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Słowo od Redaktora

 Polskie szkolnictwo wyższe w ostatnim czasie doświadczane jest przez zmiany, 
które perspektywicznie mają mieć pozytywny wpływ na rozwój nauki i szkolnictwa 
wyższego, jednak doraźnie przekładają się głównie na trudności finansowe wielu 
uczelni. Problemy te w sposób naturalny dotykają również środowisko ekonomistów 
rolnictwa w wielu ośrodkach naukowych w kraju. Stąd też duża trwoga i niepewność 
towarzyszyły organizatorom XXIV Kongresu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 
w kontekście stawianego pytania, czy budżety katedr pozwolą na uczestnictwo w Kon-
gresie wszystkim, którzy chcieliby w nim wziąć udział?
 Mimo niepewności, z dużym zapałem i optymizmem, trud zorganizowania Kongre-
su SERiA w 2017 r. przyjął Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, w Katedrze 
Agrotechnologii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie. W tym miejscu trzeba nadmienić, że był to pierwszy 
Kongres, gdzie współorganizatorem była instytucja niebędąca ośrodkiem naukowym. 
Należy mieć nadzieję, że ten zwyczaj utrzyma się w przyszłości, ponieważ jesteśmy 
stowarzyszeniem otwartym, także dla osób z agrobiznesu, a nie tylko z nauki. Był 
to także pierwszy Kongres organizowany bez wsparcia finansowego z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do czego Stowarzyszenie w dalszej swej działalności 
będzie musiało się przyzwyczaić i dostosować. 
 Jako miejsce obrad XXIV Kongresu, a także zakwaterowania uczestników, organi-
zatorzy wybrali bardzo reprezentacyjny, zlokalizowany w centrum Bydgoszczy, hotel 
Holiday Inn. Była to bardzo dobra decyzja, zdejmująca z organizatorów wiele czynno-
ści organizacyjnych. Hotel zapewnił bowiem zarówno sale konferencyjne, jak i noclegi 
oraz wyżywienie. W sytuacji bardzo skromnych zasobów kadrowych Zakładu Ekono-
miki i Doradztwa w Agrobiznesie miało to duże znaczenie. 
 Tegoroczny Kongres odbywał się pod przewodnim tytułem Wyzwania dla rozwoju 
agrobiznesu i obszarów wiejskich. Tematyka ta zainteresowała grupę 130 uczestników, 
z kraju i zagranicy, co ostatecznie rozwiało wątpliwości dotyczące frekwencji. Trady-
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cyjnie w programie organizatorzy przewidzieli sesję plenarną, obejmującą osiem refe-
ratów, z których pięć wygłoszonych było przez wypromowanych w ostatnim roku dok-
torów habilitowanych. Prowadzone były też obrady w sześciu sekcjach problemowych, 
które z racji przeglądowego charakteru Kongresu obejmowały pełne spektrum zain-
teresowań naukowych uczestników. Omawiano tam między innymi problemy prze-
wagi konkurencyjnej agrobiznesu, zagadnienia kapitału intelektualnego i społecznego 
w rozwoju rolnictwa, czy też problemy bezpieczeństwa żywnościowego. Dyskutowa-
no również nad zagadnieniami wykluczenia i inicjatywami społecznymi na obszarach 
wiejskich. W sesji plenarnej, jak i w sekcjach problemowych organizatorzy zapewnili 
wystarczającą ilość czasu na niejednokrotnie bardzo gorącą, a także inspirującą i twór-
czą dyskusję nad wygłoszonymi referatami. 
 Tradycyjnie, w ostatnim dniu Kongresu zaplanowano cztery wyjazdy studyjne, cie-
kawe zarówno pod względem zawodowym, jak i atrakcyjne turystycznie. W ramach 
wyjazdów prezentowano wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w województwie 
kujawsko-pomorskim. Uczestnicy zapoznali się między innymi z działalnością przed-
siębiorstwa Lechpol sp. z o.o. w Szubinie, a także z firmą GlobalMalt sp. z o.o. Odwie-
dzili też Gospodarstwo Opiekuńcze w Koślince w Borach Tucholskich.
 Kongres odbywał się w niespełna miesiąc po wielkim huraganie, jaki nawiedził 
Bory Tucholskie, niweczącym dziesiątki hektarów lasów. Uczestnicy wyjazdów stu-
dyjnych mieli zatem okazję naocznie przekonać się o skali zniszczeń lasów i domostw 
w tym rejonie.
 Trzeba przyznać, że tegoroczny XXIV Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu przebiegał w atmosferze twórczej debaty naukowej, w której aktywnie uczestni-
czyli również praktycy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Organizatorzy 
zadbali również o atrakcje pozanaukowe, organizując wieczorne wyjście na spektakl 
do Opery Nova w Bydgoszczy, czy też plenerową kolację w ODR w Minikowie. Szcze-
gólnie zapamiętany, przez część uczestników, będzie powrót z opery w strugach wrze-
śniowego deszczu, który jednak nie zdołało zakłócić panującego dobrego humoru i za-
dowolenia z operowych wrażeń. 
 Na podkreślenie zasługuje dobry poziom merytoryczny prezentowanych referatów, 
jak również bardzo dobra organizacja Kongresu.
 XXIV Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Bydgoszczy przeszedł 
do historii, jako wyjątkowe święto ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, w pełni osią-
gając założone cele naukowe. Panująca natomiast bardzo miła atmosfera sprawiła, że 
w pamięci uczestników pozostanie nie tylko jako interesująca debata naukowa, ale 
również bardzo sympatyczne spotkanie towarzyskie. Dlatego też Komitetowi Orga-
nizacyjnemu XXIV Kongresu chciałbym pogratulować sukcesu i podziękować za tak 
wspaniałą uroczystość. 

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
prof. dr hab. Michał Jerzak
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Motto tej kadencji brzmi: 

„A jako kto może, niech 
ku pożytku dobra wspólnego pomoże”

Jan Kochanowski

 Szanowni Państwo,
 Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia
 Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

 W 2018 roku odbędzie się jubileuszowy – XXV Kongres Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Ten długi okres potwierdza zasadność merytoryczną 
istnienia Stowarzyszenia. Mimo różnych trudności, wysoki poziom usług świadczo-
nych przez SERiA oraz permanentne ich doskonalenie, dokonywane przez kolejne Za-
rządy i Członków, stanowi dobrą przesłankę do dalszego dynamizowania rozwoju tej 
organizacji. 
 Mając to na uwadze oraz jubileuszowy charakter XXV Kongresu, w imieniu obec-
nego Zarządu składam podziękowanie wszystkim tym Członkom, którzy dostrzega-
li możliwości skutecznego rozwoju SERiA i znaczenie usług, jakie im świadczyła. 
Potwierdzeniem  doceniania istotnego wkładu wielu Członków w rozwój Stowarzy-
szenia jest uhonorowanie ich wieloma różnego rodzaju odznaczeniami. Szczególne 
podziękowanie należą się tym osobom, które zainicjowały utworzenie Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, w tym dr Wojciechowi Florkowskiemu, który 
aktywnie uczestniczył w powstaniu Stowarzyszenia, służył i nadal służy pomocą i do-
brymi radami.
 Istotne dotychczasowe osiągnięcia SERiA, a także możliwości dalszego rozwoju tej 
organizacji uzasadniają celowość uczestnictwa Członków i Sympatyków w jubileuszo-
wym XXV Kongresie organizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW 
w Warszawie. Wysoka renoma tej uczelni oraz wsparcie XXV Kongresu przez JM Rek-
tora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Wiesława 
Bielawskiego, są wiarygodnym gwarantem satysfakcjonującego poziomu zadowolenia 
jego uczestników. Koresponduje z tym progresywny temat XXV Kongresu – Wyzwa-
nia dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. Ponadto w Kongresie tym weźmie 
udział wielu naukowców z zagranicy, co stanowi szansę rozbudowy współpracy mię-
dzynarodowej.

U progu nowej kadencji Zarządu SERiA
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Istotne osiągnięcia dotychczasowych Zarządów SERiA oraz dokonujące się zmia-
ny w gospodarce, w tym rozwój biogospodarki, motywują do podjęcia zadań, które 
pozwolą zachować skuteczność i sprawność organizacji, której jesteśmy Członkami. 
Z wstępnych dyskusji z Członkami SERiA oraz Zarządu nasuwa się przede wszystkim 
potrzeba dostosowania podstaw prawnych funkcjonowania Stowarzyszenia oraz sposo-
bu zarządzania nim do aktualnych przepisów prawa. Kluczowym zadaniem, w obecnej 
kadencji Zarządu, jest dostosowanie statutu SERiA do zaleceń zamieszczonych w „Ob-
wieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 roku 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach”. Celowe 
również jest rozszerzenie zakresu transparentności działalności SEiRA. Służyć temu 
będzie powierzenie zadań członkom Zarządu oraz utworzenie komisji problemowych.
Usprawnienie zarządzania Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 
jako dobrem wspólnym, jest źródłem indywidualnej i zbiorowej satysfakcji, wynikają-
cej z poprawy użyteczności czegoś, co jest dla nas cenne.

Prezes Zarządu SERiA
prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
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Sprawozdanie z XXIV Kongresu SERiA

 1 Do czasu publikacji Biuletynu ukazało się 5 Zeszytów Roczników Naukowych SERiA.

 XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu o prze-
wodnim tytule „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”, odbył 
się w Bydgoszczy w dniach 5-7 września 2017 roku. Organizację Kongresu przyjął 
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, przy współpracy Kujawsko-Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Patronat honorowy nad XXIV Kon-
gresem SERiA objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wicepremier Jarosław 
Gowin, Minister Rolnictwa i Rozwoju – Wsi Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego – Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Starosta Bydgoski – Wojciech Porzych, Prezydent 
Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski, JM Rektor UTP im. im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Z kolei patronat merytoryczny 
objęli: Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Toruniu – Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, Dyrektor Oddziału Terenowego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) w Bydgoszczy – Grzegorz Smytry 
i Prezes Zarządu Agro Klastra Kujawy – Michał Majcherek. Patronat medialne XXIV 
Kongresu przyjęły: TVP 3 Bydgoszcz i Wiadomości Rolnicze Polska.
 W XXIV Kongresie uczestnictwo zgłosiło ponad 130 osób z kraju i zagranicy 
(z Węgier, USA), reprezentujących różne ośrodki naukowe i badawcze, agendy rządo-
we oraz doradztwo rolnicze. Artykuły zgłoszone na Kongres zostały tradycyjnie opu-
blikowane zostały w sześciu1 zeszytach Roczników Naukowych SERiA.

Otwarcie Kongresu

 Uroczystego otwarcia XXIV Kongresu SERiA w Bydgoszczy dokonał prof. zw. 
dr hab. Sławomir Zawisza – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Na wstępie 
Profesor przybliżył krótko, ponad 60-cio letnią, historię Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i podkreślił, iż Kongres 
SERiA w Bydgoszczy odbywa się po raz drugi. Poprzednio miało to miejsce w 2002 
roku, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. zw. dr hab. Bogdan 
M. Wawrzyniak. Następnie przywitał przybyłych na Kongres gości i uczestników, 
a przede wszystkim: Panią Paulinę Wenderlich – Dyrektor Generalnego Urzędu Woje-
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Fot. Sara Sikorska

wódzkiego w Bydgoszczy, Panią Katarzynę Kaczmarek-Sławińską – Dyrektor Oddzia-
łu Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, Pana 
Grzegorza Smytry – Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Bydgoszczy, Pana Marcina Wrońskiego – Wojewódzkiego Inspekto-
ra Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Pana Andrzeja Bąka – Dyrektora 
P.W. Lechpol Sp. z o.o. oraz przedstawicieli mediów (TVP 3 Bydgoszcz i Wiadomości 
Rolniczych Polska). Szczególnie serdecznie powitał przedstawicieli władz Uczelni, tj. 
dr hab. inż. Dariusza Pańka prof. UTP – Prorektora ds. organizacji i rozwoju i dr hab. 
inż. Małgorzatę Szczepanek prof. UTP – Prodziekana ds. nauki Wydziału Rolnictwa 
i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy.
 W dalszej kolejności głos zabrał dr hab. inż. Dariusz Pańka prof. UTP – Prorektor 
ds. organizacji i rozwoju UTP w Bydgoszczy. Serdecznie przywitał przybyłych uczest-
ników XXIV Kongresu i podziękował za zaufanie i możliwość zorganizowania po raz 
drugi spotkania ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, podkreślając jednocześnie zaan-
gażowanie pracowników Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w organizację Kongre-
su. JM Prorektor życzył owocnych obrad, miłego pobytu w Bydgoszczy i nawiązania 
współpracy między uczestnikami, która w przyszłości może pociągnie za sobą nowe 
pomysły i prace naukowo-badawcze.
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 W imieniu Władz Dziekańskich Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii głos zabrała 
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. UTP – Prodziekan ds. nauki, która przywita-
ła wszystkich przybyłych gości i uczestników Kongresu oraz życzyła udanych dyskusji 
i trafnych spostrzeżeń. 
 Następnie głos zabrała Pani Paulina Wenderlich – Dyrektor Generalny Urzędu Wo-
jewódzkiego w Bydgoszczy, która odczytała List Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 
skierowany do uczestników XXIV Kongresu. Kończąc swoje wystąpienie gratulowała 
trafnego wyboru miejsca konferencji oraz życzyła efektywnych obrad, wyciągnięcia 
wielu wniosków i znalezienia nowych rozwiązań.
 Na zakończenie części oficjalnej, w imieniu instytucji patronujących, o głos popro-
sili: Katarzyna Kaczmarek-Sławińska – dyrektor ARiMR OR w Toruniu i Grzegorz 
Smytry – dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) OT w Bydgoszczy. 
Oboje Państwo powitali przybyłych na Kongres gości, podkreślili wagę podjętego te-
matu rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich, życzyli owocnych obrad oraz przy-
jemnego pobytu na Ziemi Kujawskiej.
 W dalszej kolejności, zgodnie z przyjętym harmonogramem obrad, głos zabrała 
prof. dr hab. Barbara Kutkowska – Prezes Zarządu SERiA, która na wstępie powitała 
przybyłych na Kongres gości i wyraziła zadowolenie z ponownego spotkania, następ-
nie rozpoczęła obrady sesji plenarnej.

Sesja plenarna

 Sesja plenarna podczas XXIV Kongresu SERiA była podzielona na dwie czę-
ści. 
 Pierwszą część rozpoczęła prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (SGGW w War-
szawie), która zaprezentowała referat nt. Innowacyjność w grupach i organizacjach 
producentów branż rolniczych. Przedstawiła proces organizowania się w grupy i orga-
nizacje producentów branż rolniczych, zakres finansowego wsparcia tych inicjatyw 
oraz dokonała oceny poziomu innowacyjności w grupach producentów owoców i wa-
rzyw oraz w grupach producentów rolnych. Swoje rozważania oparła przede wszyst-
kim na wynikach badań własnych, zrealizowanych w 2012 r. wśród 117 liderów grup 
producentów owoców i warzyw oraz 132 liderów grup producentów rolnych oraz da-
nych wtórnych pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 Wyniki przeprowadzonych przez Autorkę analiz wskazały, że w ramach wsparcia 
procesów integracyjnych w rolnictwie do końca I półrocza 2017 roku producenci rolni 
pozyskali 7,8 mld zł, w tym 90% otrzymały grupy i organizacje w ramach wspólnej 
organizacji rynku owoców i warzyw. Pozostałe 10% przekazane zostało z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich dla innych branż, w tym najbardziej aktywni w pozy-
skiwaniu środków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach działania 142 „Grupy 
producentów rolnych” byli producenci: drobiu, trzody chlewnej, a także zbóż i roślin 
oleistych.
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 Zarówno średnia liczba wdrożonych nowych produktów, jak i nowych technolo-
gii w badanych organizacjach producentów owoców i warzyw była ponad dwukrotnie 
większa niż w grupach producentów rolnych. Poziom innowacyjności produktowej, 
procesowej i marketingowej w badanych grupach/organizacjach producentów owoców 
i warzyw był wyższy niż w grupach producentów rolnych.
 Zdaniem Prelegentki, aby zwiększyć poziom innowacyjności w grupach producen-
tów rolnych, należałoby w polityce proinnowacyjnej państwa przewidzieć instrumenty 
finansowe wspierające realizację nowatorskich pomysłów liderów. O dalszym rozwo-
ju grup/organizacji producentów decydować będzie zakres wsparcia finansowego ze 
środków krajowych i UE, jak również właściwa polityka państwa, wspierająca duże 
podmioty gospodarcze, zdolne do konkurowania na globalnych rynkach. Istotne będzie 
również promowanie sukcesów grup już działających na rynku, podejmowanie działań 
na rzecz budowania zaufania do innych podmiotów oraz kształtowanie i promowanie 
właściwych postaw liderów. Producenci powinni otrzymać pomoc merytoryczną ze 
strony doradców rolniczych, głównie doradców ODR.
 W opinii prof. K. Krzyżanowskiej, problem rozwoju grup/organizacji producentów 
branż rolniczych jest ważny dla przyszłości polskiej wsi i rolnictwa. Istnieje potrzeba 
prowadzenia systematycznych badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. 
Badania takie miałyby większą wartość teoretyczną i tym samym szerszy wachlarz 
funkcji aplikacyjnych.

Fot. Sara Sikorska
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 Drugi referat w sesji plenarnej, pt. Gospodarka żywnościowa w krajach Unii Euro
pejskiej; kierunki rozwoju, przepływy i współzależności wygłosiła dr hab. Aldona 
Mrówczyńska-Kamińska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Na wstępie przy-
toczyła pojęcie gospodarki żywnościowej, wskazała na trzy jej sfery, tj.: przemysły 
wytwarzające środki produkcji i usługi dla rolnictwa oraz przemysłu spożywczego, 
rolnictwo właściwe oraz przemysł rolno-spożywczy. Prelegentka omówiła zależno-
ści między tymi sferami, wskazała prekursorów powstania teorii agrobiznesu, a także 
kierunki rozwoju agrobiznesu oraz prawidłowości rozwoju gospodarki żywnościowej. 
Przytoczyła ponadto główne czynniki rozwoju rolnictwa i agrobiznesu, zaliczając do 
nich: poziom rozwoju i wzrostu gospodarczego kraju, uwarunkowania polityczne oraz 
międzygałęziowe zależności pomiędzy wszystkimi gałęziami gospodarki narodowej. 
W dalszej części wystąpienia dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska zdefiniowała 
cel swojego referatu, określając go jako: ocena adekwatności teorii do analizy prze-
mian zachodzących w agrobiznesie w krajach UE, przedstawiła materiały do badań, 
metodykę i wybrane wyniki badań. Przedstawione rozważania Autorka podsumowała, 
formułując następujące wnioski:
• „Agrobiznes w krajach UE rozwija się według ogólnoświatowych tendencji: 

w strukturze wewnętrznej agrobiznesu maleje udział rolnictwa, rośnie przetwór-
stwa rolno-spożywczego i strefy pierwszej.

