
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Biuletyn
informacyjny

Nr 25

Poznań, 2018





Biuletyn
informacyjny

Nr 25

Poznań, 2018



KOMITET REDAKCYJNY

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

ISSN 1507-82-72

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 794 653 134
www.seria.com.pl

Nakład: 200 egz.

Published by Wydawnictwo Kontekst
www.wkn.com.pl
e-mail: kontekst2@o2.pl

Printed in Poland



3Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Spis treści

Słowo od Redaktora ............................................................................................................... 4
Słowo od Prezesa SERiA ........................................................................................................ 6

Sprawozdanie z XXV Kongresu SERiA

Informacje ogólne ................................................................................................................... 8
Sesja plenarna ......................................................................................................................... 10
Sekcje problemowe ................................................................................................................ 15
Sesja terenowa ........................................................................................................................ 35

Działalność SERiA

Walne Zgromadzenie Członków SERiA ................................................................................. 39
Sprawozdanie Zarządu SERiA ..................................................................................................... 43 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ......................................................................................... 46
Sylwetka nowego Prezesa SERiA – prof. Barbary Gołębiewskiej ......................................... 48
Członkowie honorowi ............................................................................................................ 49
Karta żałobna .......................................................................................................................... 55

XXVI Kongres SERiA

Organizatorzy XXVI Kongresu SERiA ................................................................................... 58
Miejsce Kongresu ................................................................................................................... 62
Ramowy program XXVI Kongresu SERiA ............................................................................ 66

Roczniki Naukowe SERiA ...................................................................................................... 69



4 Biuletyn informacyjny nr 25 – 2018

Słowo od Redaktora

 Tegoroczny XXV Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, zorganizowa-
ny przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, miał bardzo uroczysty charakter, z racji Jubileuszu 25-lecia naszej Or-
ganizacji. Obrady odbywały się pod hasłem „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i ob-
szarów wiejskich”, a patronat honorowy nad XXV Kongresem SERiA objął JM Rektor 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bie-
lawski. 
 W programie Kongresu organizatorzy przewidzieli dwie sesje plenarne. Pierwsza 
z nich miała charakter międzynarodowy i obejmowała trzy referaty prezentowane 
przez wybitnych ekonomistów z uniwersytetów zagranicznych: Emiel F.M. Wubben 
z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii, Karel Tomšík z Uniwersytetu w Pradze 
oraz Mariantonietta Fiore z Uniwersytetu w Foggia we Włoszech. W drugiej, pol-
skojęzycznej części sesji plenarnej referaty zaprezentowali prof. Andrzej Kowalski 
z IERiGŻ,  dr hab. Mariusz Matyka z IUNG w Puławach, oraz dr hab. Jarosław Go-
łębiewski z SGGW. Prowadzone były też obrady w sześciu sekcjach problemowych, 
które z racji przeglądowego charakteru Kongresu obejmowały pełne spektrum zainte-
resowań naukowych uczestników. W sesji plenarnej, jak i w sekcjach problemowych 
organizatorzy zapewnili wystarczającą ilość czasu na niejednokrotnie bardzo gorącą, 
a jednocześnie inspirującą i twórczą dyskusję nad wygłoszonymi referatami. Tradycyj-
nie w ostatnim dniu Kongresu zaplanowano wyjazdy studyjne, ciekawe zarówno pod 
względem zawodowym, jak i atrakcyjne turystycznie. 
 Podsumowując przebieg tegorocznego Kongresu, należy podkreślić dobry poziom 
merytoryczny prezentowanych referatów, jak również doskonałą jego organizację. 
Zarówno zaplanowane uroczystości jubileuszowe, a także obrady przebiegały bardzo 
sprawnie. Organizatorzy postarali się o to, by uczestnicy „wywieźli” z Warszawy nie 
tylko wiedzę i doświadczenia naukowe, ale również miłe wspomnienia ze spotkań to-
warzyskich. Uroczysta kolacja, która odbyła się w pięknej Auli Kryształowej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uświetniona była zarówno tańcem ludowego ze-
społu z SGGW, jak i występami artystów specjalnie zaproszonych na tą uroczystość. 
Wszystko to przebiegało w miłej atmosferze i sprzyjało dobrej zabawie.
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 Tematyka tegorocznego Kongresu zainteresowała ponad 160 uczestników z kraju 
i zagranicy. Wprawdzie w przeszłości zdarzało się, że w naszych corocznych spotka-
niach uczestniczyło więcej osób, jednak zważywszy na zaistniałe okoliczności, spowo-
dowane zmieniającym się obecnie prawem w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego 
i nauki w Polsce, a także trwającym, w związku z tym, procesem głębokich zmian 
strukturalnych i problemami finansowymi wielu ośrodków naukowych, należy uznać, 
że XXV Kongres SERiA odznaczył się zadawalającą frekwencją. Niewątpliwie, jako 
duży sukces należy odnotować fakt, że tak liczne grono ekonomistów rolnictwa i agro-
biznesu już po raz 25 spotkało się by dyskutować nad istotnymi w ekonomii rolnej 
problemami. Stąd też, patrząc z perspektywy czasu, nasuwają się pytania: co stanowi 
siłę sprawczą? Co jest tym fenomenem Stowarzyszenia, powodującym, że tak licznie 
spotykamy się na kolejnych Kongresach już od 25 lat? Co przyciąga na doroczne Kon-
gresy kolejne już pokolenia ekonomistów rolnych?
 Myślę, że odpowiedzi na to pytanie należy szukać w zbudowanej przez założycieli 
SERiA filozofii tej organizacji, opierającej się na otwartości i powszechności działania 
w środowisku ekonomistów rolnictwa. Ta otwartość właśnie, a także chęć przynależ-
ności do zorganizowanej grupy zawodowej sprawia, że w gremiach Stowarzyszenia 
czujemy się dobrze i swobodnie możemy dyskutować i wymieniać poglądy w zakresie 
problemów, którymi się zajmujemy. Dziś można jednoznacznie powiedzieć, że SERiA 
jest organizacją dojrzałą o ugruntowanej pozycji w środowisku ekonomistów rolnic-
twa i agrobiznesu. Jest też, co niezwykle ważne w szczególności w okresie tak dużej 
niepewności, jakiej doświadczamy obecnie, organizacją stabilną finansowo. Jako suk-
ces należy upatrywać również to, że SERiA w okresie minionych 25 lat nie stała się 
organizacją lobbystyczną i nie określała swych oficjalnych poglądów na różne sprawy 
w gremiach politycznych. Jest organizacją stanowiącą forum wolnych i niezależnych 
od polityki wypowiedzi. Jednak zmieniające się realia gospodarcze i polityczne spra-
wiają, że również SERiA musi być otwarta na zmiany. Ciągły rozwój Stowarzyszenia, 
w szczególności tych wszystkich jego funkcji, które stanowią o sukcesie naszej orga-
nizacji dziś i w przyszłości, jest kluczowy dla dalszego efektywnego funkcjonowania. 
Należy jednak pamiętać, by w postępującym procesie zmian chronić to co jest najważ-
niejsze, czyli określoną 25 lat temu w misji tej Organizacji: wolność i niezależność sło-
wa w sferze ekonomii. Jest to ta cecha, która sprawia, że wszyscy chcemy uczestniczyć 
w życiu Stowarzyszenia i w toczących się na kongresach debatach, czego przejawem 
tego jest duża każdorazowo liczba uczestników. 
 XXV Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest już historią, jednak na-
leży podkreślić, że była to prawdziwie jubileuszowa uroczystość, było to wyjątkowe 
święto ekonomistów rolnictwa. Kongres w pełni osiągnął swoje cele naukowe, a w pa-
mięci uczestników pozostanie jako bardzo sympatyczne spotkanie towarzyskie. Stąd 
też Komitetowi Organizacyjnemu XXV Kongresu SERiA w Warszawie chciałbym po-
gratulować sukcesu i jednocześnie podziękować za tak piękną uroczystość.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
prof. dr hab. Michał Jerzak
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Słowo od Prezesa SERiA 
dr hab. Barbary Gołębiewskiej, prof. SGGW

  Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy 
  Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,

 W mijającym 2018 roku odbył się 25 jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia Eko-
nomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, pod tytułem Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu 
i obszarów wiejskich. Miejscem Kongresu był Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Upływający tak szybko czas skła-
nia do pewnych refleksji, wspomnień czy oceny dotychczasowego dorobku. Z tego 
względu w sesji jubileuszowej powróciliśmy we wspomnieniach do minionych wyda-
rzeń, dla młodych członków Stowarzyszenia – historycznych, dla części z nas takich, 
które wydarzyły się tak niedawno, można powiedzieć „wczoraj”. Przez 25 lat działal-
ności Stowarzyszenia nastąpiło wiele zmian w obszarze nauki, tematyki i zagadnień 
poruszanych  w trakcie obrad kolejnych Kongresów, sposobu przekazu wiedzy, czy 
publikacji wyników badań, w tym wymogów publikacyjnych. W trakcie obrad podej-
mowano i dyskutowano wiele aktualnych problemów z zakresu ekonomii rolnictwa 
i agrobiznesu. 
 Dokonujące się zmiany w obszarze nauki motywują nas do podejmowania dzia-
łań dostosowawczych. Przede wszystkim bardzo ważnym jest możliwość publikacji 
wyników badań w sposób umożliwiający wysoki poziom upowszechnienia, w tym 
rozpoznawalność i cytowanie naszych prac. Takim wyzwaniem jest odpowiednie przy-
gotowanie i zgłoszenie wydawanych przez Stowarzyszenie Roczników Naukowych do 
ewaluacji w uznawanych bazach (Web of Science i Scopus). Podjęte już zostały działa-
nia w tym zakresie, a czasopismo, jak i strona internetowa są na bieżąco aktualizowane, 
zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dlatego zgłaszane artykuły muszą spełniać coraz 
wyższe standardy i wymogi zarówno pod względem merytorycznym, ale także edytor-
skim. Problemem w tym zakresie stają się także kwestie finansowe, gdyż proces dosto-
sowawczy wymaga poniesienia wielu wydatków na nowoczesne systemy wymagane 
w funkcjonowaniu wydawnictwa (m.in. zmiany na stronie internetowej, zakup systemu 
redakcyjnego ICI Publishers Panel, czy systemu antyplagiatowego). 
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 Działalność Stowarzyszenia to również wiele kwestii organizacyjnych, które także 
wymagają dostosowań do zmieniających się przepisów prawa. Muszą one być podjęte 
i rozwiązane w bieżącej kadencji zarządu. 
 W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu SERiA z dniem 16.07.2018 roku 
Pana prof. dr hab. Dionizego Niezgody, decyzją Walnego Zgromadzenia w dniu 
11.09.2018 roku ta zaszczytna funkcja została powierzona mojej osobie. Dziękuję za 
zaufanie i postaram się dołożyć wszelkich starań, by sprostać zadaniom i obowiązkom 
z tego wynikającym, chociaż zdaję sobie sprawę, iż będzie trudno dorównać moim 
znakomitym poprzednikom. 

Prezes Zarządu SERiA
dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW

Fot. M. Roman
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Sprawozdanie z XXV Kongresu SERiA

Informacje ogólne

 W dniach 11-13.09.2018 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej  
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został zorganizowany XXV Kongres Sto-
warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA). Kongres odbył się 
pod hasłem przewodnim Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. 
Wydarzenie  zostało zorganizowane w Auli Kryształowej i w budynkach Wydziału 
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Fot. M. Roman

Nauk Ekonomicznych. Kongres skierowany był zarówno do przedstawicieli nauki, jak 
i praktyki gospodarczej z zakresu ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu. W Kongresie 
udział wzięło ponad 160 osób. 
 Był to Jubileuszowy Kongres SERiA, tym samym przebiegał w atmosferze wspo-
mnień i refleksji o minionych wydarzeniach, które dla wieloletnich członków są 
faktami,  które wydarzyły się niedawno, ale dla młodych członków Stowarzyszenia są 
zdarzeniami historycznymi. Jak co roku wydarzenie zorganizowane było przez wy-
braną uczelnię wyższą w Polsce, w której podejmowane są zagadnienia dotyczące 
rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich. Celem XXV Kongresu była prezentacja 
rezultatów badań związanych z funkcjonowaniem agrobiznesu i obszarów wiejskich. 
Kluczowym celem było również stworzenie warunków do dyskusji naukowej i inspi-
rowania nowych obszarów badań, dostarczających wiedzy niezbędnej do skutecznego 
rozwiązywania problemów obszarów wiejskich, kreowania innowacyjnych rozwiązań, 



10 Biuletyn informacyjny nr 25 – 2018

dających podstawy kształtowania skutecznej polityki i strategii rozwoju agrobiznesu 
i obszarów wiejskich w przyszłości.
 Patronat honorowy nad XXV Kongresem SERiA objęli: JM Rektor Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego – prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
– Jarosław Gowin i Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Z kolei 
patronat merytoryczny objęli: Piotr Serafin – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa i Maria Fajger – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Ponadto Kongres wsparły: Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, 
spółki: AgroSerw, GoldSad, Polmlek, Fortuna i DOHLER. Patronat medialny nad 
XXV Kongresem SERiA  przyjęli: Portal dla rolników – agropolska.pl, miesięcznik 
Przedsiębiorca Rolny, Agro Biznes Klub oraz Portal Ogrodnictwo Expert.
 Artykuły zgłoszone na Kongres zostały tradycyjnie opublikowane w sześciu zeszy-
tach Roczników Naukowych SERiA, których spisy treści zamieszczone zostały w dal-
szej części Biuletynu.

