Janusz Majewski — Wybrane czynniki determinujące wydajność miodową rodzin pszczelich w Polsce;
26. Małgorzata Makowska, Wojciech Gotkiewicz, Adam Pawlewicz — Rolnictwo
ekologiczne w Polsce w ujęciu przestrzennym i środowiskowym;
27. Agata Marcysiak, Adam Marcysiak — Wpływ wielkości ekonomicznej gos
podarstw na zakres wsparcia środkami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej;
28. Robert Mroczek — Wydajność pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle
krajów Unii Europejskiej;
29. Joanna Muszyńska, Iwona Müller-Frączek — Ocena stopnia zróżnicowania kapitału intelektualnego polskiej wsi;
30. Joanna Newerli-Guz — Ocena wybranych wyróżników jakości sensorycznej oliw
i olejów smakowych;
31. Marek Niewęgłowski — Upowszechnianie postępu rolniczego przez pracowników mazowieckiego ośrodka doradztwa rolniczego w opinii rolników powiatu
łosickiego;
32. Dionizy Niezgoda — Ekonomiczność substytucji użytków rolnych nawozami mineralnymi w procesie produkcji roślinnej towarowych gospodarstw rolnych;
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33. Mirosława M. Nowak, Jacek Jarczyński — Zmiany w spożyciu wybranych artykułów spożywczych w latach 2006-2013;
34. Iwona Nurzyńska — Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a koncepcja
zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa;
35. Anna Olszańska, Marta Nowakowska — Problem sezonowości w skupie żywca
i przetwórstwie mięsa wieprzowego;
36. Luiza Ossowska, Dorota A. Janiszewska — Zróżnicowanie przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego;
37. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Grzegorz Karwacki — Postawy rolników indywidualnych wobec wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie;
38. Katarzyna Pawlewicz, Martyna Kruk — Partycypacja i komunikacja społeczna
w planowaniu rozwoju lokalnego na przykładzie gminy wiejskiej Zaręby Kościelne;
39. Agnieszka Poczta-Wajda — Dlaczego „bogaci rolnicy” domagają się wsparcia
finansowego?;
40. Iwona Pomianek, Magdalena Cegiełka — Dochodowe instrumenty pobudzania
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu mińskiego – przykład gminy
Stanisławów;
41. Konrad Prandecki, Wioletta Wrzaszcz — Zużycie energii w towarowych gospodarstwach rolnych w latach 2004-2012;
42. Katarzyna Rola — Wpływ restrukturyzacji na efektywność przemysłu browarniczego w Polsce w latach 2004-2014;
43. Barbara Roszkowska-Mądra, Michał Roman — Znaczenie turystyki wiejskiej
w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych (na przykładzie gminy Płaska);
44. Krzysztof Rutkiewicz, Cecylia Haniszewska — Finansowanie inwestycji proekologicznych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z wojewódzkimi oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w latach 1991-2013;
45. Agnieszka Sapa — Instrumenty pozataryfowe w handlu rolno-spożywczym wybranych krajów rozwijających się;
46. Katarzyna Smędzik-Ambroży — Uwarunkowania zasobowe a dochody indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2012 (próba oceny zbieżności na podstawie doświadczeń gospodarstw FADN);
47. Wojciech Sroka, Patryk Pogan — Nierównowaga finansów samorządowych a poziom zrównoważenia rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego;
48. Jakub Staniszewski — Efektywność struktur wytwórczych rolnictwa w starych
i nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000-2013;
49. Monika Stanny, Wojciech Strzelczyk — Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce;
50. Alicja Sułek, Bogusława Jaśkiewicz — Regionalne zróżnicowanie produkcji
pszenicy w Polsce;
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51. Alina Syp — Ocena efektywności ekonomicznej i środowiskowej uprawy pszenicy ozimej;
52. Mirosława Tereszczuk — Ocena porównawcza polskiego przemysłu mięsnego na
tle wybranych krajów Unii Europejskiej;
53. Jadwiga Topczewska — Turystyka konna szansą na rozwój obszarów wiejskich
Podkarpacia – studium przypadku;
54. Monika Utzig — Wydatki konsumpcyjne wiejskich i miejskich gospodarstw domowych a zmiany ich dochodów;
55. Zbigniew Wasąg — Wpływ wybranych czynników na efektywność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w gospodarstwach rodzinnych;
56. Anna Wasilewska — Wydajność pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się
wytwarzaniem wyrobów mleczarskich w zależności od nakładów na działalność
innowacyjną;
57. Mirosław Wasilewski, Piotr Zabadała — Relacje majątkowo-kapitałowe w opiniach zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi;
58. Paweł Wyrzykowski — Konwergencja cen żywności w Unii Europejskiej;
59. Patrycjusz Zarębski — Identyfikacja czynników rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce w ujęciu przestrzennym;
60. Marek Zieliński, Arkadiusz Zalewski — Zużycie nawozów mineralnych a sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w latach 2010-2013;
61. Wojciech Ziętara — Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze jako podstawowe
ogniwo łańcucha żywnościowego;