• Zmiany struktury agrobiznesu prowadzą do wzrostu wydajności pracy i wymiany 
międzynarodowej.

• W krajach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego w strukturze agrobiznesu 
dominuje rolnictwo oraz zaczyna wzrastać rola przemysłu spożywczego.

• Udział agrobiznesu w gospodarce narodowej maleje, jednak są to zmiany bardzo 
powolne, co wskazuje na dość tradycyjną sytuację w tych krajach i wczesne sta-
dium zmierzania w kierunku nowoczesności.

• W krajach o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w strukturze 
wewnętrznej agrobiznesu przeważa przemysł spożywczy i sfera pierwsza, a jego 
udział w gospodarce narodowej jest niewielki.

• W krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy występowanie sytuacji po-englow-
skiej, gdzie rodziny dysponujące wysokimi dochodami weszły w taką sferę, gdzie 
udział wydatków konsumpcyjnych w ogólnych dochodach zaczyna nie tyle maleć, 
co wzrastać.

• Proces spadku udziału sektora rolno-żywnościowego w gospodarce narodowej 
zostaje zahamowany w warunkach bardzo wysokiego poziomu rozwoju gospo-
darczego danego kraju. Dzieje się tak dlatego, że w strukturze konsumpcji rośnie 
udział żywności drogiej i najdroższej, o wysokim stopniu przetwórstwa i uszla-
chetnienia.

• Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów determinuje 
rolę i udział agrobiznesu w gospodarce narodowej, jest głównym wyznacznikiem 
rozwoju rolnictwa i agrobiznesu w UE, co potwierdza podstawowe założenia teorii 
agrobiznesu i rozwoju gospodarczego.
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• Udział agrobiznesu w dochodzie narodowym maleje, jednak przy bardzo wysokim 
poziomie PKB per capita zaczyna się stabilizować na wyższym poziomie od najniż-
szego.

• Wzrost wydajności pracy w rolnictwie i agrobiznesie: 
– umożliwia przepływ nadmiernych i zbędnych zasobów siły roboczej z rolnic-

twa do innych gałęzi gospodarki, co wpływa na rozwój produkcji przemysłowej 
i usług,

– oznacza nie tylko wzrost możliwości rolnictwa i agrobiznesu do zwiększania 
podaży żywności na rynek krajowy i rynki zagraniczne, ale także zmiany popytu 
na te produkty,

– przyczynia się także do coraz mocniejszego procesu społecznego podziału pracy 
zarówno w rolnictwie i agrobiznesie, czyli do kształtowania się nowoczesnego 
sektora żywnościowego, zgodnego z modelem rozwoju rolnictwa światowego”.

 Pierwszą część sesji plenarnej zamknęło wystąpienie dr hab. Katarzyny Brodziń-
skiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), zatytułowane WPR a rozwój 
obszarów wiejskich – założenia a implikacje praktyczne. Prelegentka przedstawiła wy-
niki badań własnych, przeprowadzonych w 2011 roku w województwie warmińsko-
-mazurskim, które objęło wybrane działania wspierane w ramach WPR - rolnictwo 
ekologiczne i tworzenie grup producentów rolnych, a w których dokonano analizy po-
równawczej poziomej wybranych parametrów w 2016 r. oraz analizy porównawczej 
pionowej w latach 2004-2016.
 Przeprowadzona przez Autorkę ocena efektywności wykorzystania środków fi-
nansowych na wsparcie sektora rolnego (rolnictwo ekologiczne i GPR), w kontekście 
możliwości stymulowania rozwoju obszarów wiejskich, wskazuje na potrzebę poszu-
kiwania nowych rozwiązań systemowych. Ponadto, zdaniem Prelegentki, w nowym 
okresie programowania WPR warto stworzyć system w większym stopniu wspierają-
cy procesy integracyjne w obrębie tworzenia „rynków zakorzenionych”, czyli mocno 
związanych ze specyfiką regionu, które będą stymulowały rozwój obszarów wiejskich 
oparty na endogennych zasobach.

 Drugą część sesji plenarnej rozpoczęło wystąpienie dr hab. Piotra Gradziuka (IR-
WIR PAN) zatytułowane Polityka klimatycznoenergetyczna UE. Wyzwania i szanse 
dla obszarów wiejskich. Prelegent podkreślił, że w XXI wieku jednym z kluczowych 
wyzwań cywilizacyjnych będzie intensyfikacja działań na rzecz ograniczenia tempa 
zmian klimatycznych. Bardzo ważną rolę w tych staraniach odgrywa UE, która jest 
stroną zarówno konwencji UNFCCC, protokołu z Kioto z 1997 roku, jak i porozu-
mienia przyjętego podczas odbywającej się w Paryżu, w grudniu 2015 roku, Kon-
ferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Porozumienie paryskie 
było pierwszym w historii ludzkości globalnym konsensusem gospodarczym, o ho-
ryzoncie wykraczającym poza jedno pokolenie. Uzgodnione w Paryżu porozumienie 
zakłada ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury znacznie poniżej 2°C 
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w stosunku do poziomu przedindustrialnego. Ratyfikacja przez UE porozumienia pa-
ryskiego skutkowała przedstawieniem przez Komisję Europejską propozycji kolej-
nych zmian. 
 W dalszej części wystąpienia dr hab. Piotr Gradziuk przedstawił główne kierun-
ki działań UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej zarówno do 2020 roku, jak i te 
w perspektywie do 2050 roku. Ponadto zreferował implikacje polityki klimatyczno-
-energetycznej dla obszarów wiejskich, podkreślając, że obszary wiejskie, które w Pol-
sce zajmują ponad 93% powierzchni, z uwagi na swój ilościowy i jakościowy potencjał 
już obecnie w znaczący sposób uczestniczą w realizacji celów wskaźnikowych wyni-
kających z pakietu klimatycznego, a w niedalekiej przyszłości także globalnej umowy 
klimatycznej. Dzięki korzystnym warunkom przyrodniczym, bez uszczerbku dla pro-
dukcji żywności, mogą one zostać znaczącym producentem surowców energetycznych 
i energii oraz przyczynić się do samowystarczalności energetycznej Polski. 
 Kolejny referat w sesji plenarnej, zatytułowany Kierunki zmian na rynku mięsa wie-
przowego w Unii Europejskiej – wyzwania na przyszłość, wygłosił dr hab. Sebastian 
Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Główny cel swojego wystąpienia 
sprecyzował jako: określenie kierunków zmian na rynku mięsa wieprzowego w UE, 
wskazanie przyczyn zróżnicowania w zakresie produkcji i handlu zagranicznym oraz 
określenie przyszłych możliwości rozwoju sektora. 

Fot. Sara Sikorska



15Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

 Podczas prezentacji dr hab. Sebastian Stępień przedstawił m.in. znaczenie rynku 
mięsa wieprzowego w UE, udział wybranych krajów UE w unijnym pogłowiu i pro-
dukcji żywca wieprzowego w latach 2003 i 2015, handel zagraniczny żywcem i mię-
sem wieprzowym w wybranych krajach UE, strukturę asortymentową i geograficzną 
handlu zagranicznego oraz charakterystykę gospodarstw wyspecjalizowanych w pro-
dukcji trzody chlewnej w wybranych krajach UE. Prelegent podkreślił, ze przyszłość 
sektora trzody chlewnej w UE jest uzależniona od wielu czynników, w tym m.in. od: 
globalnych uwarunkowań makroekonomicznych i demograficznych, kosztów produk-
cji i cen mięsa w krajach konkurencyjnych (USA, Kanada, Brazylia), koniunktury na 
rynkach azjatyckich i rynku rosyjskim, a także zmian w podejściu do jakości żywności 
i wymogów ochrony środowiska. Swoje wystąpienie prof. Stępień zakończył rozważa-
niami dotyczącymi przyszłości polskiego sektora trzody chlewnej.
 Trzeci referat w drugiej części sesji plenarnej wygłosił dr hab. Jerzy Kopiński 
(IUNG-PIB, Puławy), a jego temat brzmiał: Oddziaływanie gospodarki nawozowej 
w rolnictwie na środowisko przyrodnicze. Na początku wystąpienia Prelegent omówił 
znaczenie i funkcje gospodarki nawozowej, podkreślając, że jest ona, jako element 
biogospodarki, ważnym wyznacznikiem bezpieczeństwa środowiskowego oraz kon-
kurencyjności zarówno produkcyjnej, jak i ekonomicznej, a racjonalna gospodarka 
nawozowa (zarządzanie składnikami mineralnymi) wynika z konieczności zachowa-
nia równowagi pomiędzy ich odpływem a dopływem, w oparciu o rozeznanie i kon-
trolę. 
 W dalszej części wystąpienia Autor omówił znaczenie głównych makroskładników 
nawozowych (NPKCa) i wskazał powiązania pomiędzy nawożeniem a środowiskiem. 
Prezentację omawianej problematyki Prelegent zakończył formułując następujące 
wnioski:
• Znaczenie odpowiedzialnej gospodarki nawozowej wynika z roli jaką pełni zarów-

no w sferze gospodarczej, jak i środowiskowej.
• Jednym z narzędzi pozwalających oceniać i prowadzić właściwą gospodarkę na-

wozową, w kontekście oddziaływania rolnictwa na środowisko jest bilans (budżet) 
głównych makroskładników.

• W Polsce saldo bilansu azotu brutto oscyluje w ostatnich kilkunastu latach na pozio-
mie zbliżonym do 50 kg N∙ha-1 UR, a fosforu ok. 2,5 kg P∙ha-1 UR.

• W Polsce występują dość duże różnice regionalne w zakresie wielkości sald głów-
nych biogenów i dotyczą także efektywności ich wykorzystania. Wynikają one ze 
znacznego zróżnicowania poziomu intensywności i organizacji produkcji rolniczej, 
w tym kultury rolnej. Konsekwencją wzrostu intensywności i koncentracji produk-
cji rolniczej jest wzrost lub utrzymywanie dużej presji środowiskowej (woj. wielko-
polskie, łódzkie, a także kujawsko-pomorskie).

• Najważniejszymi aktualnie zagadnieniami gospodarki nawozowej w Polsce jest 
bardzo małe zużycie wapna nawozowego w stosunku do dużych potrzeby wapno-
wania gleb oraz niekorzystne relacje pomiędzy głównymi makroskładnikami nawo-
zowymi (N:P:K) na korzyść azotu, czyli niedostateczne dostosowywanie zużycia  
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nawozów do rzeczywistych potrzeb i możliwości wykorzystania przez rośliny 
w konkretnych warunkach produkcyjnych.

• Z uwagi na działanie tzw. reguły beczki Liebig’a, stają się one czynnikami limitu-
jącymi produktywność roślin, efektywność techniczną, prowadząc do znacznych 
ich strat składników nawozowych w procesie produkcji rolniczej, rzutujących na 
bezpieczeństwo środowiskowe oraz żywnościowe. 

• Produkcyjne, a także środowiskowe skutki niewłaściwej gospodarki nawozowej 
przedstawiają wypadkowy efekt działania szeregu procesów, często współzależ-
nych, a więc trudnych do jednoznacznego zdefiniowania.

 Kolejny referat w sesji plenarnej, autorstwa dr inż. Romana Sassa (Kujawsko-Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie) pt. Doradztwo rolnicze – do-
świadczenia transformacji i nowe wyzwania, zaprezentował dr inż. Tadeusz Sobczyń-
ski. Prelegent przedstawił zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu doradztwa rolniczego 
oraz jego rolę w procesie transformacji gospodarki. Podkreślił, że doradztwo trafnie 
zdefiniowało główne wyzwania, przed którymi stanęli polscy rolnicy po roku 90. XX 
wieku. Okolicznością sprzyjającą rozwojowi doradztwa ekonomiczno-organizacyjne-
go była w tym czasie ścisła współpraca z ARiMR. Zarówno ministerstwo rolnictwa, jak 
i ARiMR miały zaufanie do doradztwa, stawiali zadania i zostawiali swobodę działa-
nia, co sprzyjało rozwiązywaniu problemów. Również rolnicy mieli duże zaufanie do 
doradców i pracowników nauki. Lata 90. XX minionego wieku, chociaż bardzo trud-
ne dla rolników – charakteryzowały się dużą aktywnością i integracją rolników oraz 
przekonaniem, że mają oni udział w rozwiązywaniu istotnych problemów dotyczących 
rolnictwa. Po akcesji Polski do UE rolnicy i doradcy skupili się z przede wszystkim na 
jak największym wykorzystaniu funduszy unijnych.
 Prelegent podkreślił, że przed polskimi rolnikami stoją nowe wyzwania, przede 
wszystkim poprawa konkurencyjności, którą można osiągnąć przez wzrost efektywno-
ści. Konieczne jest więc kompleksowe doradztwo organizacyjno-ekonomiczne, które 
umożliwi rolnikom ocenę wariantów rozwoju gospodarstw w długim okresie. Ośrodki 
doradztwa rolniczego muszą ściśle współpracować z nauką i oświatą rolniczą. Istnieje 
potrzeba stworzenia zintegrowanego systemu informacji rolniczej. Rzeczywista, a nie 
koniecznie formalna współpraca nauki jest potrzebna dla rozwoju doradztwa rolnicze-
go.
 W podsumowaniu wystąpienia dr Tadeusz Sobczyński stwierdził, że „przejęcie 
nadzoru nad ośrodkami doradztwa przez ministra rolnictwa eliminuje w sposób for-
malny sprzeczności w zakresie finansowania, kontroli i utrzymania jednolitych stan-
dardów świadczenia usług doradczych. Pierwsze doświadczenia wskazują, że kilku-
osobowy zespół do tych spraw w MRiRW będzie miał trudności w podołaniu nowym 
wyzwaniom, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Ponadto 
są obawy, że MRiRW będzie angażowało doradztwo do zadań o charakterze admini-
stracyjnym i kontrolnym, co jest sprzeczne z istotą doradztwa”.
 Obrady sesji plenarnej zakończyło wystąpienie prof. dr hab. Katalin Takács-György 
(Óbuda University, Węgry) zatytułowane: Improvement of local societies by develop-
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ment of rural economy – some thoughts on the ‘de-growth theory. Prelegentka przed-Prelegentka przed-
stawiła rolę lokalnej gospodarki na obszarach wiejskich, pojęcie zrównoważonego roz-
woju oraz znaczenie gospodarki zrównoważonej. Sporo uwagi poświęciła omówieniu 
aspektów zrównoważonego rozwoju (tzw. 8 R). Ponadto wskazała na wagę małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych w rozwoju lokalnej gospodar-
ki i społeczności. W podsumowaniu prof. dr hab. Katalin Takács-György podkreśliła, 
że zrównoważony rozwój wymaga wzmocnienia gospodarki wiejskiej oraz lokalnych 
społeczności, ponadto należy wdrożyć odpowiednie rozwiązania w rolnictwie (nowo-
czesne technologie, innowacje, współpraca rolników w celu sprostania wymogom glo-
balizacji), właściwie wykorzystać potencjał odnawialny, koncentrować się na otwarto-
ści i współpracy, co może przyczynić się do poprawy stabilności produkcji i poprawy 
bezpieczeństwa żywności. Zdaniem Prelegentki, na wszystkich poziomach łańcucha 
pokarmowego, dużą wagę należy przywiązywać do odpowiedniej wiedzy oraz umie-
jętności menedżerskich, a także należy wspierać partnerstwo strategiczne. Z kolei wy-
korzystanie ekonomii skali może poprawić wskaźniki efektywności, zarówno indywi-
dualne, jak i ogólną efektywność kosztową. Zrównoważony rozwój – w opinii Autorki 
– oznacza takie wykorzystanie dzisiejszych zasobów, które pozwalają zaspokoić obec-
ne potrzeby na określonym poziomie i będą służyć przyszłym pokoleniom. Nie jest on 
ponadto sprzeczny z koncepcją „degrowth”. Połączenie tej koncepcji z jednoczesnym 
wykorzystaniem nowych, innowacyjnych technologii, obok tradycyjnego rolnictwa, 
zapewni produkcję żywności przy mniejszym obciążeniu środowiska i przyczyni się 
do wzmocnienia lokalnej produkcji.
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Sekcje problemowe

SEKCJA 1
Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich

 Obradom sekcji 1 przewodniczyli dr hab. Halina Kałuża, prof. UPH w Siedli-
cach (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) i prof. dr hab. Michał 
Jasiulewicz (Politechnika Koszalińska). Do sekcji zgłoszono 21 referatów. Prezentacje 
miały miejsce w dwóch sesjach. Tematykę poruszaną w referatach można pogrupować 
na dwa główne nurty badawcze. 
 Pierwsza grupa referatów dotyczyła tendencji rozwojowych sektora rolno-spo-
żywczego i jego konkurencyjności, a w szczególności efektywności ekonomicznej 
poszczególnych branż agrobiznesu. Autorzy wygłoszonych referatów skupili swoją 
uwagę na następujących branżach: paszowej, drobiarskiej, mleczarskiej, mięsnej oraz 
sektorze produkcji roślinnej. Przedstawione opracowania obejmowały wiele obsza-
rów tematycznych, wśród których można wymienić Przewagi konkurencyjne polskiej 
branży mięsnej na rynkach międzynarodowych (dr A. Rytko, SGGW), Polski handel 
zagraniczny żywcem wołowym w latach 20042015 (dr D. Pasińskiej, IRGiŻ). Z badań 
wynika, że europejscy eksporterzy wołowiny muszą się liczyć z większą konkurencją 
ze strony Brazylii oraz krajów arabskich, bowiem Arabsko-Brazylijska Izba Handlowa 
(CCAB) podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Eksporterów Mięsa Bra-
zylijskiego (Abiec).
 W prezentowanych wynikach badań wykazano, że efektywność ekonomiczna tych 
branż w znacznym stopniu zależy od możliwości zagranicznej wymiany handlowej. 
Poruszony został także problem polskiej branży drobiarskiej w obliczu wirusa grypy 
ptaków (mgr M. Tereszczuk, IRGiŻ). Zaobserwowano przejściowe zjawisko spowol-
nienia wzrostu produkcji tej branży, a głównym czynnikiem sprawczym uznano sprze-
daż zagraniczna.
 Referaty zakwalifikowane do drugiego obszaru dotyczyły przewag konkurencyj-
nych obszarów wiejskich. Na uwagę zasługuje referat dr K. Radlińskiej (Politechnika 
Koszalińska) pt. Przewagi konkurencyjne obszarów wiejskich. Autorka przedstawiła 
zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjności wiejskich rynków pracy i ich wpływ na kon-
kurencyjność regionów.
 W tej grupie badań na uwagę zasługuje także referat prof. dr hab. A. Czyżew-
skiego i dr hab. A. Matuszczak (UE w Poznaniu) pt. Nowe w budżecie rolnym Polski 
na 2017 rok. Autorzy w swoich rozważaniach zadali pytanie – czy ten budżet wno-
si coś nowego w stosunku do roku poprzedniego? Zauważyli odmienne podejście 
ustawodawcy do finansowania wielu obszarów sektora rolnego, w tym w działach 
rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz KRUS. Autorzy wykazali, że w 2017 
roku łączne wydatki budżetowe na sektor rolny się obniżą, ale rosną nieco wydatki 
krajowego budżetu, a istotnie maleją środki z budżetu Unii Europejskiej. Pozostałe 
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istotne zmiany jakie zauważyli Autorzy, to spadek łącznych środków na płatności 
bezpośrednie oraz wysoką negatywną asymetrię wydatków szczegółowych w bu-
dżecie rolnym.
 Warto podkreślić, że obok pracowników uczelni referentami byli także pracownicy 
instytutów resortowych. Autorzy z dużą wnikliwością prezentowali problemy zawarte 
w referatach, korzystając ze środków audio-wizualnych. Po każdym wystąpieniu miała 
miejsce krótka dyskusja.
 Podsumowując obrady tej sekcji należy stwierdzić, że wszystkie zaprezentowane 
referaty były ciekawe i starannie przygotowane. Uczestnicy tej sekcji stwierdzili, że 
wartości merytoryczne i poznawcze wygłoszonych referatów były duże. Część refera-
tów była efektem przeprowadzonych badań własnych, inne zaś opierały się na analizie 
źródeł wtórnych. Poruszane zagadnienia miały zarówno wymiar poznawczy, jak i apli-
kacyjny.
 Mając na uwadze kryteria merytoryczne i formalne prezentowanych wyników ba-
dań, wyróżniono mgr D. Czakowskiego (KPSW w Bydgoszczy) za referat pt. Efektyw-
ność gospodarstw rolnych na podstawowych rynkach produkcji roślinnej i zwierzęcej 
w Polsce. Autor przedstawił najważniejsze wskaźniki kategorii ekonomiczno-finanso-
wej gospodarstw rolnych i produktywność poszczególnych czynników wytwórczych, 
tj. rentowność, kosztochłonność produkcji dla gospodarstw specjalizujących się w pro-
dukcji podstawowych produktów rolnych, Ponadto ukazał typy gospodarstw, które 
były najbardziej efektywne w latach 2004-2013.
 Podsumowując, należy podkreślić, że dla młodych adeptów nauki możliwość pre-
zentacji referatów w ramach sekcji jest ważną próbą i okazją poddania swoich badań 
ocenie autorytetów naukowych.
 Na koniec chciałam podziękować Organizatorom XXIV Kongresu za powierzenie 
mi funkcji przewodniczącej sekcji problemowych.