Sesja plenarna

 Sesja plenarna podczas XXV Kongresu SERiA była podzielona na trzy części.  
Pierwsza część miała charakter jubileuszowy, dlatego też wystąpienia dotyczyły 
wspom nień, refleksji i oceny dotychczasowego dorobku. W trakcie tej sesji referat 
wygłosili: prof. Wojciech Florkowski, prof. Michał Jerzak – sekretarz SERiA oraz 
prof. Bogdan Klepacki – Redaktor naczelny Roczników Naukowych SERiA.
 Referat wygłoszony przez prof. W. Florkowskiego zatytułowany był Powstanie SE-
RiA i dotyczył długiego procesu tworzenia Stowarzyszenia. Podczas swej wypowiedzi 
Profesor podkreślał, że w powołaniu niniejszej asocjacji uczestniczyło wielu naukow-
ców zarówno z Polski, jak i zagranicy. Wśród polskich twórców wielokrotnie wymie-
niał: prof. M. Sznajdera, prof. T. Hunka, prof. F. Tomczaka, prof. M. Adamowicza, 
prof. W. Ziętarę. Swą wypowiedź zakończył słowami „warto było podjąć ten trud, by 
teraz, po 25 latach, spotkać się w tak znamienitym towarzystwie”. 
 Z kolei prof. M. Jerzak zaprezentował referat pt. 25 Kongresów SERiA. Podczas 
prelekcji Profesor wymienił wszystkie miejsca i organizatorów poszczególnych kon-
gresów, wspominając przy tym ciekawe zdarzenia, zaistniałe podczas ich trwania. 
 Ostatni referat w tej części obrad wygłosił prof. B. Klepacki, który zaprezentował 
dorobek publikacyjny SERiA. Ponadto przypomniał drogę przemian Roczników Nau-
kowych SERiA oraz omówił obecne starania, które mają wprowadzić czasopismo do 
grupy pism indeksowanych w bazie Web of Science i Scopus.
 Podczas drugiej części obrad sesji plenarnej trzy referaty wygłosili goście z zagra-
nicy. 
 Pierwszy referat pt. Networks praximity and innovation for rural development: the 
SKIN EU project in the SFSC domain wygłosiła prof. Mariantonietta Fiore (Univer-
sita di Foggia). Profesor M. Fiore rozpoczęła swoje wystąpienie wyjaśnieniem poję-Profesor M. Fiore rozpoczęła swoje wystąpienie wyjaśnieniem poję-
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cia sieci oraz wskazaniem ich rodzajów i roli. Wyróżniła pojęcie sieci społecznych, 
które odgrywają obecnie dużą rolę w wymianie wiedzy, w tym wiedzy rolniczej oraz 
w dostarczaniu informacji o systemach innowacyjnych. W krajach Unii Europejskiej 
sieci społeczne są bardzo rozbudowane, składają się z wielu grup zainteresowanych, 
pełniących różne role, mających różne możliwości oraz rozproszenie geograficzne. Ta 
rozbudowana struktura sieci społecznych prowadzi do tego, że producenci rolni wciąż 
stoją przed szeregiem wyzwań. Jednym z nich jest utrzymanie się na konkurencyjnym 
rynku. Zdaniem Prelegentki trudności w walce konkurencyjnej są nadal następstwem 
wysokich kosztów produkcji rolniczej oraz niskiego stopnia innowacyjności na ob-
szarach wiejskich. Dlatego też obecnie coraz szerzej promuje się poprawę lokalnych 
sieci społecznych, które, zdaniem Pani Profesor, mają służyć wspieraniu wiedzy i in-
nowacji, poprawie rentowności i konkurencyjności wszelkich rodzajów produkcji rol-
niczych, przywracaniu, ochronie i wzmacnianiu ekosystemów rolniczych oraz leśnych, 
promowaniu  efektywnego gospodarowania zasobami, a także promowaniu organizacji 
łańcucha dostaw produktów rolnych. Profesor M. Fiore uważa, że głównym sposo-
bem na poprawę konkurencyjności producentów rolnych jest skrócenie łańcuchów 
dostaw, poprzez połączenie dwóch skrajnych ogniw tj. producenta z konsumentem. 

Fot. M. Roman
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Zdaniem Prelegentki, krótki łańcuch dostaw powinien zawierać maksymalnie jednego 
pośrednika,  wówczas spowoduje to lepszą efektywność produkcji i lepsze wykorzysta-
nie ziemi. 
 Drugi referat w tej części obrad wygłosił prof. Karel Tomšík (Czech University 
of Life Sciences) pt. European agrriculture and rural development in a perspective 
of sustainability. Podczas wystąpienia Profesor K. Tomšík przedstawił rolnictwo Unii 
Europejskiej – wskazując różnorodność produkowanych produktów, zróżnicowanie 
naturalne warunków produkcji, a także różny wymiar rolnictwa w poszczególnych kra-
jach oraz jego znaczenie. Z przedstawionych danych wynika, że w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej rolnictwo w ogólnym ujęciu stanowi niski udział w PKB, 
w rolnictwie pracuje niewielki odsetek ludności, z kolei pod względem obszarowym 
działalność rolnicza obejmuje duży areał. Profesor podkreślił, że pod względem wiel-
kości gospodarstw jest także duże zróżnicowanie, bowiem są kraje z dominacją dużych 
powierzchniowo gospodarstw (np. Republika Czeska średnia wielkość gospodarstwa 
130 ha, Wielka Brytania 95 ha, Słowacja 81 ha) oraz kraje z duża liczbą małych ro-
dzinnych gospodarstw rolnych (np. Malta, Cypr czy Rumunia). Dlatego zdaniem Pro-
fesora wspólna polityka rolna w przyszłości nie może być skierowana na jeden kieru-
nek działania, lecz musi uwzględniać wspomnianą różnorodność, ponieważ w silnym 
rolnictwie europejskim potrzebne są i małe i duże gospodarstwa rolne, i one wszyst-
kie wymagają wsparcia finansowego, które da szansę utrzymania produkcji rolniczej 
oraz wygenerowania zysku. Dlatego też zdaniem Profesora Tomšíka, należy utrzymać 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz popierać go programami prośrodo-
wiskowymi i społecznymi.
 Ostatni referat pierwszej części sesji plenarnej nt. Biobased and circular busi-
ness wygłosił prof. Emiel Wubben (Wageningen University & Reserch). Na wstępie 
Profesor  zdefiniował pojęcia bio-ekonomii, zielonej ekonomii oraz ekonomii cyrkula-
cyjnej. Rozwijając problem ekonomii cyrkulacyjnej, skoncentrował się na gospodarce 
cyrkulacyjnej. Następnie nawiązał do idei modelu motyla i przedstawił powiązania 
cyklu biologicznego z cyklem technicznym. Przedstawiony model praktycznie zobra-
zował na przykładzie zamkniętego systemu produkcji mleka. Kończąc wypowiedź 
podkreślił, że obecnie obowiązkiem wszystkich jest dążenie do lepszego i efektyw-
niejszego odzyskiwania biomasy, a wprowadzenie pojedynczych działań przez każ-
dego człowieka w przyszłości przyczyni się do lepszych i szybszych procesów obiegu 
biomasy w przyrodzie i gospodarce. Wypowiedź Profesor E. Wubben zakończył prze-
strogą, że w działalności opartej na obiegu biomasy, jak w każdym innym działaniu 
człowieka, występują dwie strony – „i ta dobra i ta niekorzystana”. Dlatego przy pro-
pagowaniu idei gospodarki cyrkulacyjnej, a następnie jej finansowym wsparciu należy 
tak postępować, by więcej było następstw pozytywnych, niż niekorzystnych.
 Drugą część obrad sesji plenarnej rozpoczął prof. Andrzej Kowalski (IERiGŻ PIB) 
referatem pt. Globalne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego w Polsce. Na 
wstępie Profesor przedstawił sytuację polskiego sektora żywnościowego na tle Unii 
Europejskiej. Z przedstawionych badań wynikało, że w ostatnich latach obserwuje się 
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wzrost krajowego popytu na żywność oraz duże ożywienie w handlu produktami rolno-
-spożywczymi. Ponadto wzrost gospodarczy oraz dochodów ludności sprzyja poprawie 
jakości wyżywienia. Zdaniem Profesora te pozytywne zmiany są rezultatem zarówno 
samoistnych procesów gospodarczych w sektorze, jak również realizowanej krajowej 
i zagranicznej polityki rolnej, uwzględniającej zarówno uwarunkowania wewnętrzne, 
jak i światowe tendencje, wskazujące miejsce sektora spożywczego w gospodarce kra-
ju. Kończąc wystąpienie Profesor podkreślił, iż dotychczasowy rozwój i moderniza-
cja polskiego sektora żywnościowego muszą być kontynuowane, przy czym w tym 
procesie należy uwzględnić globalizację gospodarki światowej, gdyż ta otwiera nowe 
możliwości międzynarodowej współpracy, wśród których można wymienić dostęp do 
nowych rynków, sieci zbytu, kapitału, technologii i informacji.
 Jako drugi referat pt. Środowiskowe skutki wdrożenia WPR w Polsce wygłosił dr hab. 
Mariusz Matyka, prof. IUNG. Na wstępie Prelegent zaprezentował wyniki badań do-
tyczących zmian powierzchni użytków rolnych, zasiewów wybranych upraw, pozio-
mu nawożenia mineralnego i obsady zwierząt w Polsce. Następnie, dokonując oceny 
rozwoju polskiego rolnictwa, stwierdził, że liczne reformy Wspólnej Polityki Rolnej 
wskazują na zrównoważony rozwój, który oznacza działanie w kierunku wielofunk-
cyjności rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Zdaniem Profesora, produkcja rolnicza 
w Polsce posiada wciąż znaczny potencjał rozwojowy, którego wykorzystanie zależy 
od sprawnego wdrożenia, postępu organizacyjnego, biologicznego, technicznego oraz 

Fot. M. Roman
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agrotechnicznego. Kończąc Profesor raz jeszcze podkreślił, że WPR przyniosła wiele 
środowiskowych zmian w polskim rolnictwie, ale dalszy rozwój jest nadal potrzebny 
i powinien być skierowany na zrównoważony rozwój, ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych i negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze, poprawę 
konkurencyjności, wzrost innowacyjności, wdrażanie postępu technologicznego, po-
prawę efektywności transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej.
 Sesję plenarną zamknął dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, wygłaszając 
referat nt. Rolnictwo w łańcuchu wartości biogospodarki – globalne i lokalne wyzwa-
nia. Na wstępie wystąpienia Profesor określił miejsce rolnictwa w łańcuchu wartości 
biogospodarki. Następnie przedstawił znaczenie i rozwój rolnictwa, jako sektora su-
rowcowego. Na podstawie przedstawionych danych wskazał cechy charakterystycz-
ne polskiego rolnictwa. Wśród cech pozytywnych wymienił: wzrost produkcji rolni-
czej, generowanie salda dodatniego w zagranicznym handlu produktami spożywczymi 
i produktami pochodzenia zwierzęcego. Profesor zauważył, że mimo korzystnych ocen 
przed rolnictwem nadal stoją wyzwania, wśród których, między innymi, wymienił po-
trzebę poprawy efektywności i jakości produktów. Jego zdaniem może być ona doko-
nana poprzez poprawę koordynacji łańcucha wartości zarówno na poziomie poszcze-
gólnych ogniw, jak również całego łańcucha dostaw.

Fot. M. Roman
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Sekcje problemowe

SEKCJA 1A
Ekonomiczno-społeczne czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 Sekcji 1A przewodniczyły: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (SGGW 
w Warszawie) oraz dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB (Uniwersytet w Białym-
stoku).
 Organizatorzy zaplanowali 16 wystąpień, z czego wygłoszonych zostało 13 refera-
tów (6 w pierwszej części sesji i 7 w drugiej). Wprowadzono też jedną zmianę: zamiast 
referatu mgr Anety Bełdyckiej-Bórawskiej pt. Czynniki kształtujące sytuację ekono-
miczną gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku, referat zatytułowany Produkcja 
energii z biomasy w Polsce na tle Unii Europejskiej wygłosił mgr Rafał Wyszomierski. 
 Podobnie jak ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju rolnictwa i terenów wiej-
skich są bardzo zróżnicowane, tak również problematyka referatów była różnorodna. 
Generalnie można ująć ją w kilku kluczowych obszarach:

• trzy wystąpienia dotyczyły oceny efektywności ekonomicznej technologii pro-
dukcji żyta (heterozyjnego i populacyjnego), pszenżyta ozimego oraz perspek-
tyw uprawy roślin strączkowych w Polsce. Największą dyskusję w tym obszarze 
wywołała kwestia uprawy roślin strączkowych, jako nie tylko źródła cennych 
mikroelementów wzbogacających glebę, lecz potencjalnego surowca do pro-
dukcji pasz, która zdaniem uczestników dyskusji mogłaby stanowić poważną 
alternatywę dla produkcji pasz z importowanej soi, z uwagi jednak na domi-
nujące w Polsce przetwórnie soi na ogół powiązane z kapitałem zagranicznych 
korporacji, popyt na rośliny strączkowe jest ograniczony. Dlatego też, zdaniem 
dyskutantów, bez konkretnego wsparcia ze strony państwa w zakresie tworzenia 
łańcucha dostaw nie ma szans na dalszy wzrost areału produkcji roślin strączko-
wych;

• kolejne dwa wystąpienia dotyczyły energii elektrycznej. W pierwszym refera-
cie przedmiotem rozważań była ocena potencjału produkcji energii z biomasy, 
a w drugim – proces elektryfikacji polskiej wsi w ujęciu historycznym i regio-
nalnym. Pogłębioną dyskusję wywołało zwłaszcza drugie opracowanie, ponie-
waż wydawać by się mogło, że proces elektryfikacji został zakończony i nie jest 
dzisiaj problemem dostęp do energii elektrycznej, to jednak coraz większego 
znaczenia nabiera jakość tego dostępu, co może być inspiracją nowych kierun-
ków poszukiwań badawczych;

• następne dwa wystąpienia dotyczyły młodzieży akademickiej – jedno w zakre-
sie jej postaw względem idei zrównoważonego rozwoju, a drugie – skuteczności 
kształcenia w obszarze nauk rolniczych; oba referaty wzbudziły duże zaintere-
sowanie i tym samym dyskusję uczestników sesji;

• sześć kolejnych wystąpień dotyczyło różnych aspektów funkcjonowania 
obszarów  wiejskich i gospodarstw rolnych, w tym przede wszystkim: propozycji  
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Komisji Europejskiej w zakresie kształtu głównych założeń Wspólnej Polity-
ki Rolnej na lata 2021-2027, terytorialnego zróżnicowania dynamiki zmian 
zatrudnienia w Polsce, zainteresowania rolników prowadzeniem gospodarstw 
opiekuńczych jako formy działalności pozarolniczej, perspektyw rozwoju agro-
turystyki w obliczu rosnących wymagań klientów, wynagrodzenia najemnej siły 
roboczej w gospodarstwach rolniczych polskiego FADN, różnic w poziomie ży-
cia gospodarstw domowych w polskich miastach i wsiach.

 Wygłoszone referaty wzbudzały zainteresowanie uczestników sekcji, a tym samym 
liczne pytania i na ogół ożywioną dyskusję. Stąd też, z uwagi na brak czasu, nie wygło-
szono 3 referatów (za zgodą autorów). 
 Wysoka wartość merytoryczna większości opracowań i na ogół doskonała prezen-
tacja utrudniła prowadzącym dokonanie wyboru referatu najlepszego. Niemniej jednak 
uznano, że w sekcji 1A na wyróżnienie zasługuje dr Piotr Pietrzak – autor opracowania 
pt. Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych. 