62. Dariusz Żmija — Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce.
ZESZYT 5
1. Joanna Baran — Porównanie efektywności wybranych branż polskiego przemysłu spożywczego;
2. Agnieszka Barczak — Analiza zmian wydajności pracy wybranych grup gospodarstw rolnych w regionie Pomorze i Mazury;
3. Mariusz Chądrzyński — wpływ kosztów ochrony środowiska na wybrane kategorie ekonomiczne spółdzielni mleczarskich
4. Łukasz Chryniewicz, Yaroslava S. Larina, Olena V. Chetveryk — Polityka towarowa przetwórców buraka cukrowego w podregionach Ukrainy;
5. Michał Cupiał, Marcin Kobuszewski — Wykorzystanie funduszy unijnych
w modernizacji parku maszynowego gospodarstw województwa małopolskiego;
6. Piotr Cymanow — Wybrane czynniki warunkujące mobilność ludności rolniczej
na obszarach migracyjnych Karpat;
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7. Nina Drejerska — Czy obszar metropolitalny Warszawy obejmuje obszary wiejskie? Próba odpowiedzi na podstawie stopnia urbanizacji DEGURBA;
8. Krzysztof Firlej, Patrycja Trzepałka — Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych w XXI wieku;
9. Danuta Gonet — Innowacyjność na przykładzie kobiet i mężczyzn prowadzących
gospodarstwa rolne z gminy Bojanowo;
10. Marcin Idzik — aktywność klientów banków spółdzielczych na rynku usług bankowych w świetle wyników testu koniunktury;
11. Agnieszka Jakubowska — Zdrowie i ograniczenia w zdrowiu jako przyczyna
dezaktywizacji ekonomicznej ludności wiejskiej;
12. Bogusława Jaśkiewicz — Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu
produkcji gryki w Polsce;
13. Agnieszka Judzińska — Konkurencyjność cenowa polskiego sektora zbożowego
w Unii Europejskiej;
14. Małgorzata Just, Magdalena Śmiglak-Krajewska — Ekstremalne ryzyko cenowe
na rynku rzepaku i produktów przerobu rzepaku w Polsce;
15. Ksenia Juszczak-Szelągowska, Lidia Gunerka — Postawy studentów ogrodnictwa względem pracy na przykładzie szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego;
16. Juliusz Juszczyk — Norweski i polski rynek mleczarski, stan i perspektywy;
17. Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka — Biedni pracujący w Unii Europejskiej – wybrane problemy;
18. Halina Kałuża, Agnieszka Ginter, Dorota Peterek — Przedsiębiorczość jako element rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wybranej gminy;
19. Józef Kania, Barbara Kiełbasa — Gospodarstwa demonstracyjne w transferze
wiedzy – studium przypadku z Polski;
20. Sylwia Kierczyńska — Produkcja i eksport owoców w Polsce w latach 19942014;
21. Bogdan Klepacki, Jakub Krajewski — Wykorzystanie środków pomocowych
Unii Europejskiej w rozwoju infrastruktury logistycznej grup producenckich
w ogrodnictwie;
22. Maria Klonowska Matynia, Kamila Radlińska — Zróżnicowanie sezonowości
bezrobocia na wiejskich rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego;
23. Magdalena Kozera-Kowalska, Jarosław Uglis — Kapitał intelektualny w agroturystyce – wyniki badań empirycznych w województwie wielkopolskim;
24. Mirosława Kozłowska-Burdziak — Instrumenty wspólnej polityki rolnej a przemiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych Podlasia;
25. Justyna Kufel, Mariusz Hamulczuk — Koncentracja a wywieranie siły rynkowej
w polskim przemyśle spożywczym;
26. Izabela Kurtyka-Marcak, Irena Kropsz-Wydra — Wykorzystanie funduszy Unii
Europejskiej w ramach działania 311. „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” na Dolnym Śląsku;
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27. Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk — Wpływ integracji z Unią Europejską
na polski przemysł mięsny;
28. Wiesław Musiał, Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic — Problemy przebudowy strukturalnej rozdrobnionego rolnictwa w aspekcie dezagraryzacji produkcyjnej gospodarstw;
29. Mirosława Marzena Nowak — Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle
spożywczym z uwzględnieniem nakładów w przemyśle w województwie łódzkim;
30. Agnieszka Obiedzińska — Wielowymiarowe skutki skandali żywnościowych;
31. Dorota Pasińska — Tendencje w polskim handlu zagranicznym żywcem wieprzowym w latach 2004-2014;
32. Piotr Pietrzak — Wykorzystanie metody DEA do oceny i poprawy efektywności
funkcjonowania wydziałów nauk przyrodniczych i rolniczych;
33. Olga Podlińska — Infrastruktura jako czynnik konkurencyjności polskich regionów na tle Unii Europejskiej;
34. Piotr Prus, Anna Klarkowska, Izabela Wielewska, Michał Majcherek — Spółdzielnia jako miejsce pracy w gminie miejsko-wiejskiej na przykładzie Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Koronowie;
35. Anna Rosa — Czynniki wpływające na korzystanie przez rolników ze środków
unijnych – ujęcie modelowe;
36. Adam Sadowski — Znaczenie otoczenia instytucjonalnego w walce z afrykańskim pomorem świń (ASF);
37. Roman Sass — Efektywność ekonomiczna gospodarstw rolniczych w zależności
od zmian powierzchni użytków rolnych – ocena w latach 1996-2011;
38. Anna Sieczko — Sprzedaż bezpośrednia produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych;
39. Wioleta Sobczak — Ceny wiśni na polskim rynku jako istotny czynnik decyzji
producenta;
40. Jolanta Sobierajewska — Zmiany w strukturze produkcji a efektywność gospodarstw rolnych;
41. Wojciech Sroka — Przemiany społeczno-zawodowe w rolnictwie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych;
42. Paulina Stolarczyk, Paulina Tuka — Wykształcenie jako istotny czynnik jakości
kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego;
43. Błażej Suproń — Rozwój przedsiębiorstw sektora międzynarodowego transportu
drogowego na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim;
44. Joanna Szymańska — Czynsze za dzierżawione grunty rolne w obrocie prywatnym w opinii respondentów z województwa dolnośląskiego;
45. Agnieszka Tłuczak — Specjalizacja regionalna a potencjał rolnictwa w Polsce;
46. Marzena Tomaszewska, Beata Bilska, Wiesława Grzesińska — Ocena efektywności ekonomicznej wybranego zakładu gastronomicznego;
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47. Elżbieta Turska, Grażyna Wielogórska, Szymon Czarnocki, Marek Gugała —
opłacalność produkcji kwalifikowanego materiału siewnego pszenżyta ozimego
w gospodarstwie indywidualnym
48. Stanisław Urban — Zmiany w produkcji pasz treściwych w Polsce;
49. Anna Us, Wojciech J. Florkowski, Anna M. Klepacka — Od wody po biopaliwa:
wiedza i stosunek do odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców terenów
wiejskich wschodniej Polski;
50. Agnieszka Werenowska, Boris Poleganow — Obecność polskich firm mleczarskich na rynkach partnerstwa wschodniego;
51. Aleksandra Wicka — Wydatki na ubezpieczenia w gospodarstwach domowych
rolników w latach 2009-2013;
52. Izabela Wielewska, Małgorzata Smuga-Kogut, Piotr Prus, Małgorzata Zajdel,
Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska — Możliwości produkcji biomasy na cele
energetyczne w województwie pomorskim;
53. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska — Bariery prowadzenia działań marketingowych przez gminy w Polsce;
54. Marcin Wysokiński — Dochodowość produkcji mleka w Polsce po akcesji do
Unii Europejskiej;
55. Łukasz Zaremba — Produkcja i eksport cebuli z polski na tle rynku Unii Europejskiej;
56. Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta — Kapitałochłonność a stopa inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej;
57. Sławomir Zawisza, Tomasz Pachut — Wpływ integracji z Unią Europejską na
rozwój obszarów wiejskich gminy Nowa Wieś Wielka;
58. Magdalena Zwolińska-Ligaj — Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia w zakresie ochrony środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju
obszarów przyrodniczo cennych.
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