Materiał przygotowała
dr hab. Halina Kałuża, prof. UPH w Siedlcach

SEKCJA 2
Kapitał intelektualny i społeczny w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 Sekcji 2 przewodniczyli: prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak (Uniwersytet War-
szawski) i dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW (SGGW w Warszawie).
 Podstawą dyskusji w tej sekcji były następujące referaty:
1. Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej – prof. dr hab. Stanisław 

Krasowicz (IUNG w Puławach – PIB).
2. Problemy ochrony środowiska a trwałe rolnictwo w opiniach rolników – dr hab. 

Piotr Sulewski (SGGW w Warszawie).
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3. Kapitał społeczny wsi w kontekście zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi – 
dr Agnieszka Jakubowska (Politechnika Koszalińska) i dr Anna Rosa (IRWR PAN).

4. Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych – wyni-
ki badań empirycznych – dr Karolina Babuchowska (UWM w Olsztynie).

5. Produkcyjność pracy i kapitału w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce – dr inż. 
Tadeusz Filipiak (SGGW w Warszawie).

6. Dobrostan zwierząt jako dobro publiczne w ocenie mieszkańców Polski – mgr Syl-
wia Małażewska (SGGW w Warszawie).

7. Ekonomiczno-psychologiczne wyznaczniki jakości życia mieszkańców wsi – 
dr Sylwia Gołąb (ZUT w Szczecinie) i dr Małgorzata Szcześniak (Uniwersytet 
Szczeciński).

8. Kompetencje edukacyjne a zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiej-
skich w województwie zachodniopomorskim – dr Maria Klonowska-Matynia (Poli-
technika Koszalińska).

9. Wartości w pracy pokolenia „Y” i „Z” – dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys 
(UR w Krakowie).

10. Wydajność pracy a techniczne uzbrojenie pracy w rolnictwie – dr inż. Dariusz Kusz 
(Politechnika Rzeszowska).

11. Postawy przedsiębiorcze studentów – wybrane aspekty – dr Wioletta Bieńkowska-
-Gołasa (SGGW w Warszawie).

12. Kapitał intelektualny polskiego sadownictwa – dr Aleksandra Łakomiak (UE we 
Wrocławiu).

13. Wybrane komponenty kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa 
zachodniopomorskiego – dr Beata Będzik (ZUT w Szczecinie). 

14. Istota i cele krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji w sektorze rol-
nym – prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak (Uniwersytet Warszawski).

 Referaty i dyskusja, w której wzięło udział – oprócz referentów – 10 osób, dotyczy-
ły nie tylko problematyki kapitału intelektualnego i społecznego, ale także uwarunko-
wań rozwoju i ich wpływu na zachowania organizacyjne i przedsiębiorcze mieszkań-
ców wsi. Z prezentowanych referatów i dyskusji wynika m. in., że: 
 1. W badaniach kapitału intelektualnego uwzględnia się na ogół kapitał ludzki, 
a w mniejszym zakresie kapitał relacyjny, kapitał strukturalny i kapitał innowacyjny, 
W badaniach dostrzega się ich występowanie oraz znaczenie dla potrzeb rozwoju ob-
szarów wiejskich i rolnictwa. Takie podejście wynika z tego, że dane GUS, IERiGŻ itd. 
dostarczają informacji na temat kapitału ludzkiego, a ponadto kapitał ludzki jest łatwiej 
badać niż pozostałe rodzaje kapitału intelektualnego.
 2. Poprawa kapitału ludzkiego mieszkańców wsi sprzyja podejmowaniu decyzji 
o zmianach, w tym podejmowaniu działań o charakterze przedsiębiorczym, korzysta-
nia z zewnętrznego zasilania – kredytów, funduszy unijnych i pomocowych itp. Ja-
kość zasobów ludzkich mieszkańców wsi systematycznie ulega poprawie, ale poziom 
wykształcenia wciąż jest niski i wymaga działań, które będą sprzyjały przemianom 
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strukturalnym i nastawieniu rynkowym podmiotów gospodarczych na wsi, zwłaszcza 
gospodarstwom rolniczym.
 3. Poprawa kapitału ludzkiego rolników znajduje także odzwierciedlenie w ich 
postawach dotyczących gospodarowania zgodnego z trwałym rolnictwem i podjęcia 
działań prośrodowiskowych we własnym gospodarstwie.
 4. Kapitał społeczny, podobnie jak inne formy kapitału, jest istotnym elementem 
zmian na obszarach wiejskich, poprzez pobudzanie inicjatyw i postaw przedsiębior-
czych ludności wiejskiej, a także ułatwianie współdziałania pomiędzy społecznościami 
i podmiotami. Chociaż jest to tak ważny czynnik rozwoju, to w Polsce obserwuje się 
zbyt niski stopień aktywności mieszkańców wsi w zakresie podejmowania inicjatyw 
na rzecz rozwiązywania istniejących problemów społeczności wiejskich oraz podejmo-
wania nowych działań dotyczących poprawy warunków bytu i pracy.
 5. Ogólne poczucie jakości życia ludności wiejskiej pozytywnie koreluje ze zmien-
nymi psychologicznymi (satysfakcja z życia i przebaczenie) oraz większością wskaź-
ników oceny sytuacji materialnej. Analiza regresji wielokrotnej przy użyciu metody 
krokowej wykazała, że predykatorem wyjaśniającym samodzielnie największy odsetek 
(41%) wariancji ogólnego poczucia jakości życia była satysfakcja z życia.
 6. Porównanie dwóch bliskich wiekowo pokoleń na rynku pracy Y i Z – na 
podstawie badań studentów studiów zaocznych kierunku Rolnictwo, związanych 

Fot. Sara Sikorska
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w większości  z sektorem rolnym – ujawniło różnice w zakresie wartości i świadczy 
o dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Do istotnych wniosków należy stwier-
dzenie, że młodsze  pokolenie (Z) dąży do zaspokojenia potrzeb nie tylko swoich, ale 
też społecznych, co obala jeden z mitów na temat egoizmu młodych generacji. Poko-
lenie to wysoko ceni w pracy dobrą atmosferę organizacji i możliwości samorealizacji. 
Potwierdzono też większe znaczenie zarobków dla pokolenia Z niż Y. Wyniki badań 
wskazują, że dla obu generacji wartością była dobra atmosfera w pracy, która ich zda-
niem pomaga w samorealizacji. Najbardziej akceptowany klimat pracy opierał się na 
rodzinnej atmosferze (kultury klanu). 
 7. Prezentowane referaty i dyskusja wskazują na pewien zaczyn zmian w kapitale 
intelektualnym i społecznym, który może być upowszechniany, jeśli będą odpowiednie 
warunki wspierania zmian w społecznościach wiejskich, a przed wszystkim środki na 
rozwój rolnictwa i możliwości zatrudnienia poza rolnictwem osób, poczynając od od-
działywania na system edukacji i doradztwa dla mieszkańców wsi, dotyczący nie tylko 
systemu kwalifikacji i umiejętności zawodowych, ale także zaangażowania społecz-
nego i współpracy. Należałoby także dążyć do podnoszenia wiedzy mieszkańców wsi 
w zakresie zrównoważonej gospodarki, w tym rolników – w zakresie zrównoważonego 
rolnictwa.
 8. Podstawą sukcesu społeczności wiejskich jest wypromowanie liderów, którzy 
potrafiliby swoją podstawą i zaangażowaniem oddziaływać na innych oraz skłaniać ich 
do działania i podejmowania inicjatyw, które sprzyjałyby przemianom strukturalnym 
obszarów wiejskich. Ważną rolę mają w tym zakresie państwo i samorządy terytorialne 
w wspieraniu tych inicjatyw.
 9. Tak samo ważną rolę w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ma 
wzmocnienie współpracy nauki z praktyką rolniczą i systemem doradztwa w zakresie 
diagnozowania potrzeb społeczności wiejskich i ich realizacji. Zadaniem nauki jest 
wskazywanie sposobów racjonalnego i optymalnego wykorzystania zasobów w rol-
nictwie i poza rolnictwem, zmniejszania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego 
oraz zdrowia ludzi i zwierząt, poprawy jakości produkcji, zwiększania innowacyjno-
ści i konkurencyjności polskiego rolnictwa itp. w powiązaniu ze stałym zwiększaniem 
wiedzy mieszkańców wsi.
 10.  Działania na rzecz poprawy kapitału intelektualnego i kapitału społecznego po-
winny być skorelowane w programami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnic-
twa, jak np. w zakresie partnerstwa innowacyjnego, inteligentnych specjalizacji w sek-
torze rolnym, dobrostanu zwierząt itd.
 Ponadto w sekcji analizowano zagadnienia przygotowania tekstów naukowych i ich 
prezentacji.

Materiał przygotował
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
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SEKCJA 3
Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie

 Przewodniczącymi sekcji 3 byli: prof. dr hab. Adam Harasim (IUNIG w Puła-
wach) i dr hab. Piotr Bórawski (UWM w Olsztynie).
 Do sekcji 3 zgłoszono 20 artykułów, wszystkie zostały wygłoszone. W obradach 
wzięło udział 31 osób w tym 20 uczestników czynnie zabierało głos w dyskusji. Naj-
większą aktywnością w dyskusji odznaczyli się: prof. dr hab. Wojciech Ziętara, dr Be-
nedykt Pepliński i dr Waldemar Gostomczyk.
 Referenci reprezentowali rożne ośrodki akademickie i naukowe, w tym: Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Instytut Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – PIB, 
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnikę Koszalińska, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 Wygłoszone referaty miały w większości charakter empiryczny i teoretyczny. Przy-
gotowane były w oparciu o badania własne lub na podstawie analizy danych wtórnych, 
najczęściej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB i Rocz-
ników Statystycznych Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Były to badania wieloletnie, 
które umożliwiały przeprowadzanie analiz krzyżowych, zależności przyczynowo-
-skutkowych i wykorzystanie rożnych metod badawczych. Wystąpienia były ciekawe i 
charakteryzowały się dynamiką. Prezentowane referaty przygotowane były poprawnie 
merytorycznie, a referenci odznaczali się dużą znajomością tematyki badawczej. Te-
matyka wygłoszonych referatów mieściła się zarówno w ekonomii, jak i agronomii.
 Zakres tematyczny prezentowanych referatów był szeroki i obejmował zagadnienia 
efektywności (zalesiania gruntów rolnych, renowacji użytków zielonych mieszankami 
bobowato-trawiastymi, produkcji jęczmienia jarego), wyników ekonomicznych gospo-
darstw, postępu biologicznego, zróżnicowania emisji podtlenku azotu, zróżnicowania 
struktury zasiewów, wykorzystania słomy na paliwo, zmian produkcji zbóż, energo-
chłonności rolnictwa, znaczenia owadów dla bezpieczeństwa żywnościowego, form 
sprzedaży żywności ekologicznej, potencjału biomasy rolniczej, zróżnicowania regio-
nalnego pogłowia trzody chlewnej.
 Duża liczba zgłoszonych referatów w sekcji oraz krótki czas na prezentację sprawi-
ły, że czasu na dyskusje pozostało mało, chociaż praktycznie po każdym wystąpieniu 
zadane było przynajmniej jedno pytanie. Z tej sekcji 14 osób mogło zostać wyróżnio-
nych, 4 referaty były zaprezentowane bardzo dobrze, ale jako najlepszy uznano referat 
dr Joanny Baran pt. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce na tle krajów 
UE w latach 20052014.

Materiał przygotowali
prof. dr hab. Adam Harasim

dr hab. Piotr Bórawski
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SEKCJA 4
Wykluczenia i inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich

 Sekcji przewodniczyli: dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW (SGGW 
w Warszawie) oraz dr hab. Ryszard Kata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).
 W czasie obrad sekcji 4 wygłoszono 13 referatów, o bardzo zróżnicowanej tema-
tyce, dotyczącej głównie problemów społecznych na obszarach wiejskich. Spośród 
przedstawionych opracowań wyłania się kilka wątków tematycznych, które wskazują 
na problemy i wyzwania dla wsi i rolnictwa, które były przedmiotem szczególnego 
zainteresowania uczestników.
 Spośród wygłoszonych, 3 referaty dotyczyły problemu wykluczenia społecznego 
na obszarach wiejskich. Dr Anna Rosa (IRWiR PAN) dokonała analizy poziomu zagro-
żenia wykluczeniem społecznym na obszarach wiejskich Unii Europejskiej. Opisała 
ekonomiczne i społeczne cechy wykluczenia społecznego oraz przedstawiła analizę 
porównawczą kształtowania się zagrożenia tym zjawiskiem w krajach UE, diagnozo-
wanego przy pomocy kliku czynników. Z jej analizy wynika, iż „linia podziału” pomię-
dzy krajami relatywnie bardziej zagrożonymi wykluczeniem społecznym biegnie nie 
na osi wschód/zachód UE, ale na osi północ/południe. Problem zagrożenia wyklucze-
niem społecznym na obszarach wiejskich występuje w większym nasileniu w krajach 
południa Europy, w porównaniu do krajów północy. 
 Z kolei dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN i mgr Łukasz Komorowski 
(IRWiR PAN) przedstawili problematykę publicznego transportu zbiorowego na wsi. 
Transport taki, od co najmniej kilku lat przeżywa regres na wielu obszarach wiej-
skich, co powoduje, że do palety różnych rodzajów wykluczenia społecznego mo-
żemy dodać także wykluczenie transportowe, dotykające sporego odsetka ludności 
wiejskiej. Ten problem wpływa na inne aspekty wykluczenia społecznego poprzez 
ograniczenie swobodnego dostępu ludności wiejskiej do rynku pracy, edukacji, opie-
ki zdrowotnej itd.
 O przeciwdziałaniu problemowi wykluczenia społecznego, czyli tzw. inkluzji lub 
inaczej włączeniu społecznemu poprzez angażowanie ludzi w ramach Lokalnych Grup 
Działania (LGD) mówiła dr Danuta Guzal-Dec (PWS w Białej Podlaskiej). Wskazy-
wała, iż takie inicjatywy społeczne, przynoszą korzyści zarówno dla tych, którzy się 
angażują w ramach LGD, jak i dla tych osób, którzy są ich bezpośrednimi beneficjen-
tami (czasami grupy te są tożsame). Na przykładzie województwa lubelskiego Autorka 
wskazywała, iż Lokalne Grupy Działania w sferze inkluzji społecznej koncentrują się 
głównie na wspieraniu aktywności osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji zawodo-
wej osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. 
 Dwa kolejne referaty dotyczyły problemów demograficznych na obszarach wiej-
skich. W pierwszym z nich dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszow-
ski) przedstawił wyzwania demograficzne peryferyjnych obszarów wiejskich. Badania 
były prowadzone w rejonach przygranicznych. Na wielu obszarach wiejskich położo-
nych w znacznym oddaleniu od dużych ośrodków miejskich i centrów gospodarczych 
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nasilają się problemy demograficzne takie jak: depopulacja w wyniku niskiego przyro-
stu naturalnego i migracji ludności oraz starzenie się społeczeństwa. W efekcie jednost-
ki samorządu terytorialnego mają coraz większe problemy z zaspokajaniem potrzeb 
ludności w zakresie usług publicznych (w tym infrastruktury technicznej i społecznej), 
pogarsza się także atrakcyjność inwestycyjna tego typu obszarów.
 Z kolei dr Joanna Stanisławska (UP w Poznaniu) opisała przemiany demograficzne 
na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015. W gmi-
nach sąsiadujących z Poznaniem obserwować można zjawisko suburbanizacji („roz-
lewania się” miasta). Jednakże w Wielkopolsce, także na obszarach oddalonych od 
Poznania, występowały pozytywne tendencje demograficzne (np. dodatnie saldo mi-
gracji). Skala tych pozytywnych procesów była jednak mniejsza, niż w bezpośrednim 
sąsiedztwie Poznania.
 W czterech referatach podejmowano szeroko rozumianą problematykę zrówno-
ważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jego istotnym elementem jest 
wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa. W tym kontekście dr Michał Roman (SGGW 
w Warszawie) podjął temat rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych 
w Polsce. Interesowało go m.in. łączenie produkcji ekologicznej z agroturystyką. Za-
gadnienie to przedstawiał w ujęciu przestrzennym, analizując m.in. przyczyny dosyć 
dużego zróżnicowania w liczbie gospodarstw ekologicznych w Polsce. 
 Dr Stanisław Minta (UP we Wrocławiu) podjął temat produktów regionalnych i tra-
dycyjnych w kontekście zrównoważonego rozwój rolnictwa. Autor podkreślał, że tego 
rodzaju produkcja doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, bo-
wiem łączy aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne z dziedzictwem kulturo-
wym, którego elementem są także tradycyjne i regionalne sposoby wytwarzania żyw-
ności. Produkty takie zwiększają atrakcyjność turystyczną danego obszaru (regionu), 
stają się elementem jego wizerunku. Jednocześnie żywność ta jest coraz bardziej po-
szukiwana przez konsumentów, zatem produkcja taka, ma również dobre perspektywy 
rynkowe. Autor wskazywał jednak na liczne bariery w jej rozwoju, w tym te o charak-
terze biurokratyczno-prawnym. Barierą jest także wciąż niska świadomość i wiedza 
klientów o produktach regionalnych i tradycyjnych. Aspekty ekologiczne w produkcji 
żywności tradycyjnej i regionalnej, to m.in. fakt jej wytwarzania wg starych receptur, 
pochodzących z czasów, gdy nie było konserwantów i wysokiej chemizacji, jej często 
ekologiczny charakter oraz to, że produkty takie wytwarzane są lokalnie i przezna-
czone na rynek lokalny czy regionalny, a zatem są pozbawione konserwantów, jakie 
posiada masowa żywność przeznaczona na szeroki rynek.
 Z kolei referat wygłoszony przez dr Patrycjusza Zarębskiego (IRWiR PAN) dotyczył 
rewitalizacji jako procesu kształtowania przestrzeni wiejskich. Zasadniczym przed-
miotem tej rewitalizacji jest układ społeczno-gospodarczy. Obecnie obserwujemy takie 
obszary wiejskie w kraju, które rozwijają się szybko pod względem demograficznym,  
infrastruktury technicznej i społecznej, budownictwa mieszkaniowego i przedsiębior-
czości. Jest jednak wiele obszarów wiejskich, zwłaszcza położonych peryferyjnie, które 
przeżywają po tym względem regres. W tym kontekście badanie zjawisk kryzysowych 
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w strukturze społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich jest bardzo ważne. Jednocze-
śnie należy badać także procesy rewitalizacji, a w szczególności czynniki warunkujące 
ich skuteczność i upowszechniać dobre przykłady w tym zakresie. Z obserwacji Autora 
wynika, iż sukces rewitalizacji jest uzależniony od tego, czy lokalna społeczność jest 
animatorem i podmiotem tego procesu.
 Dr Agnieszka Siedlecka (PWS w Białej Podlaskiej) wraz z współautorami referatu, 
podjęła problem ekonomicznego zachowania wiejskich gospodarstw domowych z oso-
bą niepełnosprawną. Jest to temat ciekawy, społecznie ważny, acz rzadko podejmowany 
w publikacjach naukowych. Kwestia ta jest interesująca w kontekście aktywności za-
wodowej samych osób niepełnosprawnych, która jak wiemy w Polsce, a zwłaszcza na 
obszarach wiejskich jest niska. Jest także drugi wymiar, a mianowicie ograniczenia dla 
aktywności zawodowej innych członków gospodarstwa domowego, opiekunów oso-
by niepełnosprawnej. Autorzy opracowania wskazywali na ograniczenia o charakterze 
wewnętrznym (np. rodzaj i stopień niepełnosprawności), jak i zewnętrznym. Trzeba 
podkreślić, iż aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych realizuje nie tylko cel 
ekonomiczny w postaci uzyskiwanych dochodów, ale także cel, który można nazwać 
rehabilitacją poprzez społeczny i psychologiczny kontekst pracy. 
 Jeden z referatów, autorstwa mgr Marzeny Trajer (ARR), dotyczył tymczasowej 
nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Tego rodzaju pomoc 
jest elementem zarządzania kryzysowego w rolnictwie. Autorka opisała dostępne in-
strumenty wspierające dochód rolników i niwelujące straty w sektorach hodowlanych, 
wynikłe w następstwie klęsk żywiołowych, chorób zakaźnych, czy innych tego typu 
nadzwyczajnych zdarzeń (np. embarga rosyjskiego na import artykułów rolno-spożyw-
czych z UE). Tego typu zdarzenia nasilają się w ostatnich latach w Polsce, co wskazuje 
na wagę tej problematyki.
 Ostatnie trzy referaty dotyczyły problematyki spółdzielczości na obszarach wiej-
skich. 
 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wymaga przedsiębiorczości ze stro-
ny rolników i innych mieszkańców wsi. W swoim referacie dr Małgorzata Błażejow-
ska (Politechnika Koszalińska) analizowała wpływ przedsiębiorczości społecznej na 
rozwój obszarów wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych funkcjonujących 
w województwie wielkopolskim. Wiele z takich podmiotów skorzystało w ostatnich 
latach z wsparcia ze strony funduszy UE. Jak się okazuje, trwałe miejsce na rynku mają 
jednak głównie spółdzielnie, których udziałowcem są osoby prawne, w szczególno-
ści jednostki samorządu terytorialnego (JST). Wykorzystując m.in. klauzulę społeczną 
w zamówieniach publicznych, JST zabezpieczają dla takich spółdzielni popyt na ich 
usługi. Słabo natomiast na rynku radzą sobie spółdzielnie utworzone wyłącznie przez 
osoby fizyczne. 
 Problematykę spółdzielczości bankowej podjął w referacie dr hab. Ryszard Kata, 
prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski). Autor analizował efektywność ekonomiczno-fi-
nansową banków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych. Wskazy-
wał, że wyniki finansowe banków spółdzielczych są relatywnie bardziej uzależnione 
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od stóp procentowych NBP w porównaniu do wyników banków komercyjnych. Utrzy-
mujące się o 2013 r. niskie stopy procentowe mają negatywny wpływ na efektywność 
finansową banków spółdzielczych, co powoduje, iż konieczne są zmiany w modelu 
biznesowym tych banków. Powinny one iść w kierunku wykorzystania efektów skali i 
efektów synergii w wyniku silniejszej integracji banków w ramach zrzeszeń.
 W ostatnim referacie dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW (SGGW w War-
szawie) podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z wizyty w Izraelu, 
gdzie miał okazję analizować funkcjonowanie różnych typów spółdzielni rolniczych. 
Głównym przedmiotem badań była rola spółdzielni rolniczych w Izraelu w łańcuchu 
dostaw żywności.
 W dyskusji, która była prowadzona bezpośrednio po każdym referacie, wzięło 
udział 16 osób. Zainteresowanie słuchaczy, jakie wzbudziły referowane opracowania 
dowodzi, że tematyka podejmowana w sekcji 4 jest godna dalszych badań i dyskusji.

Materiał przygotował
dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

SEKCJA 5
Skutki polityki spójności na obszarach wiejskich

 Sekcji przewodniczyli: prof. dr hab. Henryk Runowski (Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie) i dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. IERiGŻ 
(IERiGŻ PIB w Warszawie). 
 Do sekcji zgłoszono 15 referatów. Ze względu na nieobecność autorów zosta-
ło przedstawionych 12 prac. W dyskusji wzięło udział 14 osób, przy czym niektórzy 
uczestnicy zabierali głos kilkakrotnie.
 Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana pod względem podejmowanych za-
gadnień. Dotyczyła ona głównie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w ujęciu 
krajowym, regionalnym i lokalnym. Wszystkie referaty pośrednio związane były z pro-
blemem spójności (ekonomicznej, społecznej, terytorialnej). Stwierdzono, że referenci 
zbyt dużo czasu poświęcali na wprowadzenie do tematu, co miało potem wpływ na 
krótkie przedstawienie wyników.
 W grupie referatów dotyczących rozwoju rolnictwa, zwrócono uwagę m.in. na 
proces  zrównoważenia rolnictwa indywidualnego przy różnych uwarunkowaniach 
zasobowych  w skali kraju i regionu – dr Katarzyny Smędzik-Ambroży. Stwierdzono, 
że położenie gospodarstwa wpływa na zrównoważenie ładu ekonomicznego, środowi-
skowego i społecznego. Dwa referaty dr Joanny Florek i mgr Wiolety Sobczak zwią-
zane były z produkcją konkretnych produktów. Referat dr Joanny Florek oparty był 
na badaniach empirycznych w 180 gospodarstwach i dotyczył produkcji roślin strącz-
kowych oraz możliwości wykorzystania ich w produkcji pasz. Wzbudził wiele pytań, 
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związanych głównie z bezpieczeństwem żywnościowym. Natomiast mgr Wiolety Sob-
czak przedstawiła ocenę rynków hurtowych owoców i warzyw w Polsce, że szczegól-
nym uwzględnieniem rynku cebuli. Stwierdzono, że ceny cebuli w badanych latach 
2011-2016 charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem na poszczególnych rynkach 
hurtowych. Pytania do tego referatu dotyczyły głównie funkcjonowania rynków hur-
towych w Polsce. Z kolei dr hab. inż. Andrzej Parzonko podjął dość interesujący temat 
dotyczący sektora mleczarskiego. Wskazał na wyzwania jakie stoją przed tym sekto-
rem w XXI wieku. 
 Były także referaty przedstawiające problemy rolnictwa w ujęciu regionalnym. Re-
ferat dr hab. Piotra Bórawskiego dotyczył zróżnicowania inwestycji w gospodarstwach 
rolnych w regionie Mazowsze i Podlasie, a referat dr inż. Marii Jolanty Orłowskiej 
przedstawiał potencjał produkcyjny, intensywność produkcji i wyniki ekonomiczne go-
spodarstw rolniczych różnych regionów w Polsce w latach 2004-2013 według FADN. 
Z kolei dr Tomasz Berbeka podjął problem oszacowania koncentracji powierzchni 
w gospodarstwach sektora prywatnego z Zasobu WRSP na Dolnym Śląsku w latach 
1992-2015. Prelegent stwierdził, że koncentracja gruntów następuje w gospodarstwach 
dużych powyżej 16 ha. Do tych gospodarstw trafiło ponad 65% gruntów AWRSP. Py-
tania wokół tego referatu dotyczyły, czy koncentracja gruntów jest szansą, czy zagro-
żeniem dla rozwoju rolnictwa.
 Ważny wątek badań na obszarach wiejskich podjęła dr Anna Murawska, analizując 
dochody gospodarstw domowych rolników w porównaniu do innych grup zawodo-
wych, a także sytuację dochodową gospodarstw w relacji miasto – wieś. W referacie 
stwierdzono, że dochody ludności na wsi są dwukrotnie niższe niż ludności w miastach, 
a także występuje większy wzrost nierówności w dochodach rolników w porównaniu 
do innych grup zawodowych. Referat ten wywołał szereg pytań, m.in. co do pomiaru 
dochodów rolników.
 Dr Agnieszka Poczta-Wajda i dr hab. Karolina Pawlak przedstawiły bieżące trendy 
w zakresie polityki rolnej w wybranych rozwijających krajach azjatyckich z wyko-
rzystaniem mierników wsparcia producentów rolnych publicznych przez Bank Świa-
towy i OECD oraz badanie skutków tej polityki przy założeniu pełnej liberalizacji, 
jak i wzrostu protekcjonizmu. Stwierdziły, że podniesienie ceł na produkty rolne w 
badanych krajach do maksymalnego dopuszczalnego poziomu doprowadzi do obniże-
nia wartości obrotów handlowych i spadku PKB w innych częściach świata, natomiast 
pełna redukcja ceł byłaby czynnikiem stymulującym handel i korzystnie wpływającym 
na PKB reszty świata.
 Dwa inne referaty były oparte na dokumentach dotyczących rozwoju obszarów wiej-
skich i rolnictwa. Referat dr Katarzyny Bańkowskiej przedstawiał założenia wsparcia 
ochrony środowiska na obszarach wiejskich ze środków polityki spójności na lata 2014-
2020, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla lokalnego. Natomiast dr Vitaliy Krupin 
przedstawił założenia i kierunki badań żywotności systemu produkcji rolnej w ramach 
projektu SURE-FARM H 2020. Autorka skoncentrowała się na identyfikacji założeń 
stojących przed sektorem rolnym UE i dostosowanie narzędzi do oceny tych zagrożeń.
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 Trzy kolejne referaty dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu struktural-
nym, bazując na zbiorze cech diagnostycznych poszczególnych jednostek. W referacie 
dr Iwony Pomianek podjęto problem zróżnicowania obszarów wiejskich pod względem 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na wybranym obszarze. Stwierdzono, że 
głównym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich są zasoby lokalne właściwie wyko-
rzystane przez władze, przy odpowiednim zaangażowaniu czynników zewnętrznych. 
Referat dr inż. Anny Klepackiej, prof. Wojciech Florkowskiego i mgr inż. Moniki Ba-
gińskiej poruszał kwestię zmiany w zalesieniu gmin w woj. podlaskim oraz wpływ tych 
zmian na rozwój obszarów wiejskich. Natomiast referat dr inż. Wojciecha Sroki doty-
czył rozwoju gmin ze względu na ich położenie względem miast (obszary metropolital-
ne) w Polsce. W tym celu wykorzystano metodę drzew regresywnych. Stwierdzono, że 
dynamika zmian strukturalnych na obszarach wiejskich jest największa w sąsiedztwie 
dużych aglomeracji oraz na obszarach o dobrej dostępności komunikacyjnej. Na bar-
dziej odległych terenach wiejskich procesy rozwojowe rozprzestrzeniają się znacznie 
wolniej.
 Poziom wygłoszonych referatów w sekcji V był wysoki i bardzo wyrównany. Po 
wielu rozważaniach prowadzący sekcję postanowili wyróżnić referat dr Wojciecha 

Fot. Sara Sikorska
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Sroki pt. Procesy dezagraryzacji w polskich obszarach metropolitalnych – stan oraz 
czynniki sprawcze. W ocenie wzięto pod uwagę problem badawczy, metodykę badań, 
jasno sformułowane wnioski aplikacyjne, prezentację graficzną slajdów oraz umiejęt-
ność odpowiedzi na pytania. 

Materiał przygotowała
dr hab. Danuta Kołodziejczyk

SEKCJA 6
Sekcja anglojęzyczna

 Obradom sekcji 6 przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz 
(Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) i prof. dr Wojciech 
Florkowski (University of Georgia).
 Podczas sekcji zaprezentowano 11 referatów, spośród 12 zgłoszonych. Obrady 
sekcji w języku angielskim odbyły się w dwóch sesjach. W trakcie sesji pierwszej 
przedstawiono 6 referatów, a w drugiej 5. Spośród prezentowanych referatów 8 miało 
charakter indywidualny, a 3 stanowiły opracowanie zbiorowe. Po pięć referatów przed-
stawili autorzy z Polski i Węgier, jeden przedstawił prelegent ze Stanów Zjednoczo-
nych.
 Tematyka referatów rozłożyła się na cztery grupy problemów, tj.:
• rynek i marketing - 3 prace,
• finanse i instytucje finansowe - 3 referaty, 
• problemy integracji i rozwoju regionalnego - 3 prace,
• zagadnienia produkcji, technologii i ekonomiki 2 opracowania.

 Pierwszą grupę reprezentowały referaty przygotowane przez: Konrada Kiss – do-
tyczący krótkich łańcuchów dostaw ocenianych przez węgierskich producentów, 
prof. Wojciecha Florkowskiego, Walter Moturi, PhD Mohammed Ibrahim, Shashidhara 
Kolavalli – opisujący sprzedaż rynkową orzeszków ziemnych w północnych regionach 
Ghany oraz PhD Enikő Lencsés – przedstawiający handel zagraniczny bydłem i woło-
winą Polski i Węgier z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej.
 W drugiej grupie należy wymienić referat: prof. dr hab. Sławomira Juszczyka – do-
tyczący finansowania efektywności banków spółdzielczych kierowanych prze kobiety, 
dr Pawła Kobusa – opisujący ryzyko dochodowe w rolnictwie oraz dr inż. Dominki 
Malchor-Michalskiej – ukazujący problemy koordynacji produkcji i ryzyka przy wy-
korzystaniu kontraktów między grupami producenckimi i przedsiębiorstwami skupu.
 Problematykę regionalną i unijną, omawianą w trzeciej grupie, reprezentowały re-
feraty dr Haliny Powęskiej, prof. dr hab. Istvána Takácsa i PhD Iren Rity Kőszegi. 
Pierwszy dotyczył przestrzennego zróżnicowania absorpcji funduszy europejskich na 



31Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

cele kulturalne obszarów wiejskich na Górnym Śląsku, drugi poświęcony był charak-
terystyce inwestycji w rolnictwie węgierskim po przystąpieniu Węgier do UE, trzeci 
zaś opisywał znaczenie ochrony środowiska postrzeganego z perspektywy młodych 
rolników w jednym z regionów Węgier. 
 W czwartej grupie tematycznej należy wymienić referat pary autorów z Węgier: 
Enikő Lencsés i Kornelia Zalaine Meszaros, poświęcony efektywności technologicz-
nej dobrowolnego systemu organizacji udoju oraz prezentację Ryszarda Kamińskiego, 
opisującą rolnictwo wdrażające system opieki dla osób upośledzonych i w podeszłym 
wieku w regionie kujawsko-pomorskim. 
 Wszystkie prezentacje zostały przeprowadzone na dobrym poziomie merytorycz-
nym i w interesującej formie. Za najciekawszą prezentację spośród młodych adeptów 
nauki uznano referat przygotowany przez doktoranta Konrada Kissa.
 Z przebiegu prezentacji i przeprowadzonej ożywionej i interesującej dyskusji nasu-
wa się ogólny wniosek, że: należy dążyć do rozpowszechnienia praktyki pisania refera-
tów w języku angielskim wśród autorów polskich i dążyć do rozszerzenia na Kongresie 
listy uczestników zagranicznych. 

Materiał przygotowali
prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz

prof. dr Wojciech Florkowski
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Sesja terenowa

 Trasa 1
 Uczestnicy trasy nr 1 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w województwie 
kujawsko-pomorskim, w liczbie 14 osób, zwiedzili malownicze miasteczko Koronowo, 
gdzie odwiedzili Izbę Pamięci, synagogę oraz Bazylikę Mniejszą p.w. Wniebowzię-
cia NMP. Następnie udali się do Wioski Ginących Zawodów, prowadzonej przez Pana 
Tomasza Porazińskiego. Zatrzymali się również nad Zalewem Koronowskim, gdzie 
podziwiali tamę w Pieczyskach, dzięki której udało spiętrzyć się rzekę Brdę i tak po-
wstał ten sztuczny zbiornik wodny. Głównym celem podróży było odwiedzenie Szkół-
ki Owocowo-Ozdobnej „Niedźwiedź“ w Starym Dworze. Dzięki uprzejmości właści-
cieli tej rodzinnej firmy wyjazd, został zakończony zwiedzeniem skansenu w Stopce 
i poczęstunkiem ufundowanym przez Sponsora Kongresu.