Materiał przygotowała
dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

SEKCJA 1B
Ekonomiczno-społeczne czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 Sekcji 1B przewodniczyli: prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR (Uniwersytet 
Rzeszowski) oraz dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW (SGGW w Warszawie).
 Obrady odbywały się w dwóch sesjach. Do sekcji zostało zakwalifikowanych 17 re-
feratów, z których wygłoszono 15. Tematyka referatów była zróżnicowana ze względu 
na szeroki zakres tematu sekcji, który dotyczył ekonomiczno-społecznych czynników 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
 W pierwszej części obrad uwzględniono takie zagadnienia jak: poziom życia i za-
trudnienie na obszarach wiejskich, konwergencja procesów rozwojowych, dodatkowe 
źródła dochodów gospodarstw rolniczych, przedsiębiorczość kobiet, wydatki kon-
sumpcyjne gospodarstw domowych, ocenę wykorzystania maszyn w gospodarstwach 
rolniczych oraz przyczyny i skutki konsolidacji w branży mięsnej.
 Z analiz wynika, że w Polsce, podobnie jak w większości rozwiniętych gospodarek, 
zmniejsza się zatrudnienie w rolnictwie, a zwiększa w sektorze usług. Zatrudnienie 
na obszarach wiejskich jest zróżnicowane regionalnie. W latach 2003-2015 wskaźnik 
zatrudnienia  członków wiejskich gospodarstw domowych był wyższy w gospodar-
stwach domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego niż w gospodarstwach bez-
rolnych.
 W skali globalnej obserwuje się konwergencję procesów rozwojowych w rolnic-
twie, mierzonych wskaźnikami efektywności technicznej oraz udziałem zatrudnionych 
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w tym sektorze w stosunku do ogółu pracujących. Siła konwergencji procesu odpły-
wu siły roboczej z rolnictwa ma charakter globalny, ale nie jest jednolita. Najwyraź-
niej obserwuje się ją w Europie oraz Azji, a najsłabsza występuje w Afryce. Procesom 
konwergencji pomiędzy krajami nie podlegają natomiast zmiany wartości dodanej na 
zatrudnionego w rolnictwie. Jedynie w przypadku krajów europejskich zjawisko to 
w pewnym zakresie występuje. Uzbrojenie pracy w kapitał w rolnictwie podlega coraz 
większemu zróżnicowaniu. Szybciej zwiększa się w państwach wysokorozwiniętych 
w stosunku do biedniejszych. 
 W zakresie poziomu życia w Polsce obserwuje się dysproporcje między wsią a mia-
stem, ale ta różnica zmniejsza się. Wartość wydatków na zaspokojenie potrzeb wyż-
szego rzędu w latach 2006-2016 zwiększała się szybciej w wiejskich gospodarstwach 
domowych niż w miejskich. Wynikało to prawdopodobnie ze wzrostu dochodów 
mieszkańców wsi. W jednoosobowych gospodarstwach wiejskich prowadzonych przez 
kobiety występuje wysoki udział wydatków podstawowych, a w podmiotach kierowa-
nych przez mężczyzn duży odsetek wydatków dotyczy używek. 
 W Polsce dominujący udział w strukturze gospodarstw rolnych mają małe gospo-
darstwa. W przypadku położenia w turystycznym regionie, w atrakcyjnym miejscu, 
ich właściciele często podejmują działalność agroturystyczną. Stanowi ona dodatkową 
formę aktywności wszystkich członków gospodarstw domowych. Jest to jednocześnie 
sposób na wykorzystanie nie tylko zasobów pracy, ale także składników majątkowych, 
stanowiących własność gospodarstwa. 

Fot. M. Roman
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 Ważnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich jest przedsiębiorczość nierolni-
cza kobiet na wsi. Najczęściej podejmują one działalność handlową o małym zasięgu 
działania, który obejmuje zwykle teren wsi oraz najbliższych okolic. Prowadzenie ma-
łych przedsiębiorstw tworzy nowe miejsca pracy, umożliwia zamieszkanie na terenach 
wiejskich i stwarza szansę na zwiększenie dochodów rodzin rolniczych.
 Bardzo rozdrobniona struktura dotyczy także podmiotów na rynku mięsnym. Mała 
skala produkcji ogranicza konkurencyjność gospodarstw oraz przedsiębiorstw w kraju 
i na rynkach zagranicznych. Charakterystyczną cechą zmian na tym rynku jest konso-
lidacja, która jest naturalnym procesem w gospodarce wolnorynkowej. W praktyce go-
spodarczej przyjmuje różne formy i rodzaje, w zależności od uwarunkowań rynkowych 
oraz sytuacji łączących się przedsiębiorstw. W wyniku konsolidacji w branży mięsnej 
w Polsce zwiększa się udział dużych podmiotów zagranicznych o globalnej skali dzia-
łalności, Kapitał zagraniczny przyciągają relatywnie niskie koszty produkcji, wysoka 
jakość mięsa i pewne rynki zbytu. Jednocześnie zwiększa się konsolidacja polskich 
przedsiębiorstw, które chcą konkurować na europejskim i światowym rynku. 
 Jednym z elementów analizy była także koncepcja metodyki rozliczeń kosztów me-
chanizacji na poszczególne działalności, oraz związanych z tym sposobów ich racjo-
nalizacji. Sformułowano propozycję, żeby w ramach kosztów stałych maszyn wyod-
rębnić dwie kategorie kosztów: koszty użyteczne i koszty bezużyteczne, co umożliwi 
poprawę zarządzania parkiem maszynowym z punktu widzenia całego gospodarstwa. 
Uzmiennienie kosztów stałych użytecznych pozwoli na obciążenie nimi działalności 
produkcyjnych, natomiast stałe koszty bezużyteczne będą obciążać wynik z zarządza-
nia parkiem maszynowym.
 W drugiej części obrad przedstawiono zmiany dochodowości pracy w aspekcie po-
stępu technicznego w rolnictwie, efektywność techniczną gospodarstw w wojewódz-
twie lubelskim, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich cennych przyrodniczo, zmia-
ny stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim, 
zróżnicowanie przestrzenne poziomu i struktury wydatkowania środków LEADER, 
ocenę efektywności środowiskowej w produkcji kukurydzy oraz zarys koncepcji badań 
na temat kosztów likwidacji gospodarstw rolnych.
 Z danych wynika, że w latach 1995-2016 nastąpił wzrost wydajności i produktyw-
ności rolnictwa w Polsce. Jednocześnie zanotowano spadek cen podstawowych pro-
duktów rolnych. Ceny żywności wytworzonej na bazie surowców rolniczych charak-
teryzowały się stabilizacją, trendem wzrostowym lub spadkowym, przy czym spadek 
poziomu cen produktów żywnościowych był niższy niż cen produktów rolnych.
 Po 1995 roku odnotowano pogłębiający się dysparytet dochodowy pomiędzy rol-
nictwem a gospodarką narodową. Przeciwdziałać temu zjawisku można poprzez me-
chanizmy polityki rolnej, stabilizujące ceny i dochody rolnicze. Konieczny jest też re-
transfer nadwyżki spoza rolniczego otoczenia do rolników. Bez niego nie jest możliwy 
zrównoważony rozwój rolnictwa i sektora rolno-spożywczego. W rolnictwie konieczne 
są też zmiany strukturalne i ciągłe dążenie do poprawy efektywności gospodarowania, 
zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania czynnika pracy.
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 Wyniki przeprowadzonej analizy efektywności dla województwa lubelskiego w la-
tach 2014-2016 pokazały, że duże gospodarstwa polowe funkcjonowały bardziej efek-
tywnie niż gospodarstwa trzodowe. Miały na to wpływ korzystne warunki klimatyczne 
oraz dobre warunki glebowe gospodarstw z produkcją roślinną. W tych specjalizacjach 
nieefektywność gospodarstw w większym stopniu była zależna od efektywności skali 
niż efektywności technicznej, co oznacza że na ich wyniki w największym stopniu 
wpływał sposób zarządzania gospodarstwem. Wysoki udział gospodarstw zarówno po-
lowych, jak i trzodowych, funkcjonujących w obszarze rosnących korzyści, wskazuje, 
że gospodarstwa te mogą poprawić swoją efektywność poprzez zwiększenie skali pro-
dukcji.
 W rozwoju obszarów wiejskich kluczową rolę odgrywa przedsiębiorczość związa-
na z rozwojem rolnictwa i sektora MŚP. O tempie i dynamice tego rozwoju decydują 
obiektywne, wewnętrzne atuty i słabości oraz zewnętrzne uwarunkowania, czyli szanse 
i zagrożenia.
 W południowo-wschodniej Polsce szanse wynikające z posiadania cennych przy-
rodniczo zasobów nie znajdują odzwierciedlenia ani w rolnictwie, ponieważ słabe jest 
wykorzystanie potencjału użytków zielonych i bardzo mała liczba gospodarstw ekolo-
gicznych, ani w sektorze MŚP, pomimo bardzo wysokiego nasycenia przedsiębiorstw 
przypadających na 10 tys. mieszkańców. W strukturze podmiotów tych terenów domi-
nują przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, w tym dużą część stanowią firmy sa-
mozatrudniające, słabe ekonomicznie. Cenne przyrodniczo środowisko w tym regionie 
jest bardziej postrzegane jako bariera niż atut, decydujący o atrakcyjności lokalizacji 
działalności gospodarczej. Skutkuje to również małą atrakcyjnością do zamieszkiwa-
nia na tych terenach. W celu rozwoju takich regionów niezbędne jest zarządzanie nimi 
w oparciu o poprawne diagnozy, uwzględniające specyfikę wynikającą z endogenicz-
nych zasobów. 
 Jednym ze źródeł finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2014 
były fundusze unijne, pochodzące z działania osi 4 PROW 2007-2013 pn. „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”. Z tych środków finansowano małe projekty, dotyczące 
odnowy i rozwoju wsi, rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowania w kierunku 
działalności nierolniczej. Z analiz wynika, że poziom wykorzystania tych środków jest 
zróżnicowany regionalnie. Większą aktywność w ich wykorzystaniu zaobserwowano 
na obszarach słabiej rozwiniętych. 
 Oddziaływanie wsparcia inwestycyjnego, realizowanego w ramach WPR w latach 
2004-2015 na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych z województwa małopol-
skiego, było jednostronne i związane przede wszystkim z powiększaniem ich kapi-
tału rzeczowego. Zrealizowane projekty inwestycyjne w małym stopniu przyczyniły 
się do zmian w sytuacji agrarnej badanych podmiotów, ale umożliwiły zwiększenie 
powierzchni gospodarstw i areału upraw. Dzięki inwestycjom dofinansowywanym ze 
środków WPR nastąpiło zwiększenie stopnia towarowości tych gospodarstw. Gospo-
darstwa rolne, które zwiększyły produkcję roślinną, koncentrowały się na produkcji 
specjalistycznej. 
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 Wraz z rozwojem gospodarczym poszczególnych krajów udział rolnictwa w two-
rzeniu dochodu narodowego i zatrudnieniu zmniejsza się. Zmniejsza się również liczba 
gospodarstw rolnych, a wzrasta ich potencjał produkcyjny. Procesy te obserwowane 
są również w Polsce, chociaż ich tempo jest zbyt wolne. Na podstawie zachodzących 
zmian można sądzić, że w przyszłości nasilać się będą procesy likwidacji, głównie 
podmiotów mniejszych i nieefektywnych, którym towarzyszyć będzie koncentracja 
czynników produkcji w podmiotach silniejszych ekonomicznie.
 Przyśpieszenie procesów likwidacji gospodarstw rolnych, jak również ewentualna 
zasadność sterowania nimi przy pomocy narzędzi polityki rolnej wymagają postawie-
nia pytania o wysokość kosztów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych li-
kwidacji części gospodarstw rolnych, w tym tzw. gospodarstw drobnych. 
Istotnym zagadnieniem była także analiza oddziaływania rolnictwa na środowisko 
naturalne.  Z danych wynika, że rolnictwo w Polsce odpowiada za około 8,3% emi-
sji gazów cieplarnianych. W tym zakresie uwzględniono uprawę kukurydzy, której 
znaczenie  gospodarcze zwiększa się. Wykazano, że istnieje możliwość redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, poprzez zastosowanie optymalnej technologii uprawy 
 Wygłoszone referaty były interesujące. Przedstawiona problematyka zainspirowała 
ożywioną dyskusję. Na wyróżnienie zasługiwało kilka referatów, ale ze względu na 
wymagania regulaminowe wyróżniono wystąpienie dr inż. Dariusza Kusza z Politech-
niki Rzeszowskiej nt. Zmiany dochodowości pracy w aspekcie postępu technicznego 
w rolnictwie w Polsce.

Materiał przygotowała
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW

SEKCJA 2
Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw

 Sekcji 2 przewodniczyły: prof. dr hab. Irena Ozimek (SGGW w Warszawie) 
i dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie).
 Podczas obrad wystąpiło łącznie 11 prelegentów. Wystąpienia cechowały się wy-
sokim poziomem merytorycznym i były bardzo interesujące, o czym świadczyła oży-
wiona dyskusja. Prezentowana problematyka obejmowała szeroki zakres tematyczny. 
Podczas sekcji przedstawiono formy zagospodarowania ZWRSP a bariery rozwoju 
gospodarstw, czy też powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie 
podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych. Część wystąpień 
dotyczyła aspektów związanych z uwarunkowaniami produkcji roślinnej, tj. możliwo-
ści funkcjonowania rynku rodzimych roślin strączkowych, uprawy winorośli w Pol-
sce (w świetle danych statystycznych). Poruszony został również aspekt dotyczący 
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cen owoców i warzyw w kontekście integracji przestrzennej rynku i transmisji cen 
na wybranych rynkach owoców i warzyw, a także zmienność cen owoców w modelu 
pajęczyny cenowej. Ponadto przedmiotem wystąpienia był ubój zwierząt rzeźnych w 
Polsce na potrzeby religijne. Podczas sesji zaprezentowano także organizację logistyki 
zaopatrzenia na przykładzie browaru oraz preferencje spożycia miodu w opinii kon-
sumentów. Wystąpienia dotyczyły również aspektów związanych z zarówno z bezpie-
czeństwem żywnościowym, jak też i bezpieczeństwem żywności w kontekście regula-
cji prawnych i opinii konsumentów. 
 Prezentacje podczas sekcji zostały wygłoszone przez następujące osoby:
1. Dr Joanna Florek: Możliwości funkcjonowania rynku rodzimych roślin strączko-

wych.
2. Dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM: Formy zagospodarowania ZWRSP 

a bariery rozwoju gospodarstw.
3. Dr inż. Robert Mroczek: Ubój zwierząt rzeźnych w Polsce na potrzeby religijne –za 

i przeciw.
4. Dr inż. Dawid Olewnicki: Uprawa winorośli w Polsce w świetle danych statystycz-

nych.
5. Dr Wioleta Sobczak: Integracja przestrzenna rynku i transmisja cen na wybranych 

rynkach owoców i warzyw.

Fot. M. Roman
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6. Dr inż. Monika Roman: Organizacja logistyki zaopatrzenia na przykładzie browaru.
7. Dr inż. Roman Chorób: Powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w woje-

wództwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych.
8. Dr inż. Anna Grontkowska: Preferencje spożycia miodu w opinii jego konsumentów.
9. Mgr inż. Łukasz Zaremba: Zmienność cen owoców w modelu pajęczyny cenowej.
10. Dr Katarzyna Żmija: Oddziaływanie państwa na tworzenie warunków do zapewnie-

nia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze krajowym i lokalnym.
11. Prof. dr hab. Irena Ozimek: Bezpieczeństwo żywności w kontekście regulacji praw-

nych i opinii konsumentów.
 Wyróżnienie zostało przyznane dr Wiolecie Sobczak (SGGW w Warszawie) za 
prezentację nt. Integracja przestrzenna rynku i transmisja cen na wybranych rynkach 
owoców i warzyw. Prezentację tę cechował wysoki poziom merytoryczny oraz wyko-
rzystane zawansowane metody statystyczne. Podkreślono także bardzo dobrą interpre-
tację przyczynowo-skutkową omawianych zagadnień.

Materiał przygotowała
dr hab. Irena Ozimek, prof. SGGW

SEKCJA 3
Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym

 Sekcji 3 przewodniczyli: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (IUNG-PIB w Puła-
wach) i dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW (SGGW w Warszawie).
 W obradach uczestniczyło 12-15 osób. Ogółem do tej sesji zgłoszono 11 referatów, 
z czego wygłoszono 10. Jeden z referatów nie był prezentowany z uwagi na nieobec-
ność autora. Tematyka referatów była rozległa, ale wszystkie dotyczyły problemów 
konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym. Potwierdzeniem 
jest wykaz referatów wygłoszonych w ramach sekcji 3:
1. Przemiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego w Polsce w XXI wieku – 

dr hab. Piotr Chechelski, prof. IERiGŻ-PIB.
2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce – 

dr inż. Mariusz Chądrzyński.
3. Efektywność i konkurencyjność gospodarstw specjalizujących się w uprawie wino-

rośli w wybranych krajach UE – dr Tadeusz Filipiak.
4. Ocena konkurencyjności towarowych gospodarstw rolnych – mgr inż. Adam Kagan.
5. Kierunki i perspektywy rozwoju branży cukierniczej w Polsce – dr hab. Joanna 

Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW, dr inż. Michał Kociszewski.
6. Efektywność substytucji pracy strumieniem kapitału w towarowych gospodarstwach 

rolnych o różnym potencjale produkcyjnym – dr hab. Anna Nowak, prof. dr hab. 
Dionizy Niezgoda, dr Ewa Wójcik.
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7. Wpływ uwarunkowań na efekty produkcyjno-ekonomiczne i konkurencyjność przed-
siębiorstw rolnych o różnych kierunkach specjalizacji – prof. dr hab. Stanisław Kra-
sowicz.

8. Czynniki kształtujące efektywność przedsiębiorstw sektora spożywczego – dr hab. Syl-
wester Kozak, prof. SGGW.

9. Determinanty opłacalności produkcji pszczelarskiej w Polsce – dr inż. Janusz Ma-
jewski.

10. Wpływ wybranych czynników na rozwój innowacyjności sektora rolno-spożywczego 
w województwie podlaskim – dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW, 
dr Adam Miara.

 Autorami i współautorami referatów byli pracownicy naukowi reprezentujący róż-
ne ośrodki akademickie i instytuty. Najliczniejszą grupę referujących stanowili pra-
cownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Warto podkreślić, iż 
w obradach sekcji uczestniczył także przedstawiciel przemysłu rolno-spożywczego.
 Wyznacznikiem zakresu merytorycznego sekcji 3 była teza, że konkurencyjność 
jest kategorią ekonomiczną, która może i powinna być rozpatrywana na różnych po-
ziomach zarządzania i rozwoju agrobiznesu (kraj, regiony, gałęzie przemysłu, przed-
siębiorstwa określonych branż, gospodarstwa rolne). Jest ona integralnie powiązana 
z innowacyjnością. Między konkurencyjnością i innowacyjnością istnieje sprzężenie 
zwrotne. Możliwości zwiększenia konkurencyjności całej gospodarki, określonej ga-
łęzi czy branży, a przede wszystkim przedsiębiorstwa poszukuje się poprzez obniżanie 
kosztów, ale także przez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, organi-
zacyjnych i nowych produktów o wysokiej jakości, spełniających oczekiwania różnych 
grup odbiorców – konsumentów.
 Główne nurty tematyczne referatów to:

• zaakcentowanie znaczenia i zróżnicowania skali przemian struktury podmioto-
wej przemysłu spożywczego w Polsce w XXI wieku, z uwzględnieniem 3 eta-
pów (tj. 2003-2007, 2008-2012, 2013-2016),

• ukazanie kierunków, znaczenia oraz specyfiki innowacji wdrażanych w przemyśle 
spożywczym w Polsce, a konkretnie w przedsiębiorstwach określonych branż,

• zwrócenie uwagi na fakt niskiej innowacyjności polskiego sektora rolno-żyw-
nościowego, czego wyrazem są niskie pozycje Polski w rankingach na poziomie 
światowym i UE,

• porównanie efektywności i konkurencyjności gospodarstw specjalizujących się 
w uprawie winorośli w różnych krajach UE, a także ocena perspektyw rozwoju 
tego kierunku produkcji w Polsce,

• wykazanie, że konkurencyjność ma szczególne znaczenie dla gospodarstw to-
warowych, realizujących różne modele zwiększania konkurencyjności,

• przedstawienie na przykładzie RZD IUNG-PIB efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstw rolnych funkcjonujących w różnych warunkach siedliskowych 
(glebowych, klimatycznych), zróżnicowanych pod względem organizacji i in-
tensywności produkcji,
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• wykazanie, że warunki organizacyjno-ekonomiczne, a zwłaszcza specjalizacja 
i intensywność produkcji odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu efektyw-
ności ekonomicznej wykorzystania ziemi, pracy i kapitału, a także zwiększania 
konkurencyjności,

• wykazanie, że nowe rozwiązania technologiczno-organizacyjne są przesłankami 
i wyznacznikami substytucji pracy strumieniem kapitału w towarowych gospo-
darstwach rolnych, o różnym potencjale,

• przedstawienie szeregu istotnych problemów dotyczących kierunków i perspek-
tyw rozwoju branży cukierniczej, stanowiących przedmiot zainteresowania eko-
nomistów,

• podkreślenie znaczenia eksportu wyrobów cukierniczych produkowanych 
w Polsce, oraz konieczności doskonalenia promocji z uwzględnieniem zmian 
i trendów w konsumpcji,

• udowodnienie, że problemem o kluczowym znaczeniu jest rozpoznanie i umie-
jętne wykorzystanie czynników kształtujących efektywność przemysłu spożyw-
czego, zarówno zewnętrznych (globalnych, rynkowych, koniunkturalnych), jak 
i wewnętrznych (formy i skala produkcji), które mogą być w pewnym zakresie 
kształtowane przez zarządzających przedsiębiorstwami,

• przedstawienie propozycji metod, przydatnych do ocen procesów zwiększania 
konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu rolno-żywnościowego i gospo-
darstw rolnych,

Fot. M. Roman
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• przedstawienie stanu aktualnego produkcji pszczelarskiej w Polsce na tle innych 
krajów i czynników decydujących o jej opłacalności, m.in., podkreślenie dużych 
różnic cen miodu w skupie i w ramach sprzedaży bezpośredniej,

• zwrócenie uwagi na konieczność pogłębiania i obiektywizacji analiz czynników 
determinujących rozwój innowacyjności sektora rolno-spożywczego, poprzez 
uwzględnienie potencjału gospodarczego i specyfiki regionów. Problemy te ana-
lizowano na przykładzie województwa podlaskiego,

• wykazanie, że ważnym czynnikiem zwiększania konkurencyjności przedsię-
biorstw przemysłu rolno-żywnościowego jest umiejętność analizy rynku i ocze-
kiwań konsumentów.

 Reasumując, można stwierdzić, że tematyka referatów wygłaszanych w ramach 
sekcji 3 była wielowątkowa i dotyczyła problemów o dużym znaczeniu społecznym 
oraz ekonomicznym. Zawsze ich myślą przewodnią była konkurencyjność, kształto-
wana przez wiele czynników, rozpatrywanych na różnych poziomach zarządzania. 
Wszystkie referaty zasługują na pozytywną ocenę, z uwagi na walory merytoryczne, 
innowacyjno-poznawcze, sposób prezentacji, a także znaczenie metodyczne istotne 
z punktu widzenia doskonalenia warsztatów naukowych ekonomistów, szczególnie 
młodych. Wszystkim referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której wskazy-
wano na potrzebę dalszych badań i wypełniania luk (nisz) informacyjnych, a także na 
znaczenie dostępu do różnych źródeł informacji. Zwracano również uwagę na potrzebę 
analizy zmian w ujęciu dynamicznym, branżowym i regionalnym.
 Do wyróżnienia zaproponowano referat dr inż. Janusza Majewskiego (SGGW) 
pt. Determinanty opłacalności produkcji pszczelarskiej w Polsce.
 Cele sekcji 3 zostały zrealizowane, a jej tematyka w sposób wyraźny wpisuje się 
w dorobek XXV Kongresu SERiA. Współprzewodniczący niniejszej sekcji uprzejmie 
dziękują Organizatorom XXV Kongresu SERiA za powierzenie tak zaszczytnej funk-
cji. Dziękują również wszystkim autorom i współautorom oraz dyskutantom za aktyw-
ny udział w obradach.

Materiał przygotowali
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW

SEKCJA 4
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

 Sekcji 4 przewodniczyli: prof. dr hab. Krzysztof Firlej (Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie) i dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW (SGGW w Warszawie).
 W sekcji 4 do wystąpień zapisanych było 13 prelegentów, wygłoszono 12 referatów. 
Po wygłoszeniu większości referatów odbywały się interesujące i ożywione dyskusje. 
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 Tematyka wygłoszonych referatów była różnorodna. Najwięcej referatów dotyczy-
ło handlu zagranicznego i międzynarodowego. W wystąpieniach wskazano, że handel 
zagraniczny produktami rolno-spożywczymi jest ważny dla polskiej gospodarki. Pol-
ska posiada dodatni bilans handlowy w zakresie tych artykułów, chociaż nie dotyczy to 
wszystkich grup artykułów tej branży. Trzy referaty dotyczyły procesów koncentracji 
i integracji. Jeden odnosił się do procesów koncentracji gruntów rolnych. W wystą-
pieniu wskazano, że następuje koncentracja gruntów rolnych w Polsce, chociaż ten 
proces zmienia się w czasie. Obserwuje się także lata, w których miały miejsce procesy 
dekoncentracji. Drugi referat dotyczył procesów koncentracji w światowym przemyśle 
środków produkcji dla rolnictwa. Wskazano w nim, że proces ten szybko postępuje 
i prowadzi do oligopolizacji, a w dalszej perspektywie może doprowadzić do mono-
polizacji w analizowanym przemyśle. W trzecim referacie porównano efekty integracji 
producentów owoców i warzyw w Polsce i w Rumunii. 
 Kolejne referaty dotyczyły efektywności polskich gospodarstw mlecznych, a tak-
że kwestii samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej. 
Wyniki analizy wskazały, że polskie gospodarstwa mleczne charakteryzują się nie-
wielką efektywnością na tle krajów UE. Najbardziej efektywne są gospodarstwa 
mleczne w Danii. Natomiast w kwestii produkcji ziemniaków Polska, jako kraj, ma 
możliwości powiększenia powierzchni ich upraw i zbiorów. Jest to o tyle istotne, że 
w krajach Unii Europejskiej zwiększa się zapotrzebowania na ten produkt. Istnieje 
natomiast duża asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w poszczegól-
nych krajach.
 W następnym referacie przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z napływem 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wskazano, jaki jest wpływ inwestorów za-
granicznych na gospodarkę kraju oraz na rozwój lokalny. Ukazano, że korzyści z na-
pływu inwestycji zagranicznych są znaczne, dlatego też powinniśmy, jako kraj, przy-
ciągać inwestorów zagranicznych.
 W kolejnym referacie przedstawiono znaczenie społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i jej wpływu na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożyw-
czego. W opinii Autora działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 
są obecnie koniecznością, a przedsiębiorcy powinni odpowiedzieć na pytanie, jakie 
działania w tym zakresie przyniosą najlepsze efekty.
 W ostatnim przedstawionym wystąpieniu przedstawiciel Litwy ukazał rozwój 
energii odnawialnej na Litwie i ocenił znaczenie obszarów wiejskich dla tego rozwo-
ju.
 Do wyróżnienia w tej sekcji zaproponowano referat dr Adama Majchrzaka (SGGW) 
pt. Koncentracja gruntów rolnych w Polsce w świetle tendencji europejskich.
 Podsumowując, przedstawione w sekcji 4 referaty, jak też prowadzoną dyskusję, 
ocenić można wysoko.

Materiał przygotował
dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
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SEKCJA 5
System finansowy w agrobiznesie

 Sekcji 5 przewodniczyli: prof. dr hab. Andrzej Wiatrak (Uniwersytet Warszaw-
ski) i dr hab. Ryszard Kata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski).
 W obradach niniejszej sekcji wzięło udział 16 osób (łącznie z referentami). Pre-
zentowane referaty dotyczyły nie tylko problematyki systemu finansowego w agro-
biznesie, ale także uwarunkowań jego funkcjonowania i rozwoju. Z prezentowanych 
referatów i dyskusji wynika między innymi, że: 
1. Ogółem wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wraz z KRUS i BŚE od 

ośmiu lat sukcesywnie maleją w formule udziałowej względem wydatków budże-
towych ogółem oraz PKB. Tym samym rolnictwo w Polsce nie korzysta z efektów 
wzrostu PKB. Podkreślić należy, że kluczowe jest w tym wypadku wsparcie fi-
nansowe (także malejące) z BŚE, które w pewnym stopniu niweluje dysproporcje 
sektorowe w podziale środków z krajowego dochodu.

2. Udział wydatków budżetowych na KRUS w ogóle wydatków budżetowych pań-
stwa w okresie dwudziestu lat sukcesywnie spadał. W 2018 roku udział ten wynosił 
4,52%, podczas gdy w 1998 roku 10,16%, a więc zmniejszył się on o ponad połowę, 
ale poziom rocznych wydatków budżetowych na KRUS stabilizuje się.

3. Tradycyjnie występowało w gospodarstwach rolniczych w Polsce samofinanso-
wanie inwestycji, gdyż rolnicy nie wyrażali dużej skłonności do ich kredytowa-
nia, natomiast po akcesji Polski obserwuje się zmianę w tym zakresie. Inwestycje 
w rolnictwie są finansowane głównie ze środków unijnych, a następnie z środków 
własnych rolników i kredytów bankowych. Jednocześnie obserwuje się, że udział 
kredytów bankowych w strukturze finansowania inwestycji z roku na rok sukce-
sywnie rósł, zmniejszał się natomiast udziału środków własnych. Ponadto wraz ze 
wzrostem wartości ponoszonych nakładów inwestycyjnych, rosła skłonność rolni-
ków do korzystania z kredytów bankowych.