Fot. Piotr Prus

 Trasa 2
 Uczestnicy trasy nr 2, zatytułowanej Agrobiznes w województwie kujawsko-pomor-
skim, swoją wycieczkę rozpoczęli od wizyty w przedsiębiorstwie P.W. Lechpol Sp. 
z o.o. w Szubinie. Spółka powstała w 1990 r. W początkowym okresie jej działalność 
koncentrowała się na zakupie zboża i sprzedaży nawozów mineralnych. Poza sprzeda-
żą hurtową i detaliczną nawozów producentów krajowych i nawozów importowanych, 
w 1998 r. uruchomiono również własną mieszalnię nawozów. Przedsiębiorstwo oferu-
je: sprzedaż nawozów krajowych i importowanych, sprzedaż kwalifikowanego mate-
riału siewnego oraz środków ochrony roślin, a ponadto przedmiotem jej działalności 
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jest obrót płodami rolnymi, paszami, koncentratami i śrutami poekstrakcyjnymi oraz 
sprzedaż hurtowa węgla krajowego i importowanego.
 Drugim punktem programu trasy 2 była wizyta w Muzeum Kolei Wąskotorowej 
w Wenecji. Weneckie muzeum, to jeden z największych w Europie skansenów ko-
lei wąskotorowej, w którym zgromadzono kilkadziesiąt niezwykłych eksponatów – 
między innymi 17 zabytkowych parowozów (najstarszy pochodzi z 1899 roku, kilka 
następnych z okresu I wojny światowej), wagony o najróżniejszym przeznaczeniu: to-
warowe, pasażerskie, drezyny ręczne i motorowe. Uczestnicy wyjazdu, poza zwiedze-
niem Muzeum, mieli okazję uczestniczyć w przejeździe na trasie Wenecja Muzeum-
-Biskupin. Z kolei w Biskupinie goście odbyli podróż do początków państwa polskiego 
i osadnictwa na terenie naszego kraju, zwiedzając Muzeum Archeologiczne.

Fot. Piotr Prus

 Trasa 3
 W trzecim dniu Kongresu uczestnicy wyjazdu studyjnego zatytułowanego Sieciowy 
produkt turystyczny w Borach Tucholskich odwiedzili Gospodarstwo Opiekuńcze Pani 
Jadwigi Wolińskiej „Leśny Domek“ w Koślince, które obok agroturystyki, rozwinęło 
dodatkową aktywność polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób nie-
pełnosprawnych i starszych. Gospodarstwo, przy wsparciu doradczym Kujawsko-Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, korzystając z doświadczeń  
holenderskich, rozwinęło tę nowatorską na polskiej wsi działalność jako jedno z 15 
w województwie kujawsko-pomorskim (gospodarstwa zlokalizowane są w 5 różnych 
powiatach). Do prowadzenia tego rodzaju gospodarstwa konieczne jest ukończenie 
odpowiednich kursów i szkoleń w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz ścisła 



34 Biuletyn informacyjny nr 24 – 2017

współpraca z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej i powiatowym centrum pomocy 
rodzinie. W dalszej kolejności uczestnicy Kongresu zwiedzili akwedukt w Fojutowie, 
gdzie mogli podziwiać zabytek architektury hydrotechnicznej, gdzie górą płynie Wiel-
ki Kanał Brdy, a dziewięć metrów niżej rzeka zwana Czerską Strugą. To niezwykłe 
zjawisko nazywane jest „skrzyżowaniem rzek”. Uczestnicy Kongresu mieli też okazję 
obejrzeć skutki nawałnicy, jaka przeszła przez powiaty tucholski i chojnicki w nocy z 
11/12 sierpnia 2017 r. Autokar z uczestnikami przejechał przez rozległy obszar znisz-
czeń i dotarł do Zapory (Mylof), gdzie znajduje się najstarszy sztuczny zbiornik wod-
ny, zakład hodowli pstrąga, elektrownia wodna „Zapora” i zaczyna się Wielki Kanał 
Brdy. W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Muzeum Indiańskie w Wymysłowie, 
a na zakończenie odwiedzili wieś tematyczną „Górnicza Wioska”, zlokalizowaną w 
miejscowości Piła-Młyn, gdzie zapoznali się z działalnością wioski, skosztowali wy-
piekanych w specjalnym piecu gofrów i produkowanego z buraków cukrowych syropu 
– wpisanego na listę produktów tradycyjnych – o nazwie „Fjut/cyrop”.

 Trasa 4
 Uczestnicy trasy nr 4 Rozwój przetwórstwa rolnospożywczego w Bydgoszczy i oko-
licach w pierwszej kolejności odwiedzili lokalną organizację agrobiznesu – firmę Glo-
balMalt Polska Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją słodu browarnianego oraz in-
nych surowców na bazie jęczmienia browarnego na potrzeby przemysłu browarniczego. 
Uczestnicy zostali bardzo serdecznie przyjęci przez członka Zarządu, Pana Krzysztofa 
Kucharskiego oraz Kierownika laboratorium – Panią Katarzynę Kucharską. Przedsta-

Fot. Piotr Prus
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Fot. Piotr Prus

wiciele przedsiębiorstwa zaprezentowali potencjał, organizację oraz prowadzoną dzia-
łalność firmy, pokazali nowości oraz przedstawili kierunki jej rozwoju, co spotkało się 
z dużym zainteresowaniem. Następnie, mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody roz-
poczęło się zwiedzanie Bydgoszczy z przewodnikiem. Uczestnicy, spacerując Starym 
Portem, zobaczyli symbol Bydgoszczy – Przechodzącego przez rzekę oraz spichlerze, 
pamiętające czasy barkarzy. Przeszli też na Stary Rynek, gdzie wciąż jeszcze przyjmuje 
zainteresowanych Mistrz Magii – Twardowski oraz odwiedzili Katedrę Św. Marcina 
i Mikołaja, która jest najstarszą bydgoską świątynią, posiadającą wspaniałe polichromie 
i gotycki obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. Zapoznani zostali z niezwykłą historią cu-
downego obrazu, zwiedzili średniowieczną kupiecką ulicę Długą oraz urokliwą i pełną 
tajemnic Wenecję Bydgoską. Idąc „kładką zakochanych” przy Operze Nova nie mogli 
nie odwiedzić Wyspy Młyńskiej – 6-hektarowej oazy zieleni i wypoczynku w centrum 
miasta, która jest obecnie kulturalnym centrum Bydgoszczy, dzięki czterem oddziałom 
muzeum oraz licznym imprezom i koncertom mającym tu miejsce. 
 Uczestnicy Trasy 4 zwiedzili także Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz wzię-
li udział w warsztatach mydlanych. Następnie odbyli rejs tramwajem wodnym rzeką 
Brdą. Rzeka Brda, która jest lewym dopływem Wisły, zaliczana jest do najpiękniej-
szych szlaków wodnych w Polsce, a Kanał Bydgoski, stanowiący sztuczną drogę wod-
ną łączy Wisłę i Odrę poprzez ich dopływy: Brdę od strony Wisły oraz Noteć i Wartę 
od strony Odry. Jest on najstarszym, obecnie czynnym śródlądowym kanałem wodnym 
w Polsce, wpisanym w 2005 r. do rejestru zabytków. Ostatnim etapem Trasy 4 był 
obiad w Restauracji Ratuszowa.
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Działalność SERiA

Walne Zgromadzenie Członków SERiA 

 Dnia 5 września 2017 roku w Bydgoszczy, podczas trwania XXIV Kongresu SE-
RiA, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA. Pierwszy termin Walnego 
Zgromadzenia Członków Zarząd zwołał na godzinę 15:00. Ze względu na brak quorum 
wyznaczono drugi termin na godzinę 15.15. 
 SERiA liczy 257 członków. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 88 członów, 
co stanowiło 34% uprawnionych do głosowania.
 Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezes Stowarzyszenia – prof. dr 
hab. Barbara Kutkowska i zgłosiła 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 Zgroma-
dzenia Członków SERiA.

 Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 5.09.2017 r.

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków 

SERiA.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Nadanie tytułu honorowego członka SERiA.
  8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 7.09.2016 r. do 5.09.2017 r.
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz za-

twierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków człon-

kom Komisji Rewizyjnej SERiA.
14. Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencję 2017-2019.
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15. Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na ka-
dencję 2017-2019.

16. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

 W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Za-
proponowano następujące kandydatury: dr Dorotę Czerwińską-Kayzer, dr Piotra Pru-
sa, dr Agnieszkę Siedlecką. W wyniku jednomyślnego głosowania ww. osoby weszły 
w skład Komisji Skrutacyjnej.
 Realizując punkt 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał 
i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: dr hab. Aldonę Mrówczyńską-Kamińską, 
dr Marzenę Lemanowicz, dr Jarosława Mioduszewskiego. 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. Bogdanowi Klepackiemu, prof. dr hab. Markowi Kłodzińskiemu, 
prof. dr hab. Henrykowi Runowskiemu i prof. dr hab. Jerzemu Wilkinowi.
 W 8 punkcie porządku obrad Prezes SERiA – prof. dr hab. Barbara Kutkowska 
odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 7.09.2016 r. do 
5.09.2017 r. W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

• prof. dr hab. Barbara Kutkowska    Prezes SERiA
• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska    V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Grzegorz Spychalski    V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz  Członek Zarządu
• prof. dr hab. Sławomir Zawisza     Członek Zarządu
• prof. dr hab. Michał Jerzak     Sekretarz Generalny
• prof. dr hab. Feliks Wysocki     Skarbnik

 W punkcie 9 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej – dr Anna Rossa przed-
stawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r. W tym okresie skład Komisji 
Rewizyjnej był następujący: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, dr hab. Aleksander 
Grzelak, dr Anna Rosa. Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w głosowa-
niu jawnym, w jednogłośnym głosowaniu, podjęło następujące uchwały:

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 5 września 2017 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 7.09.2016 r. 
do 5.09.2017 r. 

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 5 września 2017 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SERiA z wykonania obo-
wiązków za okres od 7.09.2016 r. do 5.09.2017 r.

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 5 września 2017 
roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 
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4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 5 września 2017 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej SERiA z wy-
konania obowiązków za okres od 7.09.2016 r. do 5.09.2017 r.

 W 14 punkcie porządku obrad, w tajnym głosowaniu, przystąpiono do wyborów 
Prezesa Zarządu SERiA na kadencję 2017-2019. Prof. dr hab. Barbara Kutkowska, po 
uzgodnieniu na połączonym spotkaniu Zarządu SERiA oraz Konwentu Seniorów, za-
proponowała na stanowisko nowego prezesa prof. dr hab. Dionizego Niezgodę i krótko 
przedstawiła sylwetkę kandydata. Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. Wobec braku innych kandydatur przystąpio-
no do tajnego głosowania, w wyniku którego prof. dr hab. Dionizy Niezgoda został 
wybrany na prezesa Zarządu na kadencję 2017-2019. Następnie prof. dr hab. Dionizy 
Niezgoda podziękował za wybór na stanowisko Prezesa SERiA i krótko przedstawił 
zadania i zamierzenia do zrealizowania podczas swojej kadencji.
 W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru członków Zarządu SERiA. 
Przewodniczący  zgromadzenia prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował, aby człon-
kami Zarządu zostali, zgodnie z tradycją, przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych 
kolejnych Kongresów i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłoszono kandydaturę 
prof. dr hab. Jarosława Gołębiowskiego z SGGW w Warszawie. Ponadto na członków 
Zarządu zaproponowano kandydaturę prof. dr hab. Sławomira Zawiszę – przewodni-
czącego Komitetu Organizacyjnego XXIV Kongresu SERiA i prof. dr hab. Barbary 
Gołębiewskiej – sekretarza naukowego RN SERiA. Walne Zgromadzenie Członków 
zdecydowało pozostawić vakat na stanowisku członka Zarządu dla przedstawiciela 
Kongresu, który będzie organizowany w 2019 roku. Następnie przystąpiono do tajne-
go głosowania. W jego wyniku skład Zarządu na kadencję 2017-2019, zgodnie z liczbą 
oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, przedstawia się następująco: 

• prof. dr hab. Dionizy Niezgoda – prezes Zarządu. Liczba głosów za 61, przeciw-
ko 5, wstrzymujących 0, głosy nieważne 16.

• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska – v-ce prezes Zarządu. Liczba głosów za 76, 
przeciwko 1, wstrzymujących 1, głosy nieważne 4.

• prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – v-ce prezes Zarządu. Liczba głosów za 76, 
przeciwko 1, wstrzymujących 1, głosy nieważne 4.

• prof. dr hab. Sławomir Zawisza – członek Zarządu. Liczba głosów za 74, prze-
ciwko 3, wstrzymujących 3, głosy nieważne 3.

 W dalszej części Walnego Zgromadzenia, na podstawie par. 6 pkt. 2 Statutu, pod-
dano pod głosowanie przedłużenie kadencji Sekretarza Generalnego i Skarbnika. 
W wyniku jawnego, jednomyślnego głosowania przedłużono kadencję prof. dr hab. 
Michałowi Jerzakowi na stanowisku sekretarza generalnego oraz prof. dr hab. Felik-
sowi Wysockiemu na stanowisku skarbnika. Po zakończeniu głosowania prof. dr hab. 
Dionizy Niezgoda zakwestionował formę głosowania, stwierdzając, że jest to sprawa 
personalna i w związku z tym wymagane jest tajne głosowanie w w/w sprawie. Prze-
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wodniczący WZC prof. dr hab. Michał Jerzak złożył wniosek formalny o wyrażenie 
zgody przez WZC na jawne głosowanie przedłużenia kadencji Sekretarza Generalnego 
i Skarbnika SERiA, a także o uznanie wyników wcześniejszego głosowania w w/w 
sprawie. W wyniku jednomyślnego głosowania Walne Zgromadzenie SERiA wyraziło 
zgodę na jawne głosowanie i podtrzymało wynik wcześniejszego głosowania o prze-
dłużeniu kadencji prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi oraz prof. dr hab. Feliksowi Wy-
sockiemu.
 Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano 
następujące kandydatury: 

• prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską, 
• prof. dr hab. Aleksandra Grzelaka, 
• dr Annę Rosę.

 W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Komisji Rewizyjnej, który przedsta-
wia się następująco:

• prof. dr hab. Aleksander Grzelak. Liczba głosów za 73, przeciwko 2, wstrzymu-
jący 1, głosy nieważne 4.

• prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska. Liczba głosów za 76, przeciwko 0, 
wstrzymujący 0, głosy nieważne 4.

• dr Anna Rosa. Liczba głosów za 74, przeciwko 0, wstrzymujący 2, głosy nie-
ważne 4.

 W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycję 
Zarządu  do akceptującego wyboru Walnego Zgromadzenia, aby następny XXV kongres 
SERiA odbył się w Warszawie w dniach  11-13 września 2018, a jego organizatorem 
była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Jako kandydata na Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Jarosława Gołębiowskiego. 
Następnie prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski poprosił dr Michała Romana o przedsta-
wienie prezentacji Uczelni, tytułu Kongresu i zarysu programu XXV Kongresu SERiA. 
 W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgła-
szanie wolnych głosów i wniosków.
 Prof. dr hab. Wojciech Florkowski przedstawił sprawozdanie dotyczące liczby po-
brań artykułów Roczników Naukowych SERiA, umieszczonych na portalu Agecon-
Search.org. Zwrócił uwagę na dużą liczbę pobrań po umieszczeniu artykułów w bazie 
i na fakt, że po zastosowaniu nowego systemu (od kwietnia 2017 roku) liczba pobrań 
gwałtownie wzrosła, sugerując szerszy dostęp do artykułów na skalę światową.
 Następnie głos zabrała prof. dr hab. Barbara Gołębiewska. Przedstawiła sprawozda-
nie dotyczące Roczników Naukowych SERiA. Omówiła m.in. liczbę artykułów opu-
blikowanych w RN SERiA w latach 1999-2017, bazy indeksacyjne, zasady, procedury 
publikowania i recenzowania artykułów. 
 W dalszej części obrad głos zabrała prof. dr hab. Monika Stanny, która nawiązała do 
tragedii, jaka miała miejsce w sierpniu w gminie Czersk, we wsi Rytel gdzie przeszła 
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nawałnica z burzami, deszczem i silnym wiatrem, powodując olbrzymie straty mate-
rialne. Zaapelowała o solidarność z mieszkańcami powiatu chojnickiego.
 W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia – prof. dr hab. Mi-
chał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia obrad.

Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres od 7.09.2016 r. 
do 5.09.2017 r.

 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu kierował Zarząd w składzie:

• prof. dr hab. Barbara Kutkowska    Prezes SERiA
• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska    V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz  Członek Zarządu
• prof. dr hab. Sławomir Zawisza     Członek Zarządu
• prof. dr hab. Michał Jerzak     Sekretarz Generalny
• prof. dr hab. Feliks Wysocki     Skarbnik

I. W omawianym okresie Zarząd wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:
1. Kierowanie bieżącą działalnością biura Zarządu SERiA, a w tym nadzorowanie 

działalności księgowej i rozliczeń finansowych Stowarzyszenia, przygotowywa-
nia dokumentów i materiałów na posiedzenia Zarządu oraz na Walne Zgroma-
dzenie Członków SERiA.

2. Prace nad przygotowaniem XXIV Kongresu SERiA w Bydgoszczy. 
3. Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA 

i podpisanie umowy z wydawnictwem Wieś Jutra.
4. W minionej Kadencji Zarząd nadzorował pracę nad wprowadzeniem identyfika-

tora DOI dla artykułów z Roczników Naukowych SERiA i nr ORCID – 16-cy-
frowego międzynarodowego, indywidulanego identyfikatora cyfrowego pra-
cownika naukowego dla autorów artykułów.

5. Nadzorowanie prac nad przygotowaniem wniosków do Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego o dofinansowanie organizacji XXIV Kongresu SERiA i Wy-
dawnictwa RN SERiA.

 Decyzje w powyższych sprawach Zarząd SERiA podejmował na czterech posiedze-
niach, które odbyły się:

• 30 listopada 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, al. prof. S. Kaliskiego 7 
w Bydgoszczy,

• 10 maja 2017 roku w sali Rady Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, ul. Bernar-
dyńska 6/8 w Bydgoszczy,
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• 12 czerwca 2017 roku, połączone posiedzenie Konwentu Seniorów oraz 
Zarządu SERiA, w sali 101 (sala Kolegium dziekańskiego), bl. VII Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynow-
skiej 166,

• 11 lipca 2017 r. połączone posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 
SERiA, w sali Rady Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, ul. Bernardyńska 6/8 
w Bydgoszczy.

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się odbyło się dnia 30 listopada 2016 
roku w Bydgoszczy:

• Powołano Komitet Organizacyjny XXIV Kongresu SERiA.
• Przedstawiono założenia organizacyjne i programowe XXIV Kongresu SERiA 

w Bydgoszczy.
• Przedstawiono rozliczenie finansowe XXIII Kongresu SERiA w Białej Podla-

skiej.
• Podsumowano merytorycznie XXIII Kongres SERiA w Białej Podlaskiej.
• Omówiono kwestie związane z Wydawnictwem RN SERiA.