4. Jednocześnie rośnie też zadłużenie rolnictwa, ale nie stanowi jeszcze zagrożenia. 
Zadłużenie w sektorze rolniczym w 2018 roku wynosiło 412,5 mln zł, przy czym 
średni dług rolnika wynosił ok. 49 tys. zł. Przeważająca część rolniczego długu, to 
zobowiązania wobec banków, firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych. 
Problemy, z którymi zmagają się zadłużeni obecnie rolnicy, wynikają głównie z su-
szy, ale też z niskich cen skupu niektórych produktów, długich terminów oczekiwa-
nia na zapłatę od przetwórców i afrykańskiego pomoru świń.

5. Sektor rolny ma też dłużników, u których ma do odzyskania około 100 mln zł. 
Wśród dłużników są przede wszystkim gospodarstwa i przedsiębiorstwa działające 
w agrobiznesie, poczynając od rolników, poprzez firmy handlujące płodami rolnymi 
i hurtownie spożywcze, a kończąc na firmach przetwórstwa produktów rolniczych.

6. Wydatki na działalność innowacyjną w regionie peryferyjnym (głównie na obszarach  
wiejskich) przeznaczane były głównie na wzmacnianie potencjału materialnego  
przedsiębiorstw. W tym przypadku przedsiębiorcy – tak jak tradycyjnie postępowali 
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rolnicy – finansowali działalność innowacyjną niemal wyłącznie ze środków wła-
snych, a udział finansowania ze źródeł zewnętrznych zwiększał się wraz ze zwięk-
szaniem skali zatrudnienia.

7. Badani przedsiębiorcy w regionie peryferyjnym w większości dostrzegali wystę-
powanie barier działalności innowacyjnej. Zgłaszane bariery dotyczyły głównie 
problemów związanych z zapewnieniem jej finansowania. Bariera ta ujawniła się 
silniej w przypadku przedsiębiorstw wykorzystujących zewnętrzne źródła finanso-
wania, co może świadczyć o ich ograniczonej dostępności. Znaczącą barierą był 
także wysoki poziom kosztów wdrażania innowacji. Wskazuje to, że dalsze działa-
nia na rzecz ułatwiania dostępu przedsiębiorcom do zewnętrznych źródeł finanso-
wania w badanym regionie są uzasadnione. 

8. Badani przedsiębiorcy rzadko dokonywali wydatków ukierunkowanych na zwięk-
szenie innowacyjności przedsiębiorstwa, jednak stwierdzono istnienie pozytywne-
go związku pomiędzy ponoszeniem kosztów działalności innowacyjnej oraz oceną 
postępów w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Pobudzanie aktywności innowa-
cyjnej jest więc niewykorzystanym czynnikiem rozwoju zarówno samych przedsię-
biorstw, jak i badanego obszaru.

9. Tak samo ważną rolę w działaniach na rzecz rozwoju agrobiznesu i obszarów wiej-
skich ma wzmocnienie współpracy nauki z praktyką rolniczą i systemem doradztwa 
w zakresie wdrażania innowacji. Zadaniem nauki jest wskazywanie sposobów ra-
cjonalnego i optymalnego wykorzystania zasobów w rolnictwie i poza rolnictwem, 
zmniejszania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi i zwie-

Fot. M. Roman



29Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

rząt poprawy jakości produkcji, zwiększania innowacyjności i konkurencyjności 
polskiego rolnictwa itp. w powiązaniu ze stałym zwiększaniem wiedzy zatrudnio-
nych w agrobiznesie, w tym mieszkańców wsi. Odbywać się to może poprzez usłu-
gi brokerskie.

10. Europejskie Partnerstwa Innowacyjne sprzyjają powstawaniu grup operacyjnych, 
w których znaczącą rolę mają brokerzy innowacji, a sieć na rzecz innowacji w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich w Polsce tworzy podwaliny wdrażania innowa-
cji poprzez usługi brokerskie, ale nie tworzy pełnego systemu. W związku z tym 
istnieje  potrzeba zintensyfikowania prac nad tworzeniem takiego systemu, w tym 
tworzenia nowych rozwiązań poprzez uspołecznienie prac nad jego przygotowa-
niem. Jednakże brokerami mogą być nie tylko doradcy ODR – tak jak zostało to 
przyjęte, ale także inni specjaliści z zakresu wdrażania innowacji przez daną grupę 
operacyjną, w tym ze sfery nauki.

 Po każdym referacie miała miejsce ożywiona dyskusja. Poziom wygłoszonych re-
feratów w sekcji 5 był wysoki i wyrównany. Po długich rozważaniach, prowadzący 
sekcję postanowili wyróżnić referat dr Doroty Czerwińskiej-Kayzer pt. Determinanty 
płynności finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt.
 Zainteresowanie słuchaczy, jakie wzbudziły referowane opracowania dowodzi, że 
tematyka podejmowana w sekcji 5 jest godna dalszych badań i dyskusji.

Materiał przygotował
prof. dr hab. Andrzej Wiatrak

SEKCJA 6
Warunki zrównoważonego rozwoju biogospodarki

 Sekcji przewodniczyli: dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UE (Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu) i dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW (SGGW w War-
szawie).
 Do sekcji zgłoszono 12 referatów. Wszystkie referaty zostały wygłoszone i, co naj-
ważniejsze, wzbudziły intensywną dyskusję, która prowadzona była także na przerwie. 
W dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy sekcji. Tematyka referatów była skupiona 
w pięciu obszarach: rolnictwo a środowisko, energia odnawialna, rolnictwo na obsza-
rach podlegających urbanizacji, postęp biologiczny w rolnictwie, koszty i efekty reno-
wacji użytków zielonych. 
 Najliczniejsza grupa referatów, aż pięć, dotyczyła związków między produkcją rol-
niczą a środowiskiem, z uwzględnieniem różnych zależności ujawniających się na róż-
nych poziomach agregacji. Na najniższym poziomie – produkcji polowej – zwrócono 
uwagę na gospodarowanie azotem w rolnictwie, w tym na możliwości redukcji emisji 
amoniaku związanej ze stosowaniem nawozów naturalnych. Stwierdzono, że istnieją 
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możliwości ograniczania negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, wynikające-
go z nieracjonalnego użycia nawozów. W dyskusji podnoszono, że część z prezentowa-
nych wniosków postuluje dalsze zmniejszanie emisji, co powinno prowadzić z jednej 
strony do zmniejszenia intensywności produkcji roślinnej, a z drugiej do ograniczania 
rozmiarów produkcji zwierzęcej. Uzyskane wyniki w zakresie emisji azotu w ujęciu 
regionalnym były podstawą do stwierdzenia, że im mniejsza intensywność rolnictwa 
i niższa obsada zwierząt w danym województwie, tym dla środowiska lepiej. Dys-
kutanci przedstawili obawę, że biorąc pod uwagę tendencje i oczekiwania dalszego 
zmniejszania emisji, nastąpi ograniczanie rozmiarów produkcji rolniczej w Polsce oraz 
utrzymanie jej ekstensywnego charakteru. Efektem może być „skansenizacja” polskie-
go rolnictwa i „wyciek emisji” do innych krajów. Na koniec zgodzono się, że zalece-
nia w tym zakresie muszą uwzględniać stan obecny, a także możliwości efektywnego 
gospodarowania nawozami, które pojawiają się wraz z upowszechnianiem się coraz 
bardziej precyzyjnych technik produkcji w rolnictwie.
 Kolejnym tematem były zmiany poziomu emisji gazów cieplarnianych z rolnic-
twa w Polce w ostatnich dekadach. Stwierdzono, że wraz z ograniczaniem wolu-
menu produkcji rolniczej i ograniczaniem poziomu nakładów emisja ta maleje, co 
uznano za tendencję pozytywną. Część uczestników wskazała ponownie na brak 
praktycznych wskazówek co do racjonalnego obecnie poziomu emisji z rolnictwa, 
z uwzględnieniem pożądanego poziomu produkcji. Poza tym, czy należy porów-
nywać emisję do stanu w naszym kraju sprzed kilku lat, czy też do poziomu emi-
sji na jednostkę produktu, np. w Holandii. Stwierdzono, że przedstawiając wnioski 
na przyszłość należy pamiętać o konieczności uwzględnienia skumulowanej emisji 
w produktach rolnych i w żywności z importu. Może się bowiem okazać, że wy-
kazując się skutecznością w ograniczaniu emisji w kraju, przyczyniamy się do jej 
ogólnego wzrostu na świecie.
 Inny referat z tego obszaru dotyczył oceny konkurencji między celami środowi-
skowymi a celami ekonomicznymi gospodarstw rolnych. Na przykładzie gospodarstw 
krajów Unii Europejskiej ustalono, że możliwe jest jednoczesne osiąganie lepszych 

Fot. L. Wicki
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efektów ekonomicznych i środowiskowych. W dyskusji zwrócono uwagę, że mniejsze 
oddziaływanie na środowisko obserwowano w krajach o wyższej koncentracji ziemi 
w rolnictwie, co może oznaczać, że kluczem do rozwiązania problemu presji środowi-
skowej w rolnictwie jest stosowanie precyzyjnych technik produkcyjnych, co wymaga 
inwestycji, na które stać tylko właścicieli większych gospodarstw. 
 Ostatnim referatem, nawiązującym do interakcji rolnictwo-środowisko, był referat 
dotyczący produkcji organicznej na Ukrainie. Stwierdzono, że produkcja taka znajduje 
szerokie grono nabywców, ceny zbytu są wyższe niż produktów wytwarzanych kon-
wencjonalnie, a jednocześnie presja na środowisko jest niższa. W dyskusji zgodzono 
się, że rolnictwo organiczne, mimo że nie jest rozwiązaniem problemu emisji gazów 
z rolnictwa, jest jednym z działań sprzyjających jej ograniczaniu, przy zachowaniu 
ekonomicznej efektywności proponowanych rozwiązań. Impuls do rozwoju produkcji 
organicznej powinien jednak pochodzić z rynku i nie wiadomo jest wciąż, czy przyczy-
ną zainteresowania konsumentów produktami ekologicznymi jest chęć ochrony i za-
chowania środowiska naturalnego, czy raczej egoizm konsumenta dbającego o swoje 
zdrowie. Wciąż wydaje się, że w Europie taki system rolnictwa rozwija się silniej dzię-
ki wspieraniu podaży poprzez dotacje, niż w ramach mechanizmu rynkowego napędza-
nego popytem konsumentów.
 Drugim przedmiotem obrad w sekcji były zagadnienia związane z produkcją i wy-
korzystaniem energii na obszarach wiejskich. Omawiano zagadnienia wykorzystania 
biomasy drzewnej w miejscu jej powstawania, na przykładzie odpadów z drzew owoco-
wych, ale także znaczenie produkcji biopaliw dla całego rolnictwa. Ustalono, że wzrost 
popytu na surowce rolnicze do produkcji biopaliw jest jednym z ważnych czynników 
wzrostu produkcyjności i opłacalności w polskim rolnictwie. Już obecnie  przynajmniej 
5% gruntów ornych w Polsce jest przeznaczanych bezpośrednio do produkcji surow-
ców do wytwarzania biopaliw. Dyskutanci wskazali jednak na pewną sprzeczność 
między ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i azotu z rolnictwa a wzrostem 
jego intensywności. Produkcja rzepaku, czy kukurydzy wymaga przecież wysokich 
dawek nawozów. Stwierdzono jednak, że ten dylemat nie ma prostego rozstrzygnięcia,  

Fot. M. WickiFot. A. Grzelak



32 Biuletyn informacyjny nr 25 – 2018

a potencjalnym rozwiązaniem może być rozwój rolnictwa precyzyjnego i użytkowanie 
odpowiednich maszyn oraz wzrostu skali produkcji. 
 W tym obszarze tematycznym przedstawiono także koncepcję tworzenia autono-
micznych regionów energetycznych. Wzrost produkcji energii z drobnych, rozproszo-
nych źródeł, w tym instalacji energetycznych w gospodarstwach rolniczych (bioga-
zownie, źródła fotowoltaiczne itp.), umożliwia osiąganie pewnej samowystarczalności 
energetycznej na poziomie lokalnym. Potencjalnie rozwój postulowanych rozwiązań 
w praktyce, jak wskazywano w dyskusji, musi być powiązany z rozwojem sieci dystry-
bucji energii. Jak pokazano w kolejnym referacie, budowa instalacji fotowoltaicznych 
cieszy się zainteresowaniem tylko wówczas, gdy jest dotowana. Nie ma na razie syste-
matycznej oceny efektywności ekonomicznej takich inwestycji, ani oceny LCA. Ogra-
niczeniem ich rozwoju, mimo potencjalnego zainteresowania tanimi źródłami energii, 
jest trudność w obrocie nadwyżkami energii. Tak więc tworzenie autonomicznych re-
gionów energetycznych, chociaż możliwe, jest obecnie ograniczane przez rozwiązania 
prawne i pozostaje w sferze koncepcji.
 Następne trzy obszary tematyczne reprezentowane były mniej licznie. W ob-
szarze ekonomiki produkcji na użytkach zielonych wskazano, że przy stosowaniu 
różnych technik renowacji runi uzyskuje się podobne wyniki produkcyjne, podczas 
gdy nakłady pracy i energii ponoszone na renowację są różne. Możliwa jest więc ra-
cjonalizacja renowacji użytków zielonych poprzez minimalizację nakładów. Kolej-
ny referat dotyczył rolnictwa w regionach podmiejskich, objętych oddziaływaniem 
metropolii. Wskazywano, że rolnictwo na tych obszarach ma wciąż ważną funkcję. 
Zaliczono tu produkcję żywności i jej dystrybucję w krótkich łańcuchach dostaw, 
zachowanie różnorodności przyrodniczej, a także funkcję edukacyjną. W dyskusji 
na ten temat podkreślano, że realizacja funkcji innych, niż produkcyjne, może doty-
czyć tylko małej części gospodarstw na obszarach metropolitalnych, a potencjalne 
konflikty z innymi mieszkańcami z powodu realizacji funkcji czysto rolniczych (np. 
produkcja zwierzęca) są podstawą do postulowania właściwego zarządzania prze-
strzenią podmiejską. 
 Ostatni obszar tematyczny dotyczył znaczenia wprowadzania innowacji biologicz-
nych w postaci nowych odmian na wzrost plonowania zbóż. Wykazano, że nawet 30% 
wzrostu plonów wynika z wprowadzania nowych odmian. Oznacza to, że przy określo-
nym poziomie nakładów, np. nawozów, można uzyskiwać wyższe plony. Postęp biolo-
giczny ma więc wciąż wysokie znaczenie dla wzrostu produkcyjności, a jednocześnie 
ma charakter proekologiczny, gdyż wzrost produkcji może się odbywać bez znaczące-
go wzrostu zużycia innych nakładów. W dyskusji powiązano wspominaną wcześniej 
potrzebę rozwoju technologii precyzyjnych w rolnictwie i zwiększania skali produkcji 
z wprowadzaniem postępu, podkreślając, że wzrost produkcji w rolnictwie może się 
odbywać w sposób zrównoważony, należy jednak wciąż dążyć do unowocześ niania 
technik wytwórczych w rolnictwie. Obecnie dostępne są technologie i rozwiązania, 
dzięki którym można uzyskiwać ekonomicznie uzasadniony wzrost produkcji, bez 
istotnego obciążania środowiska naturalnego. Tytułowy postulat – próba określenia 
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warunków zrównoważonego rozwoju w biogospodarce – został w ramach sekcji zre-
alizowany przynajmniej częściowo.
 Podsumowując obrady w sekcji 6, należy podkreślić, że dążenie do zrównoważo-
nego rozwoju biogospodarki wymaga uwzględnienia wielu istniejących warunków 
oraz przezwyciężania wielu ograniczeń, a także tworzenia podstaw teoretycznych do 
dalszych rozważań i oceny proponowanych rozwiązań. Przedstawiono również wiele 
zagadnień dyskusyjnych, dla których wciąż nie ma jednoznacznych rozwiązań. Przy-
kładowo, czy rolnictwo może być w pełni efektywne zarówno ekonomicznie i środowi-
skowo? Jakie są różnice w poziomie kosztów i przychodów gospodarstw w tych dwóch 
punktach i jak to wpływa na dochód gospodarstw? Jeśli wpływa negatywnie, czy trzeba 
rekompensować straty producentom, a jeśli pozytywnie, czy opodatkować? Czy i jak 
chronić się przed wyciekiem emisji (i produkcji) do innych krajów, czy wspierać drob-
ne gospodarstwa? Czy jest dopuszczalne popieranie intensyfikacji produkcji rolniczej. 
Jaki ma być poziom intensywności i czy jednakowy w różnych krajach? 
 Na forum sekcji zgodzono się co do tego, że konieczne jest całościowe rozważa-
nie problematyki zrównoważonego rozwoju biogospodarki i nie można skupiać się na 
jednym z jego aspektów, bez uwzględniania wpływu na inne. Tematyka ta powinna 
pozostać jednym z obszarów dyskusji na kolejnych Kongresach SERiA.

Materiał przygotował
dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW

SEKCJA 7
Challenges for the Development of Agribusiness and Rural Areas

 Obradom sesji 7 przewodniczyli dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW (SGGW 
w Warszawie) i prof. Wojciech Florkowski (University of Georgia, USA). Do sek-
cji zgłoszono 17 referatów przygotowanych w języku angielskim. Wygłoszono 16 re-
feratów. Referenci pochodzili z 9 ośrodków naukowych, w tym z trzech ośrodków 
zagranicznych  – University of Georgia, USA, Slovak University of Agriculture in 
Nitra, Słowacja, Szent István University, Gödöllő, Węgry i sześciu krajowych (Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej, Uniwersytet Opolski). 
 Zakres tematyczny sekcji był bardzo szeroki. Wygłoszone referaty oparte były na 
badaniach empirycznych. Tematykę referatów można zakwalifikować do czterech ob-
szarów zagadnień.
 Pierwsza grupa referatów odnosiła się do zmian w sektorze rolnictwa i polityki rolnej. 
Objęła referaty prof. Lubicy Bartowej (współautorstwa prof. Petera Fandela i dr Evy 
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Matejkovej) o eco efektywności rolnictwa w krach należących do Unii Europejskiej, 
dr hab. Aliny Daniłowskiej, prof. SGGW i dr Tomasza Berbeki o strukturze gospodarstw 
rolnych odpowiednio w Unii Europejskie i Stanach Zjednoczonych oraz dr Michała Wie-
lechowskiego o krajowym wsparciu finansowym gospodarstw rolnych w Polsce. 
 W drugim obszarze tematycznym w referatach poruszano problem miejsca rolnic-
twa w gospodarce, uwarunkowań jego rozwoju oraz stojących przed nim wyzwań. 
Z tego zakresu wygłoszono pięć referatów. Dr Katarzyna Czech przedstawiła miejsce 
rolnictwa i dylematy jego rozwoju w państwach bogatych w ropę naftową. Dr hab. 
Aldona Zawojska, prof. SGGW pokazała przypuszczalne konsekwencje Brexitu dla 
polskiego sektora agrobiznesu. Dr Mariusz Maciejczak mówił o zastosowaniu inte-
ligentnych innowacji dla rozwoju nowoczesnego, sprostającego wyzwaniom zmian 
klimatycznych rolnictwa. Z tym ostatnim wystąpieniem korespondował w szerokim 
sensie referat dr Katarzyny Kosior, dotyczący cyfrowej transformacji w sektorze agro-
biznesu. Ostatni w tej grupie referent – mgr Michał Wojtaszek zaprezentował wyniki 
analizy handlu artykułami rolniczymi w krajach BRICS.
 Referaty z grupy trzeciej poświęcone były relacjom kontraktowym – pierwszy 
z nich – dr Dominiki Malchar-Michalskiej – relacjom między gospodarstwami rolnymi 
i odbiorcami ich produktów, a szczegółowo niecenowym bodźcom kontraktowania, 
drugi autorstwa M.Sc. Konrada Kiss Sale stosunkom wewnątrz grup producenckich.
 Kolejna – czwarta grupa, obejmująca trzy referaty, dotyczyła problematyki ob-
szarów wiejskich. W referacie dr hab. Agnieszki Brelik, prof. ZUT (współautor-
stwa dr hab. Anny Matuszczak, prof. UEP) omówiono endogeniczną wartość dóbr 
publicznych  na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego. W referacie dr Joanny Ra-
kowskiej oceniono absorbcję funduszy unijnych przez gminy wiejskie, a w referacie 
mgr Joanny Stefańczyk (współautorstwa dr hab. Barbary Gołębiewskiej, prof. SGGW) 
odniesiono się do inwestycji na terenach cennych przyrodniczo.
 Poza wymienionym obszarami znalazły się dwa referaty – referat dr Magdaleny 
Śmiglak-Krajewskiej o uprawie roślin strączkowych w kontekście zrównoważonego 
rolnictwa i referat prof. Wojciecha Florkowskiego (współautorstwa M.Sc. Waltera Mo-
turi) o preferencjach żywieniowych kierowców ciężarówek w Afryce Wschodniej. 
 Wygłaszane referaty spotykały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wywo-
ływały szereg pytań i ożywioną dyskusję, którą z powodu napiętego harmonogramu 
ograniczano. Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom merytoryczny referatów. 
 W sekcji wyróżniono referat dr inż. Dominiki Malchar-Michalskiej pt. Non-price 
Incentives in Contracts Farming. The Case Study of Contractual Relations between 
Agricultural Producers’ Groups and their first Buyers in Poland.

Materiał przygotowała
dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
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Sesja terenowa

 Trasa 1. 
 Zabytki i turystyka miejska w Warszawie – „Warszawa da się lubić”

 Trzeciego dnia XXV Kongresu 32 jego uczestników wzięło udział w wyjeździe 
studyjnym pt. Zabytki i turystyka miejska w Warszawie – „Warszawa da się lubić”. 
Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 
Wilanów-Obory, należącym do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, gdzie uczestników seminarium wyjazdowego powitał jego Dyrektor mgr Łukasz 
Zaniuk. Następnie Pan Kierownik działu ds. Produkcji Zwierzęcej – mgr inż. Łukasz 
Ładoń oprowadził po fermie, na której utrzymywane jest 620 sztuk bydła, w tym 325 
krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Krowy dojne utrzymywane są w 2 nowych 
oborach wolnostanowiskowych boksowych, ściółkowych, a krowy zasuszone w iden-
tycznym systemie w porodówce. Pan Kierownik w bardzo ciekawy sposób zaprezen-
tował organizację oraz działalność fermy. Należy podkreślić, że przeciętna wydajność 
mleczna krów w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory kształtuje się 
na imponującym poziomie 9950 litrów.

 Następnie grupa udała się do Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilano-
wie, gdzie razem z przewodniczkami zwiedziła zapierające dech w piersiach wnętrze 
Pałacu. Piękna pogoda pozwoliła również na krótki spacer po przypałacowym ogro-
dzie.

Fot. L. Wicki
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 Czas aktywnie spędzony na świeżym powietrzu wzmógł w uczestnikach poczucie 
głodu, które bardzo szybko zaspokoił niezwykle smaczny obiad w pobliskiej eleganc-
kiej Restauracji Wilanów. Grupa 32 najedzonych i szczęśliwych osób zapozowała na-
stępnie do wspólnego zdjęcia na tle Kościoła Św. Anny w Wilanowie.
 Ostatnim punktem seminarium wyjazdowego „Warszawa da się lubić” był spacer 
po Starówce. Warszawski przewodnik w bardzo ciekawy, a przede wszystkim, nie-
sztampowy sposób pokazał uczestnikom Stare Miasto oraz zaznajomił ich z wieloma 
nieznanymi faktami z historii stolicy.

Materiał przygotowali:
dr Katarzyna Czech

dr Michał Wielechowski

 Trasa 2. 
 Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze w południowej części Mazowsza –  
 „Śladami Królowej Bony przez największy sad Europy”

 Wyjazd studyjny 2 obejmował wizyty: w Urzędzie Miasta i Gminy Mogielnica, 
przedsiębiorstwie AgroSerw Sp. J. Dystrybucja Owoców i Warzyw, w firmie Döhler 
Polska Sp. z o.o., w firmie Agrosimex sp. z o.o. Na koniec uczestnicy drugiej trasy 
odwiedzili Pałac w Małej Wsi oraz jego ogrody, gdzie mieli możliwość poznania tra-
dycyjnej kultury regionu, a także obejrzeli występ amatorskiego zespołu folklorystycz-
nego.

 Trasa studyjna rozpoczęła się od wizyty Urzędzie Gminy i Miasta Mogielnicy. 
Uczestników przyjął burmistrz – dr Sławomir Chmielewski, który przedstawił funkcjo-
nowanie samorządu lokalnego, jego możliwości i ograniczenia oraz wyzwania stawia-
ne przed gminami. Pan Burmistrz podkreślił, że w okresie pięciu kadencji zrealizował 
szereg projektów inwestycyjnych, wśród których największy dotyczył renowacji i roz-
budowy kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego. Prace inwestycyjne były możliwe 
dzięki aktywności gminy, zarówno w pozyskiwaniu środków finansowych, jak i zaan-
gażowania w proces ich realizacji. Podczas swojej prelekcji Burmistrz wskazał także 
trudności, które musi pokonywać gmina. Wśród nich wymienił finansowanie i utrzy-
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manie oświaty (ponad połowa budżetu gminy przeznaczona jest na finansowanie szkół 
i przedszkoli), migracja ludzi młodych z gminy, konieczność pozyskiwania inwesto-
rów i przedsiębiorców w celu dalszego rozwoju gospodarczego miasta i gminy.
 Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego była wizyta w firmie AgroSerw Sp. J. Wła-
ścicielami jednostki są Beata i Robert Katana oraz Paweł i Magdalena Jendrzejczak. 
Firma jest dostawcą jabłek oraz innych owoców do sieci supermarketów i na rynek 
krajowy. W ofercie dominują jabłka, ale są też gruszki, śliwki, a w sezonie także owo-
ce miękkie: truskawki, maliny, czereśnie i borówka amerykańska. Spółka dostarcza 
rocznie na rynek około 40 tys. ton owoców, w tym 30 tys. ton w ramach organizacji 
producentów rolnych. 
 Przedsiębiorstwo zatrudnia 100 osób w głównej lokalizacji, a w zakładzie współ-
pracującej grupy producentów kolejnych 50 osób. Spółka dysponuje nowoczesnymi 
chłodniami z kontrolowaną atmosferą, posiada zautomatyzowane linie sortujące i pa-
kujące.
 W trakcie wizyty uczestnicy mogli prześledzić cały proces: od przyjęcia dostawy, 
poprzez sortowanie i pakowanie, aż do przygotowania produktów do wysyłki. Wybrali 
się do sadu odwiedzanej firmy, a sposób prowadzenia drzew i obfitość owoców wpro-
wadziła większość odwiedzających w pewne zdumienie. Swój apetyt mogli zaspokoić 
owocami prosto z drzew (oczywiście po uprzednim umyciu).

Fot. L. Wicki

Fot. L. Wicki
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 Kolejnym punktem programu była wizyta w firmie DÖHLER sp. z o.o., która jest 
jednym z największych w Europie producentów soku jabłkowego. W ramach wizyty 
dyrektor Tomasz Gawłas przedstawił strukturę organizacyjną oraz zakres działalno-
ści firmy. Spółka w Polsce posiada 4 zakłady, w tym zakład w Kozietułach Nowych 
w gminie Mogielnica, który odwiedzali członkowie Stowarzyszenia. Zakład ten prze-
twarza prawie 50% zbiorów jabłek w Polsce. Zatrudnia 180 osób, a moce przerobowe 
zakładu to 3300 ton jabłek dziennie. W przetwórni oprócz jabłek przetwarzane są czar-
ne porzeczki, jagody, truskawki, maliny, wiśnie itp. Podczas pobytu w przetwórni była 
możliwość obejrzenia całego zakładu, w tym strefy przyjęcia, linii tłoczenia i magazy-
nów. Mimo braku możliwość robienia zdjęć widoki z firmy Dohler na pewno zostaną 
w pamięci uczestników.
 Następnym punktem wyjazdu była wizyta w firmie Agrosimex Sp. z o. o., która 
zajmuje się dystrybucją środków ochrony roślin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych. 
Spółka działa na rynku mazowieckim od ponad 25 lat, zatrudnia ok. 240 osób. Spółka 
stale poszerza zakres działalności. Obecnie obok dystrybucji środków produkcji ofe-
ruje wszechstronne doradztwo i kompleksową pomoc doradczą w zakresie ochrony 
i nawożenia roślin, a także usługi sms-owego powiadamiania o ochronie i zagrożeniach 
w uprawach, szczególnie w sadach.
 Na zakończenie wyjazdu studyjnego uczestnicy zwiedzili Pałac i jego ogrody 
w Małej Wsi oraz obejrzeli w oranżerii Pałacu występ regionalnego ludowego zespołu 
pieśni i tańca z rejonu Opoczna. 