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się 10 maja 2017 roku w Bydgosz-
czy:

• Zreferowano stan przygotowań do XXIV Kongresu SERiA.
• Ustalono program XXIV Kongresu SERiA.
• Zatwierdzono budżet XXIV Kongresu SERiA w Bydgoszczy.
• Ustalono termin i miejsce spotkania połączonego Konwentu Seniorów i Zarządu 

SERiA.
• Wstępnie zaproponowano, by kolejny XXV kongres SERiA odbył się w Warsza-

wie, a jego organizatorem była SGGW.

 Na połączonym posiedzeniu Zarządu i Konwentu Seniorów SERiA, które odbyło 
się 12 czerwca 2017 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie:

• Przedstawiono informację o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
• Omówiono propozycje kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SERiA 

w kadencji 2017-2019 rekomendowanych przez Konwent Seniorów SERiA. 

 Na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, które odby-
ło się 11 lipca 2017 roku w Bydgoszczy:

• Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XXIV Kongresu 
SERiA. 

• Zatwierdzono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
• Ustalono wstępny tytuł XXV Kongresu SERiA w Warszawie.
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II. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn Infor-
macyjny nr 22, w którym zawarto m.in. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia 
Członków SERiA na XXIII Kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działal-
ności za okres 8.09.2015 roku do 7.09.2016 roku oraz stan przygotowań do XXIV 
Kongresu SERiA w Bydgoszczy. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej za rok 2016

 Komisja Rewizyjna SERiA, na dzień 31.12.2016 r., w składzie:
• prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
• prof. dr hab. Aleksander Grzelak
• dr Anna Rosa 

 w dniu 5.09.2017 r. przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności SERiA za 
rok 2016.
 Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
statutowej, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym od 
1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i obejmowało bilans i rachunek zysków i strat, przygoto-
wany zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości. Wymienione dokumenty 
przedstawiono w tabelach poniżej.

 W dniu 31.12.2016 r. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu po-
siadało aktywa o wartości 487 916 zł, które w porównaniu do poprzedniego roku były 
wyższe o 1 415 zł. Posiadany majątek głównie finansowany był funduszami własnymi, 
które stanowiły 98% pasywów.
 Elementem funduszy własnych był dodatni wynik finansowy, który na dzień 
31.12.2016 r. wyniósł 2 905 zł. Wynik finansowy został wypracowany dzięki stosun-

Bilans na 31.12.2016 r. (w zł)

AKTYWA Stan PASYWA Stan
31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r.

A. Aktywa 
trwałe 0 0 A. Kapitał 

(fundusz) własny 479 063 481 968

B. Aktywa 
obrotowe 486 501 487 916

B. Zobowiązania 
i rezerwy na 
zobowiązania

7 438 5 948

Aktywa 
razem 486 501 487 916 Pasywa razem 486 501 487 916
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Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie 31.12.2015 r. 31.12.2016 r.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej 
i zrównane z nimi, w tym: 422 060,42 326 306,73
– zmiana stanu produktów* 0,00 0,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 382 807,35 329 105,73
Amortyzacja 4 150,90 6 655,29
Zużycie materiałów i energii 1 915,99 20 745,83
Usługi obce 310 435,13 155 601,02
Podatki i opłaty 0,00 0,00
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

55 495,00 51 494,00

Pozostałe koszty 10 810,33 94 609,59
Pozostałe przychody i zyski 3 783,71 5 711,47
Pozostałe koszty i straty 35,59 7,11
Podatek dochodowy 0,00 0,00
Zysk/strata netto (A – B + C – D – E) 43 001,19 2 905,36
Wynik finansowy netto ogółem (A – B + C – D – E), 
w tym:

43 001,19 2 905,36

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wartość dodatnia)

43 001,19 2 905,36

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wartość ujemna)

0,00 0,00

* (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

kowo wysokim przychodom z działalności statutowej oraz przychodom finansowym. 
Koszty stanowiły przede wszystkim koszty działalności statutowej, w których naj-
większy udział stanowiły usługi obce, wynikające z organizacji dorocznego Kongresu 
SERiA. 
 Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zapisów 
w księgach rachunkowych SERiA, które zostały zbadane przez Komisję Rewizyjną 
SERiA, a tym samym pozwoliły stwierdzić, że nie występują przesłanki zagrażające 
dalszej działalności Stowarzyszenia.
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Sylwetka Prezesa SERiA w kadencji 2017-2019 
– prof. dr hab. Dionizego Niezgody 

 Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda (ur. 18.12.1943 r. 
w Głazowie koło Sandomierza) jest pracownikiem 
naukowym w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Pań-
stwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. W 1968 roku uzyskał 
stopień magistra inżyniera rolnictwa. Po ukończe-
niu studiów rozpoczął pracę jako asystent w Kate-
drze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. W roku 
1970 odbył pięciomiesięczny staż zawodowy w PGR 
Niemstów, co pozwoliło zapoznać się z problema-
mi dużych gospodarstw rolnych. W 1974 roku, po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
rolniczych, awansował na stanowisko adiunkta. W 1982 roku uzyskał stopień dokto-
ra habilitowanego. Zatwierdzenia habilitacji dokonała ówczesna Centralna Komisja 
Kwalifikacyjna, w oparciu o opinię Sekcji Nauk Ekonomicznych. Rozprawa ta została 
wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1992 decyzją 
Prezydenta RP został mianowany na stanowisko profesora. W latach 1990-1996 był 
członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.
 W 1989 roku prof. dr hab. Dionizy Niezgoda został powołany na Kierownika Kate-
dry Ekonomii i Zarządzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i kierował nią 
do osiągnięcia wieku emerytalnego.
 Podczas aktywnej pracy naukowej w macierzystej uczelni opublikował około 155 
prac twórczych oraz kilka opracowań w PSW im. Papieża Jana Pawła II gdzie, po 
osiąg nięciu wieku emerytalnego, został zatrudniony w Katedrze Ekonomii i Zarzą-
dzania. Ukazało się również 9 opracowań zwartych, których Profesor był autorem lub 
odpowiedzialnym za redakcję naukową.
 Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda wypromował jedenastu doktorów. Brał również 
udział w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej w rolnictwie, organizując, wraz 
z Prezesem Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., prelekcje dla rolników. Przez trzy lata 
uczestniczyło w nich po około 250 pracowników rolnictwa z województwa lubelskiego 
i województw ościennych. Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wygłaszał 
także referaty dla rolników.
 Będąc Kierownikiem Katedry zorganizował siedem konferencji naukowych, w tym 
cztery międzynarodowe. Poświęcone one były głównie problemom konkurencyjności 
w agrobiznesie.
 Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora Dionizego Niezgody 
były następujące problemy badawcze:

• Ocena produktywności czynników produkcji w rolnictwie oraz przyczyny jej 
zróżnicowania.
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• Substytucja czynników produkcji w gospodarstwach rolnych o różnej wielkości 
użytków rolnych oraz rozwój agrobiznesu.

• Konkurencyjność przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i jednostek samorzą-
dów terytorialnych.

 Profesor opracował oraz wdrożył w Katedrze Ekonomii i Zarządzania dwa kierunki 
studiów: ekonomię i agrobiznes. Stworzyło to dobre możliwości rozwoju kadry nauko-
wej.
 Istotnym osiągnięciem prof. dr hab. Dionizego Niezgody było zorganizowanie, uru-
chomienie i zarządzanie Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie, mającą 
uprawnienia do kształcenia studentów na pięciu kierunkach studiów. Przez cztery lata, 
w okresie od 2000 do 2004 roku, pełnił funkcję rektora tej uczelni. 
 Zorganizował również i zabezpieczył kadrę dla kierunku Zarządzanie i Marketing 
w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. W latach 1997-2003 
był prodziekanem na Wydziale Prawa i Ekonomii tej uczelni.
 W latach 2007-2009 był Vice Prezesem Zarządu SERiA, a w latach 2013-2015 
członkiem Zarządu SERiA.
 Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda uczestniczył w realizacji wielu projektów badaw-
czych, finansowanych przez ówczesny KBN oraz projektów PHARE. Recenzował 
również około 17 projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW.
 Na aktywność zawodową Prof. Dionizego Niezgody pozytywny wpływ miały rów-
nież: staż naukowy w Instytucie IERiGŻ-PIB w Warszawie (1972 r.) oraz w Martin 
Luther Universitat in Halle – Wittenberg (1975 r.); ukończony kurs Likwidatorów i syn-
dyków masy upadłości (1993 r.); członkostwo w Społecznej Radzie Programowej Cen-
trum Przedsiębiorczości Rolników, utworzonym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa 
Polski i Anglii (1993-1996) – pozwoliło to zapoznać się z problemami i organizacją 
rolnictwa w Anglii; uczestnictwo w Programie TEMPUS, co umożliwiło poznanie pro-
blemów rolnictwa Szkocji i Holandii. Istotne znaczenie miało również członkostwo 
w Radzie Nadzorczej spółki Skarbu Państwa, PP Chłodnia Lublin (1995-1996).
 Na rozwój naukowy Profesora Dionizego Niezgody istotny wpływ miała nie tylko 
wiedza teoretyczna, ale i praktyczna.
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 Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XXV Kongres odbędzie się w dniach 11-13 wrze-
śnia 2018 roku i będzie organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW 
w Warszawie. Jubileuszowy Kongres SERiA odbędzie się pod przewodnim tematem 
Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. Patronat honorowy nad XXV 
Kongresem SERiA objął JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Organizatorzy Kongresu SERiA

 W celu zorganizowania XXV Kongresu SERiA powołano Komitet Organizacyjny 
w następującym składzie:
• dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW  Przewod. Komitetu Organizacyjnego
• dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW    Wiceprzewodniczący
• dr Michał Roman         Sekretarz
• dr Michał Wielechowski       Z-ca Sekretarza

Członkowie:
• dr Katarzyna Czech
• dr inż. Tadeusz Filipiak
• dr Piotr Pietrzak
• dr Iwona Pomianek
• dr inż. Monika Roman
• mgr inż. Wioleta Sobczak
• mgr Tomasz Pajewski
• dr Joanna Florek
• dr Joanna Stanisławska

XXV Kongres SERIA
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Jarosław Gołębiewski

 Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW jest 
Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW 
w Warszawie. W latach 2005-2008 i 2008-2012 był 
prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych i rozwoju. 
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się zagadnieniami 
organizacji rynku i konkurencji. Koncentruje się na ryn-
ku rolnym i rynku produktów żywnościowych w Polsce, 
z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynkach za-

Ludwik Wicki

 Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW – pracownik 
Wydziału Nauk Ekonomicznych, obecnie pełni funk-
cję prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i rozwo-
ju WNE SGGW w Warszawie. Jego zainteresowania 
badawcze skupiają się wokół szeroko pojętej ekonomi-
ki rolnictwa i przedsiębiorstw rolniczych. Zajmuje się 
także zagadnieniami logistyki w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Kierował dwoma 
projektami badawczymi oraz uczestniczył jako wykonawca w kilkunastu projektach 
badawczych. Kierownik projektu finansowanego w ramach PO Kapitał Ludzki. Recen-
zent w kilku postępowaniach o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego. 
Opublikował ponad 100 oryginalnych prac twórczych. Był stypendystą Fundacji Nauki 
Polskiej.

Michał Roman

 Dr Michał Roman jest doktorem nauk ekonomicz-
nych (specjalność: ekonomika i organizacja turystyki). 
Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomi-
ki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa 

granicznych. Na jego dorobek składa się ponad 80 publikacji. Był kierownikiem kilku 
projektów badawczych i wykonawcą w 8 projektach realizowanych na WNE SGGW, 
a także w IERiGŻ.
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Wiejskiego  w Warszawie. Posiada dorobek publikacyjny w liczbie 100 opracowań 
naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem 
3 opracowań książkowych i 97 artykułów naukowych. Jest także redaktorem nauko-
wym 5 monografii. Brał udział w stażach naukowych (m.in. Szwajcaria, Niemcy, 
Ukraina. Kazachstan). Uczestniczył z referatem w licznych konferencjach naukowych 
(w tym krajowych i zagranicznych) m.in. Białoruś, Rosja, Litwa, Ukraina, Mołdawia, 
Tajwan. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne został laureatem 5 nagród w dziedzi-
nie „Agroekonomii i Agroturystyki”. Zainteresowania naukowe: ekonomika i organi-
zacja turystyki, innowacje w rozwoju turystyki, klastry turystyczne, uwarunkowania 
rozwoju agroturystyki i jej wpływ na przemiany społeczno-ekonomiczne gmin oraz 
obszarów wiejskich. 

Michał Wielechowski

 Dr Michał Wielechowski – adiunkt w Katedrze Eko-
nomii i Polityki Gospodarczej na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.
 Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
ekonomia uzyskał w 2016 r. na podstawie rozprawy Defi-
cyt budżetowy i dług publiczny Polski z perspektywy nowej ekonomii politycznej. Autor  
kilkunastu publikacji naukowych. Odbył staże naukowe w Uniwersytecie Fryderyka 
Wilhelma w Bonn, Østfold University College, Wageningen University & Research  
oraz Narodowym Banku Polskim. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych – 
nowa ekonomia polityczna, ekonomia sektora publicznego.

Katarzyna Czech

 Dr Katarzyna Czech – adiunkt w Katedrze Ekono-
miki Rolnictwa i Międzynarodowych stosunków Go-
spodarczych, Wydziału Nauk Ekonomicznych, SGGW 
w Warszawie. 
 Stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie 
Ekonomia uzyskała w 2015 r., na podstawie pracy pt. 
Awersja do ryzyka a kształtowanie się kursu walutowego na przykładzie rynku jena 
japońskiego. Autorka 24 publikacji naukowych. Stypendystka programu DAAD (Uni-
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versity of Bonn, Niemcy, 2010 r.). Obszar pracy naukowo-badawczej – wykorzy-
stanie metod ilościowych do analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych, eko-
nometria finansowa, inżynieria finansowa, zarządzanie ryzykiem zmienności cen, 
neurofinanse.

Tadeusz Filipiak

 Dr inż. Tadeusz Filipiak – w latach 1987-1992 
uczęszczał do Technikum Ogrodniczego w Milanów-
ku. W latach 1992-1997 studiował na Wydziale Ekono-
miczno-Rolniczym SGGW. Stopień doktora nauk eko-
nomicznych otrzymał w 2002 roku na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych SGGW, broniąc rozprawę doktorską 
pt. Ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw hodowli 
roślin ogrodniczych. Działalność naukową koncentruje 
na ekonomice rolnictwa, ekonomice i organizacji przedsiębiorstw rolniczych, w tym 
ogrodniczych, aspektach przedsiębiorczości oraz rozwoju obszarów wiejskich. Autor 
kilkudziesięciu publikacji, w tym autor monografii Zmiany na rynku warzyw i w go-
spodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską oraz współ-
autor Podstaw ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Kierował w projekcie 
oraz uczestniczył w kilku projektach MNiSW oraz NCN. Ekspert/wykładowca w kil-
kunastu projektach szkoleniowych realizowanych w ramach SAPARD, SPO oraz 
PROW.

Piotr Grzegorz Pietrzak

 Dr Piotr Grzegorz Pietrzak – adiunkt w Katedrze 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału 
Nauk Ekonomicznych SGGW. Ekspert w zakresie eko-
nomiki i organizacji sektora publicznego, współcze-
snych koncepcji zarządzania, zarządzania strategicznego 
(w tym Balanced Scorecard).  Autor blisko 40 artykułów 
naukowych, w tym książki: Efektywność funkcjonowa-
nia publicznych szkół wyższych w Polsce.
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 Dr inż. Iwona Pomianek, ur. w 1979 r. w Warsza-
wie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomii uzyskała w marcu 2010 roku na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jest zatrudniona na 
stanowisku adiunkta w Katedrze Polityki Europejskiej 
i Marketingu (Zakład Studiów Regionalnych i Europej-
skich). Brała udział w realizacji 7 projektów badawczych 
i 5 dydaktyczno-szkoleniowych, finansowanych ze środ-

Iwona Pomianek

ków publicznych (w tym środków UE), a także 3 projektów wewnętrznych SGGW. Do 
2017 opublikowała około 70 artykułów naukowych z zakresu przedsiębiorczości, roz-
woju lokalnego i obszarów wiejskich. W latach 2013-2015 otrzymała 4 wyróżnienia: 
dwie nagrody zespołowe II stopnia Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe, dyplom 
uznania Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe oraz medal Dziekana Wydziału Nauk 
Ekonomicznych SGGW za istoty wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycz-
nej oraz długoletnią współpracę. Od 2012 roku była aktywnym członkiem komitetów 
organizacyjnych lub rad programowych 5 konferencji krajowych i 2 konferencji mię-
dzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma 
naukowego Annals of Marketing Management & Economics, członka Rady Progra-
mowej Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce 
oraz redaktora tematycznego w czasopiśmie naukowym Acta Scientiarum Polonorum 
– Oeconomia. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 
(SERiA) oraz Regional Studies Association (RSA) – Sekcja Polska.

Monika Roman

 Dr Monika Roman jest doktorem nauk ekonomicz-
nych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Logi-
styki Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2012 roku 
ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych SGGW. W 2014 roku ukończyła z wy-
nikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Transportu 
Politechniki Warszawskiej. Jest autorką i współautorką 40 publikacji naukowych i po-
pularno-naukowych, w tym książki: Uwarunkowania i kierunki zmian zasięgu geogra-
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ficznego rynku mleka surowego w Polsce. Jej zainteresowania naukowe to: ekonomika 
i organizacja rynków rolnych, w tym szczególnie rynku mleka, ekonomika transportu, 
ekonomia przestrzenna i logistyka.

Wioleta Sobczak

 Mgr Wioleta Sobczak – asystent w Katedrze Poli-
tyki Europejskiej i Marketingu na Wydziale Nauk Eko-
nomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.
 W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na ma-
kro- i mikroekonomicznej problematyce odnoszącej się 
do sektora ogrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian poziomu cen w tym 
sektorze, transmisji i asymetrii cen oraz integracji przestrzennej rynków. Efektem pro-
wadzonych prac jest otwarty przewód doktorski pt. Przestrzenna integracja hurtowych 
rynków owoców i warzyw w Polsce na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 Autorka 20 publikacji naukowych. Odbyła staż naukowy w Banku BGŻ BNP Pari-
bas S.A.

Tomasz Pajewski

 Mgr Tomasz Pajewski – od 2016 roku zatrudniony 
na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Ka-
tedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwent kierunku 
Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW 
w Warszawie o specjalności ekonomika  i organizacja 
przedsiębiorstw. Zainteresowania badaw cze związane 
są z ekonomią instytucjonalną, teorią efektów zewnętrznych, Wspólną Polityką Rolną 
Unii Europejskiej, środowiskowymi aspektami funkcjonowania gospodarstw rolni-
czych. Autor kilkunastu artykułów nau kowych i popularnonaukowych w tym zakre-
sie.