Materiał przygotowali:
dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW

dr Michał Wielechowski
dr Tadeusz Filipiak

Fot. L. Wicki
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Walne Zgromadzenie Członków SERiA 

 Dnia 11 września 2018 r. w Warszawie, podczas trwania XXV Kongresu SERiA, 
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA. Pierwszy termin Walnego Zgro-
madzenia Członków Zarząd zwołał na godzinę 15:00. Ze względu na brak quorum 
wyznaczono drugi termin na godzinę 15.15.
 W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 95 członów. Obrady Walnego Zgroma-
dzenia otworzyła Prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Barbara Gołębiewska i rozpo-
częła je od wyjaśnienia, że w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu SERiA 
z dniem 16.07.2018 r., pełniącego tę funkcję prof. dr hab. Dionizego Niezgody, złożoną 
na jej ręce jako v-ce Prezesa SERiA, zgodnie z par. 6 p. 6. Statutu Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zarząd podczas Nadzwyczajnego Posiedzenie 
Zarządu SERiA, w dniu 23 lipca 2018 r., podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obo-
wiązków Prezesa Zarządu SERiA prof. dr hab. Barbarze Gołębiewskiej.
 Następnie prof. dr hab. Barbara Gołębiewska przypomniała, że obchodzimy Jubile-
usz 25-lecia Kongresów SERiA. Podkreśliła, że nie byłoby to możliwe gdyby nie zaan-
gażowanie wielu osób, które nieodpłatnie, honorowo pełnią wiele funkcji i poświęcają 
swój czas dla dobra Stowarzyszenia. Wiele osób, które wniosło swój wkład w prace na 
rzecz Stowarzyszenia od nas odeszło. Pani prof. dr hab. Barbara Gołębiewska popro-
siła o chwile zadumy, refleksji i przypomnienia sobie osób, które pracowały na rzecz 
Stowarzyszenia, a już ich z nami nie ma. 
 W dalszej części obrad, prof. dr hab. Barbara Gołębiewska 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. W wyniku jednomyślnego głosowania porządek obrad został 
zatwierdzony.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 11.09.2018 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA. 
4. Przyjęcie porządku obrad.

Działalność SERiA
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  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Nadanie tytułu honorowego członka SERiA.
  8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 5.09.2017 r. do 11.09.2018 r.
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2017.
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 2017.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków człon-

kom Komisji Rewizyjnej SERiA. 
14. Wybory uzupełniające członków Zarządu SERiA.
15. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

 W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zapro-
ponowano następujące kandydatury: dr Agnieszkę Siedlecką, dr Izabele Wielewską, 
dr Piotra Pietrzaka. 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. Piotr Bórawskiego, dr hab. Sławo-
mira Kalinowskiego. 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. Barbarze Kutkowskiej, prof. dr hab. Stanisławowi Krasowiczowi, 
prof. dr hab. Andrzejowi Wiatrakowi, a także uchwałę nadającą pośmiertne członko-
stwo honorowe dla prof. dr hab. Adama Sadowskiego. W dalszej części obrad Walne 
Zgromadzenie Członków SERiA przyjęło uchwałę uhonorowującą medalem Zasłużo-
ny dla SERiA prof. dr hab. Heorhiy Cherevko. 
 W 8 punkcie porządku obrad Prezes SERiA – prof. dr hab. Barbara Gołębiewska 
odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 5.09.2017 r. do 
11.09.2018 r. W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

prof. dr hab. Dionizy Niezgoda   Prezes SERiA 
            od 05.09.2017 do 16.07.2018 r.
prof. dr hab. Barbara Gołębiewska  V-ce Prezes SERiA
            od 23.07.2018 r. p.o Prezesa Zarządu
prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski  V-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Sławomir Zawisza   Członek Zarządu
prof. dr hab. Michał Jerzak    Sekretarz Generalny
prof. dr hab. Feliks Wysocki    Skarbnik
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 Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak poprosił o pytania i uwagi do przedstawio-
nego sprawozdania zarządu. Głos zabrał prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski. Zapytał, 
czy znane są powody rezygnacji prof. dr hab. Dionizego Niezgody ze stanowiska Pre-
zesa? W odpowiedzi, prof. dr hab. Barbara Gołębiewska odczytała pismo z rezygnacją, 
jakie skierował na jej ręce prof. dr hab. Dionizy Niezgody. Jako powód swojej decyzji 
prof. dr hab. Dionizy Niezgoda podał brak możliwości realizacji zadań zamieszczo-
nych w Biuletynie informacyjnym nr 24, Poznań 2017, str. 7. Najważniejszym z nich 
było przygotowanie nowego statutu SERiA, w związku z Obwieszczeniem Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 roku odnośnie jednolitego 
tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
 Wyjaśniając tą kwestię, prof. dr hab. Barbara Gołębiewska oznajmiła, że Zarząd 
wystąpił do Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Kubik o opinię prawną o przedmio-
cie zgodności statutu Stowarzyszenia z wymogami artykułu 10 Ustawy Prawo o sto-
warzyszeniach, która potwierdza zgodność statutu. Prof. dr hab. Michał Jerzak zwrócił 
uwagę na potrzebę aktualizacji Statutu SERiA, naniesienia na niego poprawek. Pod-
kreślił także, że Zarząd SERiA nie chciał się zgodzić na komercjalizację Stowarzysze-
nia i prowadzenie dzielności gospodarczej, które zakładał Statut przygotowany przez 
prof. dr hab. Dionizego Niezgodę.
 Następnie prof. dr hab. Renata Przygodzka zapytała, jakie są szanse RN SERiA na 
ewaluację w Web of Science? Prof. dr hab. Barbara Gołębiewska zapewniła, że zapozna-
no się z wymogami, jakie należy spełnić, aby zgłosić czasopismo do ewaluacji w Web 
of Science. Jednym z nich jest terminowość ukazywania się RN SERiA. Podkreśliła, że 
w przypadku dwumiesięcznika jest to niezwykle trudne. Wyjaśniła, że Zarząd rozważa 
zmianę częstotliwości ukazywania się RN SERiA na kwartalnik. Przypomniała także, że 
aby spełnić wymagania niezbędne przy ewaluacji w Web of Science Zarząd podjął decyzję 
o zakupie platformy ICI Publishers Panel – Moduł redakcyjny dla RN SERiA oraz systemu 
antyplagiatowego do weryfikacji oryginalności artykułów naukowych. Ponadto zwróciła 
uwagę, na niewielką liczbę publikowanych artykułów w języku angielskim w RN SERiA 
i konieczność publikowania większej liczby artykułów w języku angielskim.
 W dalszej części obrad prof. dr hab. Aldona Zawojska zapytała, czy Zarząd będzie 
składał wniosek do MNiSW w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych? 
Prof. dr hab. Barbara Gołębiewska, jako sekretarz RN SERiA, poinformowała, że 
Zarząd SERiA pracuje nad opracowaniem wniosku w konkursie w ramach programu 
Wsparcie dla czasopism naukowych, aktualnie prowadzone są prace nad uzupełnie-
niem informacji w POL-indeksie.
 Następnie prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz wyraził żal, że prof. dr hab. Dioni-
zy Niezgoda złożył rezygnację z funkcji Prezesa. Złożył wniosek o powołanie zespołu 
do spraw aktualizacji statutu. 
 Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk złożył wniosek, aby wszystkie artykuły w RN SERiA 
były publikowane w języku angielskim.
 W punkcie 9 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr Anna Rosa przed-
stawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. W tym okresie skład Komisji 
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Rewizyjnej był następujący: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, dr hab. Aleksander 
Grzelak, dr Anna Rosa.
 Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym, w wyni-
ku jednogłośnego głosowania, podjęło następujące uchwały:

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, z dnia 11 września 2018 
roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 
5.09.2017 r. do 11.09.2018 r.

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, z dnia 11 września 2018 
roku, w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 
5.09.2017 r. do 11.09.2018 członkom Zarządu SERiA.

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, z dnia 11 września 2018 
roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, z dnia 11 września 2018 
roku, w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 
5.09.2017 r. do 11.09.2018 r. członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.

 W 14 punkcie porządku obrad przystąpiono do wyborów uzupełniających, w taj-
nym głosowaniu, na kadencję 2018-2019. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
przypomniał, że w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu SERiA z dniem 
16.07.2018 r., pełniącego tę funkcję prof. dr hab. Dionizego Niezgody, zgodnie z par. 
6 p. 6. Statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zarząd podjął 
uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu SERiA prof. dr hab. 
Barbarze Gołębiewskiej do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków SERiA. 
Następnie zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Barbary Gołębiewskiej na Prezesa SERiA 
i poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. Prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, 
że zgodnie z par. 6 p. 6. Statutu SERiA, Zarząd SERiA podjął uchwałę o dołączeniu do 
składu Zarządu, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, 
prof. dr hab. Michała Jasiulewicza. Przypomniał także, że rok temu powstał vacat na 
członka zarządu. Zaproponował, aby członkiem Zarządu został, zgodnie z tradycją, 
przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego kolejnego Kongresu SERiA w Poznaniu. 
Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak zgłosił kandydatury członków Zarządu SERiA: 
dr hab. Karoliny Pawlak i prof. dr hab. Michała Jasiulewicza na członków Zarządu 
i poprosił o zgłaszanie innych kandydatur.
 Przystąpiono do tajnego głosowania na prezesa Zarządu, w wyniku którego 
prof. dr hab. Barbara Gołębiewska została wybrana na prezesa Zarządu na kadencję 
2018-2019 (liczba głosów za 83, przeciwko 5, głosy nieważne 2). Następnie prof. dr hab. 
Barbara Gołębiewska podziękowała na wybór na stanowisko Prezesa SERiA. 
 W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru uzupełniających członków Zarządu 
SERiA. Przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego skład Zarządu na ka-
dencję 2018-2019, zgodnie z liczbą oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 
przedstawia się następująco: 
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• prof. dr hab. Michał Jasiulewicz –v-ce prezes Zarządu. Liczba głosów za 85, 
przeciwko 3, głosy nieważne 2.

• prof. dr hab. Karolina Pawlak - członek Zarządu. Liczba głosów za 85, prze-
ciwko 3, głosy nieważne 2.

 W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycję Za-
rządu, aby następny XXVI kongres SERiA odbył się w Poznaniu w dniach 3-5 wrześ-
nia 2019 r., a jego organizatorem był Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Jako kandydata na Przewodniczącego Komitetu Orga-
nizacyjnego zarekomendował dr hab. Karolinę Pawlak, prof. nadz. UP w Poznaniu. 
Następnie dr Dorota Czerwińska-Kayzer przedstawiła prezentację Uczelni, tytułu Kon-
gresu i zarysu programu XXVI Kongresu SERiA. Ostatecznie, w wyniku głosowania 
przez Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 11 września 2018 roku przyjęto 
uchwałę, że następny XXVI Kongres SERiA pt. „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu 
i obszarów wiejskich” odbędzie się w Luboniu k. Poznania w dniach 3-5 września 
2019 r.
 W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgła-
szanie wolnych głosów i wniosków. Komisja uchwał i wniosków sformułowała dwa 
wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył upoważnienia Zarządu do prowadzenia działań 
w zakresie poprawienia statutu. Drugi dotyczył zwiększenia liczby publikowanych 
artykułów  w języku angielskim w RN SERiA. Oba głosy zostały pozytywnie przegło-
sowane przez Walne Zgromadzenie. 
 W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia – prof. dr hab. 
Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia 
obrad.

Sprawozdanie Zarządu z działalności SERiA 
za okres od 5.09.2017 do 11.09.2018 r.

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

• prof. dr hab. Dionizy Niezgoda   Prezes SERiA 
             od 05.09.2017 do 16.07.2018
• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska  V-ce Prezes SERiA
             od 23.07.2018 p.o Prezesa Zarządu
• prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski  V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Sławomir Zawisza   Członek Zarządu
• prof. dr hab. Michał Jerzak    Sekretarz Generalny
• prof. dr hab. Feliks Wysocki    Skarbnik
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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 XXV Kongresu SERiA w Warszawie. 
3. Konsultowanie i nadzorowanie procesu przygotowywania Roczników Nauko-

wych SERiA w świetle zmieniających się uwarunkowań wydawnictwa.
4. Koordynowanie przygotowania wniosków do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego o dofinansowanie organizacji XXV Kongresu SERiA i Wydawnictwa 
RN SERiA.

5. Negocjowanie porozumienia, dotyczącego współpracy pomiędzy Europej-
skim Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (The European 
Association  of Agricultural Economists EAAE) i Stowarzyszaniem Ekonomi-
stów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA.

6. Nadzorowanie prac nad przygotowaniem strony internetowej RN SERiA http://
rnseria.com w wersji polskiej i angielskiej.

7. Koordynowanie prac nad zgłoszeniem Roczników Naukowych SERiA do ewa-
luacji w bazie Web of Science.

8. Negocjowanie zakupu platformy ICI Publishers Panel – Moduł redakcyjny dla 
RN SERiA oraz systemu antyplagiatowego do weryfikacji oryginalności artyku-
łów naukowych publikowanych w RN SERiA.

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

• 9 listopada 2017 roku, połączone posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, w Szkole Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej,

• 8 lutego 2018 roku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
przy ul. Nowoursynowskiej,

• 17 kwietnia 2018 roku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie przy ul. Nowoursynowskiej,

• 11 lipca 2018 roku, połączone posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sto-
warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej,

• 23 lipca 2018 roku, nadzwyczajne posiedzenie Zarządu SERiA, które odby-
ło się 23 lipca 2018 roku w formie telekonferencji, w związku z rezygnacją 
z funkcji Prezesa Zarządu SERiA z dniem 16.07.2018 r. pełniącego tę funkcję 
prof. dr hab. Dionizego Niezgody.

 
 Na połączonym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SERiA, które odbyło się 
dnia 9 listopada 2017 roku w Warszawie:
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• Powołano Komitet Organizacyjny XXV Kongresu SERiA,
• Przedstawiono założenia organizacyjne i programowe XXV Kongresu SERiA 

w Warszawie,
• Przedstawiono rozliczenie finansowe XXIV Kongresu SERiA w Bydgoszczy,
• Podsumowano merytorycznie XXIV Kongres SERiA w Bydgoszczy,
• Omówiono kwestie związane z Wydawnictwem RN SERiA,
• Podpisano porozumienie, dotyczące współpracy pomiędzy Europejskim Stowa-

rzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (The European Association 
of Agricultural Economists EAAE) i Stowarzyszaniem Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu SERiA – jako osobę do kontaktu ze strony SERiA zaproponowa-
no dr Annę Rosę.

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się dnia 8 lutego 2018 roku w War-
szawie:

• Dyskutowano o konieczności dokonania poprawek w statucie SERiA, w celu 
dostosowania go do zmieniających się przepisów prawa,

• Podniesiono kwestie możliwości zgłoszenia Roczników do ewaluacji w bazie 
Web of Science. Podjęto decyzję o przygotowaniu w wersji angielskiej strony 
internetowej RN SERiA, według wymogów do zgłoszenia ich do oceny.