52 Biuletyn informacyjny nr 24 – 2017

Joanna Florek

 Dr Joanna Florek – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2011 
roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Ryzyko w działalności podmiotów sekto-
ra zbożowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w SGGW w Warszawie. Od 2008 
roku jest pracownikiem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu; od 2012 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów 
i Rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe są związane z ekonomiką rolnictwa, 
a w szczególności z problematyką rachunkowości, finansowania i zarządzania ryzy-
kiem gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W okresie 
pracy naukowej opublikowała ponad 30 publikacji naukowych. Od 2005 roku jest 
aktywnym  członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Joanna Stanisławska

 Dr Joanna Stanisławska – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. 
W 2012 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Konsumpcja w gospodarstwach 
domowych rolników w Polsce i jej uwarunkowania na Wydziale Nauk Ekonomicz-
nych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Była wykonawcą 
promotorskiego projektu badawczego pod tym samym tytułem, sfinansowanego przez 
MNiSW. Od 2007 roku pracowała na stanowisku asystenta, a od 2012 roku pracuje na 
stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe są szczególnie związane z zagad-
nieniami konsumpcji, poziomu życia i finansami gospodarstw domowych oraz oceną 
finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W okresie pracy naukowej opu-
blikowała ponad 40 publikacji naukowych.
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Miejsce Kongresu

 Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie powstał 13 sierpnia 1953 r., jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
Rolnictwa. W 1958 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 
obowiązywała do końca 2007 r. Na wniosek dziekana Wydziału Senat SGGW od 1 
stycznia 2008 r. zmienił nazwę na obecną. Wydział od początku swego istnienia zaj-
mował czołową pozycję jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. Wydział w trakcie swojej 
działalności wypromował ponad 19 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Jest 
wzorcem w zakresie programów nauczania. W swojej historii wielokrotnie wprowa-
dzał nowe przedmioty do oferty dydaktycznej oraz tworzył nowe kierunki studiów, 
dostosowując je do aktualnych potrzeb rynku. Aktualnie na Wydziale Nauk Ekono-
micznych kształci się ponad 5 tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 Wydział Nauk Ekonomicznych, jako jednostka naukowa, realizuje zadania badaw-
cze z rożnych obszarów w ramach działalności statutowej, związanej z rozwojem po-
tencjału badawczego. Zadania te zdefiniowane zostały następująco:

• tendencje w kierunkach rozwoju rolnictwa i handlu rolnego,
• polityka i strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

Aula Kryształowa – SGGW w Warszawie Źródło: Internet
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• przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich,
• procesy adaptacyjne przedsiębiorstw agrobiznesu w warunkach realizacji zasad 

trwałego rozwoju,
• komunikowanie, edukacja i doradztwo w rozwoju lokalnym i regionalnym.

 W strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych funkcjonuje pięć ka-
tedr, które realizują badania naukowe oraz prowadzą działalność dydaktyczną i upo-
wszechnieniową. Są to: 

• Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, 
• Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 
• Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, 
• Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodar-

czych, 
• Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa.

 W ramach katedr są wyodrębnione zakłady.

 Na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW prowadzone są zajęcia na następują-
cych kierunkach:

• Ekonomia,
• Finanse i Rachunkowość,
• Logistyka,
• Turystyka i Rekreacja,
• Zarządzanie.

 Wydział Nauk Ekonomicznych prowadzi, samodzielnie lub we współpracy z wio-
dącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, badania naukowe i prace rozwojowe 
w następujących głównych obszarach badawczych: 

• polityka i strategia rozwoju rolnictwa oraz handlu rolnego na obszarach wiej-
skich w Polsce w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej UE, 

• globalizacja gospodarki światowej i jej wpływ na gospodarkę Polski, 
• przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich, 
• metody prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych, 
• zarządzanie gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolniczymi oraz z innych ga-

łęzi agrobiznesu w warunkach funkcjonowania w UE, 
• zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do analizy zjawisk 

gospo darczych, 
• edukacja, komunikowanie i doradztwo w rozwoju lokalnym oraz regionalnym, 
• finanse w działalności gospodarczej i publicznej, rachunkowość przedsiębiorstw, 
• zrównoważony rozwój w rolnictwie i gospodarce, 
• funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnie-

niem jednostek agrobiznesu, 
• rozwój i rola turystyki oraz agroturystyki w rozwoju regionalnym i rozwoju ob-

szarów wiejskich, 
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• znaczenie biogospodarki w gospodarce narodowej i rozwoju obszarów wiej-
skich. 

 Wydział Nauk Ekonomicznych, samodzielnie lub we współpracy z innymi ośrodka-
mi akademickimi, wydaje następujące czasopisma naukowe: 

• „Acta Scientarum Polonorum”, seria „Oeconomia”, 
• „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”, seria „Economics”, 
• „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 
• „Turystyka i Rozwój Regionalny”, 
• „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, 
• „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki 

Żywnościowej”, 
• „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Mar-

keting”, 
• „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego”. 

 Misją Wydziału Nauk Ekonomicznych jest prowadzenie badań naukowych na naj-
wyższym poziomie w zakresie nauk ekonomicznych, szczególnie w dziedzinie rol-
nictwa, obszarów wiejskich i agrobiznesu oraz prowadzenie kształcenia na poziomie 
akademickim w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego i intelektualnego 
społeczeństwa polskiego. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie absolwentów 
gotowych sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Podstawą sukcesów Wy-
działu jest profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność kadry 
akademickiej i studentów.
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Ramowy program XXV Kongresu SERiA

 XXV Kongres odbędzie się w dniach 11-13 września 2018 roku i będzie organizo-
wany przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. 

Temat Kongresu
Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.

 W programie Kongresu przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w siedmiu sek-
cjach problemowych zatytułowanych:

• Ekonomiczno-społeczne czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
• Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich.
• Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym.
• Warunki zrównoważonego rozwoju biogospodarki.
• Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw.
• System finansowy w agrobiznesie.
• „Challenges for the development of agribusiness and rural areas” – Sekcja an-

glojęzyczna.

Wariant Nr wariantu Typ pokoju Opłata

Udział w Kongresie bez 
uczestnictwa w wyjeździe 

studyjno-tematycznym

1. 1-osobowy 1 700 zł

2. 2-osobowy 1 500 zł

3. bez noclegów  
i śniadań 1 300 zł

Pełny udział w Kongresie 
(wraz z opłatą za wyjazd 

studyjno-tematyczny)

4. 1-osobowy 1 850 zł

5. 2-osobowy 1 650 zł

6. bez noclegów  
i śniadań 1 450 zł

Udział w Kongresie (bez 
publikacji wraz z opłatą 

za wyjazd studyjno-
tematyczny) – osoby 

towarzyszące

7. 1-osobowy 1 400 zł

8. 2-osobowy 1 150 zł

Opłata za publikację bez 
udziału w Kongresie

9. - Artykuł w języku 
polskim 800 zł

10. - Artykuł w języku 
angielskim 600 zł

 Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach:
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Organizatorzy przewidują w dniu 13.09.2018 roku następujące wyjazdy studyjne

Trasa nr 1 – Zabytki i turystyka miejska w Warszawie („Warszawa da się lubić”)
Trasa nr 2 – Samorząd terytorialny i agrobiznes gminy Pułtusk i okolic („Nadnarwiań-
ski brzeg”) 
Trasa nr 3 – Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze w południowej części Ma-
zowsza („Śladami Królowej Bony przez największy sad Europy”)

 W ramach kwot wymienionych w wariantach 1-6 uczestnicy otrzymają jeden kom-
plet materiałów kongresowych w postaci elektronicznej oraz autorski egzemplarz ze-
szytu Roczników Naukowych SERiA, w którym został opublikowany artykuł. Oso-
by wybierające wariant 7 lub 8 otrzymają jeden komplet materiałów kongresowych 
w wersji elektronicznej. Wariant 9 lub 10 upoważnia do otrzymania autorskiego eg-
zemplarza zeszytu RN SERiA, w którym opublikowano artykuł (zostanie on przesłany 
pocztą po zakończeniu Kongresu).
 Udział w XXV Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 31.03.2018 roku, 
poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa, na stronie http://www.seria.com.pl 
w zakładce: „ZGŁOSZENIA”. 

Termin płatności upływa 30.06.2018 roku.

KOMITET ORGANIZACYJNY XXV KONGRESU SERiA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

tel.: 503 865 900 – dr Michał Roman
e-mail: seria.warszawa@gmail.com

Sekretarz: dr Michał Roman (tel. 503 865 900)
Z-ca Sekretarza: dr Michał Wielechowski (tel. 506 222 361)

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 — Wyniki produkcyjno-ekonomiczne go-
spodarstw z produkcją jabłek w Polsce i w Niemczech w latach 2000-2014;

  2. Piotr Chechelski — Procesy koncentracji struktur podmiotów gospodarczych 
w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce;

  3. Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz — Ocena efektywności ekonomicznej 
branży paszowej w Polsce w latach 2010-2015;

  4. Magdalena Czułowska — Analiza porównawcza wyników ekonomicznych kuku-
rydzy uprawianej na ziarno suche i mokre;

  5. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak — Zmiany w budżecie rolnym Polski na 
2017 rok;

  6. Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka — Idea rozwoju zrównoważonego w opi-
niach i postawach rolników;

  7. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak — Program rozwoju obsza-
rów wiejskich 2014-2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności;

  8. Piotr Gradziuk — Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje 
rozwojowe;

  9. Zuzanna Jarosz, Jerzy Księżak, Antoni Faber — Ocena wielkości emisji gazów 
cieplarnianych systemów uprawy stosowanych w kukurydzy wykorzystywanej 
do produkcji bioetanolu;

10. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek — Kierunki zmian produkcji zbóż w Polsce;
11. Kamil Kłusek, Michał Wojtaszek — Napływ i dynamika bezpośrednich inwesty-

cji zagranicznych w sektorze rolniczym w Polsce w latach 2005-2014;
12. Anna Kobiałka, Renata Kubik — Efektywność działalności inwestycyjnej gmin 

województwa lubelskiego w kontekście rozwoju obszarów wiejskich;
13. Jerzy Kopiński — Ocena zmian efektywności wykorzystania azotu w produkcji 

rolniczej Polski;
14. Edmund Lorencowicz, Krzysztof Mazurek, Sławomir Kocira — Próba aktualiza-

cji metody określania intensywności organizacji rolnictwa;
15. Justyna Łapińska, Agnieszka Huterska, Paweł Łapiński — Finansowe efekty re-

alizacji inwestycji wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju – przypadek 
polskiego przedsiębiorstwa przemysłu utylizacyjnego;

16. Jacek Maśniak — Polityka bezpieczeństwa żywności z perspektywy austriackiej 
szkoły ekonomii;
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17. Bartosz Mickiewicz, Antoni Mickiewicz — Rola Agencji Nieruchomości Rol-
nych w procesie realizacji polityki gruntowej;

18. Jarosław Mikołajczyk — Inwestycje w rolnictwie polskim w latach 2004-2014 
w ujęciu makroekonomicznym;

19. Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, An-
drzej Doroszuk — Plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaków skrobiowych 
w gospodarstwie indywidualnym;

20. Eugeniusz Niedzielski — Powstanie, funkcjonowanie i likwidacja państwowych 
gospodarstw rolnych;

21. Anna Nowak — Przestrzenne zróżnicowanie zmian produktywności całkowitej 
rolnictwa w Polsce w latach 2005-2014;

22. Maria Jolanta Orłowska — Potencjał produkcyjny, intensywność produkcji i wy-
niki ekonomiczne gospodarstw rolniczych różnych regionów w Polsce w latach 
2004-2013 według FADN;

23. Andrzej Parzonko — Rola dopłat do krów i pozostałego bydła w polskim syste-
mie dopłat bezpośrednich w rozwoju sektora mleczarskiego;

24. Michał Roman, Piotr Prus, Agnieszka Ramczykowska — Działalność agrotury-
styczna jako forma dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rolnych w po-
wiecie kościerskim;

25. Roman Rudnicki, Anna Dubownik — Różnicowanie działalności gospodarczej 
w rolnictwie w ramach WPR jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich – przykład województwa kujawsko-pomorskiego;

26. Jacek Skudlarski — Rynek nowych i używanych ciągników rolniczych w Polsce 
w latach 2012-2016;

27. Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn — Przemiany demograficzne 
na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015;

28. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara — Sposoby finansowania innowacji 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego województwa podlaskiego;

29. Svetlana Trunova, Marcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Trębska — 
Rolnictwo i jego znaczenie w gospodarce Rosji; 

30. Izabela Wielewska — Oddziaływanie na środowisko odnawialnych źródeł energii;
31. Krzysztof Zalewski, Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska — Zróżnicowa-

nie inwestycji w gospodarstwach rolnych regionu FADN Mazowsze i Podlasie 
w latach 2010-2014;

32. Jan Zawadka — Źródła informacji jako determinanta popytu na niszowe produkty 
turystyki wiejskiej.

ZESZYT 2

  1. Arkadiusz Artyszak, Beata Michalska-Klimczak, Emre Ölçer — Produkcja cukru 
i buraków cukrowych w Turcji i w Polsce w latach 1995-2014;
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  2. Elżbieta Badach, Lidia Luty, Monika Zioło — Ciągniki rolnicze w gospodar-
stwach indywidualnych małopolski w świetle badań ankietowych;

  3. Zsolt Baranyai, Zoltán Kovács, Árpád Papp-Váry — Efekty wpływu zaufania na 
osiągnięcia i satysfakcję członków spółdzielni produkcyjnej „Paprikakertész”;

  4. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Beata Feledyn-Szewczyk — Ocena stopnia 
zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych według metodyki RISE;

  5. Piotr Cymanow — Ocena korzyści i strat wynikających z wyjazdów zarobko-
wych w opinii migrantów przebywających zagranicą;

  6. Marta Domagalska-Grędys — Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z;
  7. Barbara Gołębiewska, Joanna Stefańczyk — Ocena składania i realizacji wnio-

sków o pomoc z programu wspierającego młodych rolników w ramach PROW 
w latach 2015-2016;

  8. Waldemar Gostomczyk — Możliwości wykorzystania słomy jako lokalnego pali-
wa;

  9. Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski — Wyzwania dla sektora biopaliw w kon-
tekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej;

10. Marek Gugała, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, Krzysz-
tof Kapela — Wpływ gęstości siewu rzepaku na opłacalność produkcji;

11. Adam Harasim, Andrzej Madej, Andrzej Górnik — Innowacyjność różnych ty-
pów rolniczych gospodarstw w opinii rolników z makroregionu Mazowsza i Pod-
lasia;

12. Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka, Tadeusz Filipiak — Efektywność ekonomicz-
na gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej;

13. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — Regionalne zróżnicowanie emisji podtlenku 
azotu z rolniczego użytkowania gleb;

14. Michał Jasiulewicz — Wdrożenie innowacyjnej inwestycji pilotażowej w prze-
myśle przetwórstwa spożywczego oraz w biogazowni w zakresie bioenergetyki;

15. Aleksandra Jezierska-Thöle, Mirosław Biczkowski — Środki z funduszy Unii 
Europejskiej jako szansa rozwoju sektora gospodarstw ekologicznych w Pol-
sce;

16. Agnieszka Judzińska — Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żyw-
ności oraz stan ich wdrożenia w polskim przemyśle spożywczym;

17. Gabriella Kispál — Ocena wdrożenia systemu kontraktacji w węgierskim sekto-
rze wina;

18. Danuta Kołodziejczyk — Ocena spójności terytorialnej pod względem infrastruk-
tury technicznej gmin w Polsce w latach 2005-2015;

19. Stanisław Krasowicz — Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolni-
czej;

20. Vitaliy Krupin, Katarzyna Bańkowska — Badanie żywotności systemów produk-
cji rolnej w ramach SURE-Farm H2020;

21. Krystyna Krzyżanowska, Marcin Kowalewski — Kapitał intelektualny w wybra-
nych przedsiębiorstwach branży turystycznej;
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22. Adam Kupczyk, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Jakub Gawron — Identyfika-
cja obecnego stanu oraz atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Pol-
sce;

23. Dariusz Kusz, Tomasz Misiak — Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu 
technicznego na wydajność pracy w rolnictwie;

24. Mariusz Maciejczak — Innowacje w produkcji winogron w Polsce w warunkach 
zmian klimatu;

25. Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński — Analiza rynku kwalifikowanego ma-
teriału siewnego pszenicy ozimej;

26. Kornélia Mészáros, Enikő Lencsés — Stan polskiego i węgierskiego handlu za-
granicznego bydłem i wołowiną poza Unię Europejską w latach 2002 i 2005;

27. Marek Niewęgłowski, Tomasz Kacprzak — Preferencje rolników w zakresie do-
radztwa w gospodarstwach rolnych powiatu węgrowskiego;

28. Aneta Ocieczek, Marta Korpowska — Uwarunkowania wyboru żywności funk-
cjonalnej w gospodarstwach domowych w województwie zachodniopomor-
skim;

29. Tomasz Pajewski — Struktura użytków rolnych jako rolniczy element bioróżno-
rodności;

30. Adam Pawlewicz, Zbigniew Brodziński — Zmiany potencjału wytwórczego 
w sektorze rolno-spożywczym w Polsce;

31. Małgorzata Polna — Zmiany lesistości obszarów wiejskich w Polsce w latach 
1995-2016;

32. Kamila Radlińska — Atrakcyjności wiejskich rynków pracy w kontekście konku-
rencyjności regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego;

33. Michał Roman, Kamil Krzysztof Roman, Krzysztof Nuszkiewicz — Planowane 
koszty i opłacalność inwestycji fotowoltaicznych w gospodarstwie agroturystycz-
nym;

34. Roman Sass — Doradztwo rolnicze – doświadczenia transformacji i nowe wyz-
wania;

35. Jakub Staniszewski — Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa – kierunki opera-
cjonalizacji;

36. Alicja Sułek — Ocena ekonomiczna produkcji pszenicy ozimej z różnych grup 
użytkowych w zależności od intensywności technologii;

37. Zofia Szewczyk — Rola przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w za-
pewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w polskim agrobiznesie;

38. István Takács — charakterystyka inwestycji rolnych na Węgrzech po przystąpie-
niu do Unii Europejskiej;

39. Katalin Takács-György — Wyzwania, możliwości, alternatywy dla MŚP i teoria 
„degrowth”;

40. Bożena Tańska-Hus — Sprzedaż i dzierżawa gruntów w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych;

41. Mirosława Tereszczuk — Polska branża drobiarska w obliczu grypy ptaków;
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42. Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada — Pozyskanie i zużycie energii pochodzą-
cej z odnawialnych źródeł energii w Polsce i w 28 krajach Unii Europejskiej;

43. Tomasz Woźniakowski — Platforma e-usług dla rolników – producentów żywno-
ści ekologicznej;

44. Wioletta Wróblewska, Eugenia Czernyszewicz — Poziom i zmienność cen owo-
ców borówki wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.) uzyskiwanych przez produ-
centa i na rynku hurtowym w latach 2007-2016;

45. Rafał Wyszomierski, Piotr Bórawski, Krzysztof Jankowski, Krzysztof Zalewski 
— Przestrzenne zróżnicowanie produkcji biomasy w Polsce;

46. Marek Zieliński — Efektywność gospodarstw rolnych uczestniczących w dzia-
łaniu „Zalesianie gruntów rolnych” w ramach PROW 2004-2006 na tle gospo-
darstw pozostałych w latach 2004-2013.

ZESZYT 3

  1. Mieczysław Adamowicz — Zmiany w systemach polityki rolnej i formach wspar-
cia rolnictwa; 

  2. Joanna Baran — Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce na tle Unii 
Europejskiej w latach 2005-2014;

  3. Agnieszka Biernat-Jarka, Paulina Trębska — Problem marnotrawstwa w perspek-
tywie unijnej polityki bezpieczeństwa żywności;

  4. Heorhiy Cherevko — Bezpieczeństwo żywnościowe na Ukrainie i jego czynni-
ki;

  5. Dariusz Czakowski — Efektywność i produktywność gospodarstw rolnych na 
podstawowych rynkach produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce w pierwszej 
dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej;

  6. Zsuzsanna Deák, Árpád Ferencz — Opłacalność krótkorotujących roślin energe-
tycznych na Węgrzech – studium przypadku;

  7. Wiesław Dzwonkowski — Polski handel zagraniczny ziemniakami i ich przetwo-
rami w latach 2000-2015;

  8. Sylwia Gołąb, Małgorzata Szcześniak — Ekonomiczno-psychologiczne wy-
znaczniki jakości życia mieszkańców wsi;

  9. Danuta Gonet — Innowacyjność członków grup producentów rolnych. Studium 
przypadków;

10. Piotr Gradziuk — Potencjał i prognozy wykorzystania biogazu rolniczego w Pol-
sce;

11. Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj — Lokalne grupy działania na 
rzecz włączenia społecznego w województwie lubelskim;

12. Justyna Herda-Kopańska — Efekty mnożnikowe w rolnictwie;
13. Andrzej Hornowski, Tomasz Kondraszuk — Wykorzystanie metodyki BEP do 

analizy kosztów mechanizacji w gospodarstwie rolniczym;
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14. Michał A. Jerzak, Paweł Krysztofiak — Narodowy Cel Wskaźnikowy jako czyn-
nik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego;

15. Anna Jędrejek, Zuzanna Jarosz — Potencjał biomasy rolniczej na cele energe-
tyczne w województwie lubelskim;

16. Sławomir Juszczyk, Marta Idasz-Balina — Efektywność finansowa banków spół-
dzielczych w Polsce kierowanych przez kobiety;

17. Halina Kałuża, Agnieszka Ginter, Jacek Kałuża — Jakość życia na obszarach 
wiejskich w opinii kobiet z powiatu siedleckiego; 

18. Konrád Kiss — Krótkie łańcuchy dostaw z perspektywy producentów;
19. Maria Klonowska-Matynia — Kompetencje edukacyjne a zróżnicowanie kapitału 

ludzkiego na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim;
20. Łukasz Komorowski, Monika Stanny — Publiczny transport zbiorowy na obsza-

rach wiejskich – wnioski z badań;
21. Irén Rita Kőszegi — Znaczenie ochrony środowiska z perspektywy młodych rol-

ników z Homokhátság; 
22. Magdalena Kozera-Kowalska, Jarosław Uglis — Postrzeganie kariery zawodo-

wej w agrobiznesie przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
– studium przypadku;

23. Jakub Kraciuk — Bezpieczeństwo żywnościowe krajów Unii Europejskiej;
24. Marcin Krawczak — Transmisja cen w wybranych łańcuchach rolno-żywnościo-

wych;
25. Irena Kropsz-Wydra — Zróżnicowanie poziomu nakładów na środki trwałe słu-

żące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce;
26. Łukasz Kryszak — Wybrane problemy rachunku dochodów rolniczych;
27. Andrzej Madej — Wpływ wykształcenia osoby prowadzącej gospodarstwo rolne 

na poziom jego zrównoważenia;
28. Janusz Majewski — Rola owadów zapylających w zapewnieniu bezpieczeństwa 

żywnościowego Polski;
29. Mariusz Matyka — Ocena regionalnego zróżnicowania struktury zasiewów 

w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze;
30. Dominika Mierzwa, Sławomir Jankiewicz — Spółdzielczość jako jedna z form 

społecznej gospodarki rynkowej;
31. Szilvia Molnar — Produkcja i sprzedaż produktów z kaczek w ujęciu global-

nym;
32. Anna Murawska — Ocena nierówności społecznych na obszarach wiejskich 

w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności;
33. Zbigniew Nasalski — Motywy podejmowania działalności innowacyjnej w go-

spodarstwach użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
w województwie warmińsko-mazurskim;

34. Dariusz Paszko, Paweł Krawiec, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska — Ocena 
kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania 
przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa;
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35. Benedykt Pepliński — Analiza regionalna zmian pogłowia trzody chlewnej 
w Polsce w latach 1960-2015;

36. Agnieszka Poczta-Wajda, Karolina Pawlak — Globalne skutki ewolucji po-
lityki handlowej na rynkach rolnych w rozwijających się krajach azjatyc-
kich;

37. Halina Powęska — Wykorzystanie funduszy europejskich w okresie 2007-
2013(2015) na rzecz dóbr kultury w województwie dolnośląskim według 
kategorii przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiej-
skich;

38. Anna Rosa, Agnieszka Jakubowska — Zagrożenie wykluczeniem społecznym na 
obszarach wiejskich krajów Unii Europejskiej; 

39. Krzysztof Rutkiewicz, Angelika Pruchnicka — Pomoc publiczna w sektorze rol-
nictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich w świetle polityki konkurencji 
Unii Europejskiej w latach 2004-2015;

40. Łukasz Satoła — Usługi użyteczności publicznej w ocenach społeczności lokal-
nych;

41. Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Marek Kuźmicki — Wybrane zacho-
wania ekonomiczne członków wiejskich gospodarstw domowych z osobą niepeł-
nosprawną; 

42. Jakub Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Anna Szeląg-Sikora, Marcin Niemiec — 
Stosowanie modelu open innowation w opinii przedsiębiorstw sektora rolno-spo-
żywczego;

43. Jolanta Sobierajewska — Konkurencyjność i efektywność polskich gospodarstw 
sadowniczych w latach 2013-2015;

44. Ewa Szafraniec-Siluta, Danuta Zawadzka — Struktura nakładów inwestycyj-
nych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównaw-
cze;

45. Monika Szafrańska — Poziom świadomości mieszkańców obszarów wiejskich 
z zakresu praw konsumenckich na rynku usług bankowych na przykładzie ludno-
ści wiejskiej województwa małopolskiego;

46. Zofia Szewczyk — Bezpieczeństwo ekologiczne – zrównoważony rozwój i wy-
miar ekonomiczny;

47. Serhiy Zabolotnyy — Ekonomiczna wartość dodana a ryzyko w przedsiębior-
stwach rolniczych – związki i przyczyny ich występowania;

48. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, 
Bożena Głuszczak — Ekonomiczna ocena różnych sposobów odchwaszczania 
ziemniaków jadalnych ;

49. Sławomir Zawisza, Agnieszka Paradzińska — Wpływ akcesji Polski do Unii 
Euro pejskiej na pozarolniczą aktywność gospodarczą w opinii badanych przed-
siębiorców gminy Piotrków Kujawski – wybrane problemy;

50. Wojciech Ziętara — Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych 
z uwzględnieniem typów rolniczych;
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51. Monika Zioło, Elżbieta Badach, Lidia Luty — Wybrane aspekty mechanizacji 
rolnictwa w gospodarstwach indywidualnych Małopolski w świetle badań ankie-
towych;

52. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski — Preferencje konsumentów według płci 
w zakresie konsumpcji warzyw liściowych;

53. Martin Zsarnoczky — Przyszłość zrównoważonego rozwoju turystyki obszarów 
wiejskich – wpływ zmian klimatycznych; 

54. Dariusz Żmija — Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na 
zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopol-
skiego.

ZESZYT 4

  1. Marcin Adamski — Kondycja ekonomiczno-finansowa rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych w Polsce;

  2. Julita Bilakiewicz, Agnieszka Mruklik — Reakcja cen skupu żywca wieprzowego 
w Polsce na zmiany indeksu giełdowego – ujęcie ekonometryczne;

  3. Roman Chorób, Jolanta Wojnar — Potencjał produkcyjny rolnictwa wojewódz-
twa podkarpackiego – analiza typologiczna;

  4. Katekhaye Dhanashree, Robert Magda — Czynniki wpływające na przedsiębior-
czość w gminach wiejskich: przegląd scenariusza indyjskiego;

  5. Árpád Ferencz, Zsuzsanna Deák, Márta Nótari — Świadomość ekologicznej kon-
sumpcji na Węgrzech;

  6. Joanna Florek — Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji 
pasz w Polsce;

  7. Wojciech J. Florkowski, Walter Motouri, Mohammed Ibrahim, Sashidhara 
Kolavalli  — Sprzedaż gotowkówa orzeszków ziemnych przez drobnych rolników 
z prowincji północnej w Ganie;

  8. Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Karolina Ratajczak — Wy-
datki na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych rolników w Polsce 
w latach 2005-2015;

  9. Piotr Gołasa — Obciążenia podatkowe jako instrument wyrównywania docho-
dów gospodarstw rolnych;

10. Wojciech Gotkiewicz, Agnieszka Wojciechowska — Szanse i bariery wdrażania 
programu rolnośrodowiskowego na przykładzie gospodarstw rolnych z powiatu 
mławskiego;

11. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk — Polityka klimatyczno-energetyczna Unii 
Europejskiej – wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich;

12. Mariusz Grębowiec, Anna Korytkowska — Zachowania konsumenckie na rynku 
wyrobów mleczarskich;
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13. Aleksander Grzelak — Wybrane determinanty bezpieczeństwa żywnościowego 
w krajach objętych statystyką OECD;

14. Marek Gugała, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, Krzysz-
tof Kapela, Iwona Mystkowska — Opłacalność stosowania biostymulatorów 
wzrostu w uprawie rzepaku ozimego;

15. Karolina Jąder — Zróżnicowanie preferencji i zachowań konsumentów owoców 
i ich przetworów w zależności od wieku oraz dochodów;

16. Agnieszka Judzińska — Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym w latach 
2010-2016;

17. Ryszard Kata — Efektywność ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych 
w warunkach niskich stóp procentowych;

18. Bogdan Klepacki, Elżbieta Radochońska-Wasiewicz — Znaczenie programów 
wspierania konkurencyjności w opinii kierowników małych i średnich przedsię-
biorstw;

19. Zofia Kołoszko-Chomentowska — Zrównoważenie ekonomiczno-środowiskowe 
gospodarstw rolnych bez produkcji zwierzęcej;

20. Enikő Lencsés, Kornélia Mészáros — Efektywność technologiczna samoistnego 
systemu udojowego;

21. Adam Majchrzak — Umowa dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa 
w świetle swobody umów;

22. Wojciech Nowacki — Konkurencyjność polskich i zagranicznych odmian w upra-
wie ziemniaków w Polsce;

23. Anna Olkiewicz — Prawne uwarunkowania rolnictwa ekologicznego w Pol-
sce;

24. Dorota Pasińska — Polski handel zagraniczny żywcem wołowym w latach 2004-
2015;

25. Iwona Pomianek — Ocena potencjału społeczno-demograficznego obszarów 
wiejskich w województwie mazowieckim w latach 2004 i 2016 według wybra-
nych koncepcji podziału regionu;

26. Monika Roman — Powiązanie cen masła między rynkiem polskim a wybranymi 
rynkami krajów Unii Europejskiej;

27. Robert Rosa, Agnieszka Ginter, Jolanta Franczuk, Anna Zaniewicz-Bajkowska, 
Edyta Kosterna-Kelle, Krystyna Chromińska, Aneta Rutkowska — Źródła pozy-
skiwania informacji o wartości odżywczej warzyw przez mieszkańców wsi;

28. Katarzyna Smędzik-Ambroży — Zrównoważenie rolnictwa w Polsce na obsza-
rach różniących się uwarunkowaniami zasobowymi w świetle danych ze spisów 
rolnych (ujęcie regionalne i krajowe);

29. Wojciech Sroka, Aleksandra Płonka, Piotr Krzyk — Czynniki odłogowania grun-
tów rolnych — studium przypadku wybranych polskich obszarów metropolital-
nych;

30. Piotr Sulewski — Wybrane problemy środowiska naturalnego i trwałe rolnictwo 
w percepcji rolników;
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31. Virág Szabó — Porównanie ekonomiczne systemów utrzymania klatkowego i na 
głębokiej ściółce na Węgrzech;

32. Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak, Jakub Sikora, Marcin Niemiec — 
Systemowe wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywcze-
go w doświadczeniach małopolskich przedsiębiorstw;

33. Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska — Korzyści biologicz-
ne jako miernik zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do uprawy grochu po-
lnego;

34. Aleksandra Wicka, Milena Leśniewska — Nastawienie rolników do ubezpieczeń 
na życie;

35. Ludwik Wicki — Postęp w plonowaniu odmian pszenicy ozimej i żyta w do-
świadczeniach odmianowych w Polsce;

36. Wioletta Wrzaszcz — Skutki zazieleniania Wspólnej Polityki Rolnej na przykła-
dzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną;

37. Marcin Wysokiński, Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada — Energochłonność 
polskiego rolnictwa na tle innych sektorów gospodarki;

38. Aneta Zakrzewska, Tomasz Kijek — Źródła finansowania działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z województwa lubelskiego;

39. Patrycjusz Zarębski — Rewitalizacja jako proces oceny i kształtowania zdegrado-
wanych przestrzeni wiejskich;

40. Katarzyna Żmija — Wykorzystanie instrumentów wspierania rozwoju przez 
przedsiębiorców powiązanych z małymi gospodarstwami rolnymi z wojewódz-
twa małopolskiego.

ZESZYT 5

  1. Karolina Babuchowska — Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju gospodarstw 
mleczarskich na obszarze Wschodniej Polski – wyniki badań empirycznych; 

  2. Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka, Iwona Mystkowska, Marek Gugała — 
Opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Bellarosa;

  3. Beata Będzik — Wybrane komponenty kapitału społecznego na obszarach wiej-
skich województwa zachodniopomorskiego;

  4. Wioletta Bieńkowska-Gołasa — Ocena funkcjonowania Uzdrowiska Nałęczów 
w opinii kuracjuszy;

  5. Julita Bilakiewicz, Agnieszka Mruklik — Reakcja cen rzepaku w Polsce na zmia-
ny indeksu giełdowego – ujęcie ekonometryczne;

  6. Małgorzata Błażejowska — Funkcjonowanie przedsiębiorczości społecznej na 
obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych województwa wielko-
polskiego;

  7. Katarzyna Brodzińska — System wsparcia rolnictwa ekologicznego i grup produ-
centów rolnych – założenia i implikacje praktyczne;
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  8. Małgorzata Bułkowska — Pozycja produktów pochodzenia zwierzęcego w pol-
skim handlu rolno-spożywczym;

  9. Krzysztof Firlej, Sebastian Kubala — Zmiany w krajowym rolniczym ubezpie-
czeniu społecznym w okresie poakcesyjnym;

10. Agnieszka Gałecka — Efektywność gospodarstw rolnych w Polsce w latach 
2012-2015 w zależności od ich wielkości ekonomicznej;

11. Eliza Gaweł, Andrzej Madej, Mieczysław Grzelak — Ocena ekonomiczno-pro-
dukcyjna dwóch sposobów renowacji użytku zielonego z wykorzystaniem mie-
szanek bobowato-trawiastych w warunkach ekologicznych;

12. Jarosław Gołębiewski — Rola spółdzielni rolniczych w łańcuchu dostaw żywno-
ści w Izraelu;

13. Piotr Gradziuk — Efektywność nakładów inwestycyjnych na redukcję emisji CO2 
(na przykładzie projektów z zakresu OZE współfinansowanych z funduszy euro-
pejskich w woj. lubelskim);

14. Agnieszka Jakubowska, Anna Rosa — Nierówności w zdrowiu w krajach Unii 
Europejskiej – analiza relacji miasto – wieś;

15. Piotr Jałowiecki, Izabela Surtel — Zróżnicowanie konsumpcji wyrobów alkoho-
lowych w Europie;

16. Anna M. Klepacka, Wojciech J. Florkowski, Monika Bagińska — Zmiany w użyt-
kowaniu ziemi – ilustracja skutków wsparcia programów regionalnych w zwięk-
szaniu udziału lasów na przykładzie województwa podlaskiego ;

17. Tomasz Kondraszuk — Metoda kasowa rozliczania VAT w rolnictwie;
18. Jolanta Kondratowicz-Pozorska — Środki i programy wspierające podnoszenie 

wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce;
19. Barbara Kutkowska, Anna Barczyk — Wspieranie funkcji środowiskowych rol-

nictwa w województwie dolnośląskim po roku 2004 na tle kraju;
20. Aleksandra Łakomiak — Kapitał intelektualny polskiego sadownictwa;
21. Renata Matysik-Pejas, Jerzy Cieślik, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska 

— Lokalne systemy żywnościowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich;
22. Wiesław Musiał, Kamila Musiał — Następstwa dezagraryzacji w sferze produk-

cyjnej i ekologicznej na przykładzie wybranych powiatów województwa podkar-
packiego;

23. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Wioletta Wróblewska — Zastąpienie podatku 
rolnego podatkiem dochodowym od działalności rolniczej w opinii rolników in-
dywidualnych;

24. Walenty Poczta, Patrycja Beba — Zgodność rozdysponowania środków polity-
ki strukturalnej wspólnej polityki rolnej z regionalnym zróżnicowaniem rozwoju 
wsi i rolnictwa w Polsce;

25. Joanna Pomarańska, Anna Grontkowska — Wybrane aspekty działalności kredy-
towej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w latach 2010-2015;

26. Joanna Rakowska, Ewa Wojciechowska — Znaczenie PROW 2007-2013 jako in-
strumentu wsparcia inwestycji samorządów gmin wiejskich powiatu pułtuskiego;



69Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

27. Henryk Runowski — Problem oceny poziomu dochodów rolniczych;
28. Anna Rytko — Konkurencyjność polskiego eksportu rolno-spożywczego na ryn-

ku światowym i krajów V4;
29. Alina Syp, Artur Żukiewicz — Zmiany klimatu w ocenie rolników;
30. Zbigniew Wasąg — Pozarolnicza działalność gospodarcza w powszechnym sys-

temie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu społecznym rolników;
31. Andrzej Piotr Wiatrak — Istota i cele krajowych i regionalnych inteligentnych 

specjalizacji w sektorze rolnym;
32. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska — Znaczenie podejścia LEADER 2007-

2013 w rozwoju współpracy międzyregionalnej na obszarach wiejskich w Polsce;
33. Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta — Wzrost przedsiębiorstw rolniczych 

w Polsce.