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się 17 kwietnia 2018 roku w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej:

• Zreferowano stan przygotowań do XXV Kongresu SERiA:
– Ustalono program XXV Kongresu SERiA,
– Zatwierdzono budżet XXV Kongresu SERiA w Warszawie,
– Omówiono stan finansów SERiA,
– Podjęto dyskusję nad problemem z wydawnictwem RN SERiA.

• Zdecydowano o podjęciu niezbędnych działań w zakresie uaktualnienia statutu 
SERiA, w tym uzyskania opinii prawnej dotyczącej zgodności obecnego statutu 
z obwiązującym prawem.

 Na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, które odby-
ło się 11 lipca 2018 r. w Warszawie:

• Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XXV Kongresu 
SERiA,

• Zatwierdzono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA,
• Omówiono plan działań dotyczących spełnienia wymagań RODO w kontekście 

działalności SERiA,
• Dyskutowano nad miejscem kolejnego XXVI kongresu SERiA, proponując by 

jego gospodarzem był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
• Zarząd podjął decyzję o zakupie platformy ICI Publishers Panel – Moduł redak-

cyjny dla RN SERiA oraz systemu antyplagiatowego do weryfikacji oryginalnoś-
ci artykułów naukowych publikowanych w RN SERiA. 
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 Program nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu SERiA, które ze względu na oko-
liczności, odbyło się w formie telekonferencji w dniu 23 lipca 2018 r., obejmował jeden 
punkt dotyczący powierzenia funkcji Prezesa Zarządu SERiA dotychczasowemu za-
stępcy, w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu SERiA z dniem 16.07.2018 r., 
pełniącego tę funkcję prof. dr hab. Dionizego Niezgody. Rezygnacja złożona została na 
ręce v-ce Prezesa SERiA prof. dr hab. Barbary Gołębiewskiej w dniu 16.07.2018 r.

• W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu SERiA z dniem 16.07.2018, 
pełniącego tę funkcję prof. dr hab. Dionizego Niezgody, zgodnie z par. 6 p. 6 
Statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zarząd pod-
jął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu SERiA 
prof. dr hab. Barbarze Gołębiewskiej, do końca bieżącej kadencji.

• Zgodnie z par. 6 p. 6 Statutu SERiA, Zarząd SERiA podjął uchwałę o dodaniu 
do składu Zarządu, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków 
SERiA, prof. dr hab. Karoliny Pawlak, prodziekana Wydziału Ekonomiczno-
-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn infor-
macyjny nr 24, w którym zawarto m.in. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Człon-
ków SERiA na XXIV Kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres 
7.06.2016 roku do 5.09.2017 oraz stan przygotowań do XXV Kongresu SERiA w War-
szawie. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

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

w dniu 11.09.2018 r. przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności SERiA za 
rok 2017.
 Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
statutowej, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym od 
1.01.2017 r. do 31.12.2017 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 31.12.2017 r. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu po-
siadało aktywa o wartości 509 727 zł, które w porównaniu do poprzedniego roku były 
wyższe o 21 811 zł. Posiadany majątek głównie finansowany był funduszami własny-
mi, które stanowiły 96% wszystkich źródeł finansowania.
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 Elementem funduszy własnych był dodatni wynik finansowy, który na dzień 
31.12.2017 r. wyniósł 6 785 zł. Wynik finansowy został wypracowany dzięki stosunkowo 
wysokim przychodom z działalności statutowej oraz przychodom finansowym. Koszty 
stanowiły przede wszystkim koszty działalności statutowej, w których największy udział 
stanowiły usługi obce, wynikające z organizacji dorocznego Kongresu SERiA.

Bilans na 31.12.2017 r. (w zł)

AKTYWA
Stan

PASYWA
Stan

31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r.

A. Aktywa 
trwałe 0

A. Kapitał 
(fundusz) 
własny

481 968 488 753

B. Aktywa 
obrotowe 487 916 509 727

B. 
Zobowiązania 
i rezerwy na 
zobowiązania

5 948 20 974

Aktywa razem 487 916 509 727 Pasywa razem 487 916 509 727

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie 31.12.2017 r.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym: 298 612,90
– zmiana stanu produktów* 0,00
Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 297 324,61
Amortyzacja 0,00
Zużycie materiałów i energii 14 758,65
Usługi obce 211 698,88
Podatki i opłaty 0,00
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 44 508
Pozostałe koszty 26 359,08
Pozostałe przychody i zyski 5 512,45
Pozostałe koszty i straty 15,6
Podatek dochodowy 0,00
Zysk/strata netto (A – B + C – D – E) 6 785,14
Wynik finansowy netto ogółem (A – B + C – D – E), w tym: 6 785,14
Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wartość dodatnia)

6 785,14

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wartość ujemna)

0,00

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

Sylwetka nowego Prezesa SERiA 
– prof. Barbary Gołębiewskiej

 Dr hab. Barbara Gołębiewska jest absolwentką Wy-
działu Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gos-
podarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1988 roku 
pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych, w Katedrze 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, od 2013 roku 
na stanowisku profesora. Stopień naukowy doktora uzy-
skała w 2000 roku, na podstawie rozprawy pt. Organi-
zacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw 
o zróżnicowanym poziomie towarowości. Tytuł doktora 
habilitowanego otrzymała w 2011 roku (praca pt. Organizacyjno-ekonomiczne skutki 
zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem). Prowadzi zajęcia dy-
daktyczne z takich przedmiotów jak: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, analiza 
ekonomiczna przedsiębiorstw, finansowania działalności gospodarczej, ocena efektyw-
ności inwestycji, a także zarządzanie przedsiębiorstwem. 
 Podnosząc kwalifikacje uczestniczyła w szkoleniach, seminariach, praktykach 
i kursach m.in. w Niemczech (Landwirtschaftkamer k/Lipska – produkcja zwierzęca), 
w Norwegii, k/Oslo (produkcja roślinna), w Raiffeisen Investment AG w Austrii, na 
Uniwersytecie w Dublanach, Ukraina (wymiana naukowa), na Uniwersytecie w Vaasa 
– Finlandia (staż 2 tygodnie w 2017 roku).
 Działalność naukowo-badawcza prof. Barbary Gołębiewskiej obejmuje następujące 
zagadnienia: 

• ekonomika i organizacja gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych, 
• powiązania gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych z otoczeniem (z rynkiem), 
• ocena efektywności przedsiębiorstw,
• efekty zewnętrzne działalności rolniczej.

 
 W dotychczasowej pracy opublikowała 139 opracowań, w tym m.in. 3 monogra-
fie, 5 podręczników i skryptów oraz 2 prace projektowe. Uczestniczyła w realizacji 
11 projektów badawczych (w tym w dwóch jako kierownik). Była promotorem w 118 
pracach licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Jest promotorem 1 zakończo-
nego przewodu doktorskiego i dwóch doktoratów będących w trakcie realizacji prac. 
Wykonała ponad 260 recenzji prac dyplomowych, 5 recenzji rozpraw doktorskich 
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i jednej habilitacyjnej. Była recenzentem wydawniczym dwóch prac habilitacyjnych 
i 8 monografii. 
 Pełni lub pełniła takie funkcje naukowe i organizacyjne, jak:

• Kierownik Zakładu Ekonomiki Produkcji i Usług, w Katedrze Ekonomiki i Or-
ganizacji Przedsiębiorstw, WNE SGGW (od 2012 roku),

• Sekretarz naukowy Roczników Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu (od 2002 r.)

• W latach 2005-2007; 2015-2017 – członek European Association of Agricultural 
Economists,

• Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 
• Opiekun IASS Polska, przy SGGW.
• Członek Rady Naukowej Zeszytów Naukowych Turystyka i Rekreacja Wyższej 

Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
 W trakcie pracy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzy-
mała:

• Brązowy Krzyż Zasługi, Warszawa (2003 r.),
• Medal za zaangażowanie wniesione w rozwój Wydziału Ekonomiczno-Rolni-

czego SGGW, Warszawa (2003 r.),
• Srebrny Krzyż Zasługi, Warszawa (2009 r.),
• Indywidualna Nagroda JM Rektora SGGW III stopnia za osiągnięcia naukowe 

w roku akademickim 2010/2011,
• Nagroda zbiorowa JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe w 2017 r. 

Członkowie honorowi

 Podczas XXV Kongresu SERiA w Warszawie przyznano czterem wybitnym eko-
nomistom rolnym tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu. Status ten nadano: prof. dr hab. Stanisławowi Krasowiczowi, prof. dr 
hab. Barbarze Kutkowskiej, prof. dr hab. Andrzejo-
wi Wiatrakowi oraz dr. hab. Adamowi Sadowskiemu, 
prof. UwB. Poniżej przedstawiamy sylwetki wymie-
nionych naukowców.

Prof. dr. hab. Stanisław Krasowicz

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz urodził się 
14.10.1950 r. w Kazimierzu Dolnym, w woj. lubel-
skim. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Eko-
nomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie (kierunek ekonomika rolnictwa).
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 Po odbyciu półrocznego stażu pracy w ZD IUNG w Puławach, rozpoczął od 
1.03.1973 r. pracę w IUNG. Początkowo pracował w Zakładzie Organizacji Produkcji 
Roślinnej (ówczesna nazwa zakładu), a następnie w latach 1976-1986 w Zakładzie Me-
todyki i Informatyki. Z dniem 1.11.1986 r. powrócił do pracy w Zakładzie Ekonomiki 
i Organizacji Produkcji Roślinnej, w którym od 24.10.1994 r. do 30.09.1998 r. pełnił 
funkcję kierownika zakładu.
 Od 1.01.1998 roku pracował na stanowisku docenta. Po reorganizacji struktury 
orga nizacyjnej IUNG pracował w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślin-
nej.
 W 1979 r. uzyskał w IUNG stopień doktora nauk rolniczych. Rozprawę doktorską pt. 
Porównanie wartości gospodarczej ważniejszych roślin pastewnych przygotował pod 
kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Krzymuskiego. Następnie w 1997 roku, na podstawie 
kolokwium habilitacyjnego, oceny całokształtu dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej 
pt. Analiza i ocena gospodarstw ekologicznych, integrowanych i tradycyjnych w re-
jonie Polski północno-wschodniej na tle warunków przyrodniczych, uzyskał w IUNG 
stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – ekonomiki 
i organizacji gospodarstw. W roku 2001 uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych w za-
kresie agronomii.
 Od 1 maja 1999 r. został powołany na funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-
-badawczych, którą sprawował do 31.10.2010 roku. Od 1 listopada 2010 r. pełni funk-
cję zastępcy dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, nadzorując, 
między innymi, realizację programów wieloletnich ustanowionych na lata 2005-2010 
i 2011-2015. Był współautorem tych programów, a także programu wieloletniego na 
lata 2016-2020. W latach 1995-2008 był członkiem Rady Naukowej IUNG. W okre-
sie 1995-1999 pełnił funkcję sekretarza Rady Naukowej IUNG. Był członkiem rad 
naukowych: Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (w kaden-
cjach 2006-2010 i 2010-2014), IERiGŻ – PIB w Warszawie w latach 2011-2016; na tą 
funkcję został powołany również na lata 2017-2021, członkiem Komitetu Ekonomiki 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN (2011-2014), przewodniczącym Ko-
misji Rolnictwa i Weterynarii Oddział PAN w Lublinie (2010-2014). Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA) oraz Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA). W latach 1999-2011 pracował na stanowisku pro-
fesora w Puławskiej Szkole Wyższej, prowadząc wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: 
polityka regionalna i polityka gospodarcza. Był promotorem około 70 prac licencjac-
kich w PSW, pracy magisterskiej na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warsza-
wie oraz jednej pracy doktorskiej. Jest autorem lub współautorem około 360 publikacji 
naukowych, rozdziałów w książkach oraz prac popularno-naukowych, popularnych 
i materiałów szkoleniowych. Jego zainteresowania naukowe to:

• problemy ekonomiki i organizacji produkcji roślinnej oraz analizy i oceny go-
spodarstw;

• ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego i intensywności rolnictwa na 
poziomie gospodarstw, gmin, regionów i kraju;
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• ocena możliwości rozwoju różnych gałęzi i kierunków produkcji roślinnej;
• ocena przyrodniczych i ekonomiczno-społecznych uwarunkowań rozwoju rol-

nictwa;
• prognozowanie zmian w produkcji rolniczej w Polsce;
• przydatność wskaźników i metod oceny ekonomiczno-rolniczej w badaniach 

rolniczych;
• ocena systemów rolniczych;
• analiza programów rozwoju regionalnego i rejonizacji produkcji rolniczej;
• współpraca z doradztwem rolniczym, poprawa efektywności transferu wyników 

badań do praktyki;
• ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw o różnych kierunkach produkcji  

w zróżnicowanych warunkach siedliskowych;
• historia rolnictwa i nauk rolniczych.

 Był recenzentem 18 rozpraw doktorskich, 5 przewodów habilitacyjnych, 4 wnio-
sków o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych, kilku książek i około 150 artykułów 
naukowych. Za swoją działalność był kilkakrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał 
następujące nagrody i odznaczenia:

• Nagroda zespołowa (II stopnia) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
za opracowanie podstaw alokacji puli nawozowej (1985);

• Brązowy Krzyż Zasługi (1992);
• Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2008);
• Odznaka honorowa „Zasłużony dla województwa lubelskiego” (2010);
• Nagroda zespołowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Ocenę wpływu go-

spodarki nawozowej na jakość gleb i wód w Polsce” (2010).

 W latach 1981-1989 uczestniczył, w ramach współpracy naukowej krajów Europy 
środkowo-wschodniej, w pracach nad oceną agroekonomicznej efektywności nawo-
żenia. Był inicjatorem nawiązania i poszerzania współpracy z placówkami naukowy-
mi krajów Europy wschodniej. Legitymuje się osiągnięciami w zakresie współpracy 
z uczelniami, szkołami rolniczymi oraz doradztwem i samorządami lokalnymi. Był 
współorganizatorem wielu konferencji i seminariów.

Prof. dr. hab. Barbara Kutkowska

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

Prof. dr. hab. Andrzej Piotr Wiatrak

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak urodził się w 1950 r. 
w Błotnicy k. Radomia. Jest pracownikiem naukowym 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
pracując na stanowisku profesora zwyczajnego i pełniąc 
funkcję Kierownika Katedry Teorii Organizacji i Zarzą-
dzania oraz Kierownika Zakładu Zarządzania Publicz-
nego. Drogi jego kariery naukowej przebiegały nastę-
pująco:

• tytuł magistra – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
w 1973 r., 

• stopień doktora nauk ekonomicznych – Wydział Nauk Ekonomicznych UW 
w 1977 r. 

• stopień doktora habilitowanego – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW 
w 1984 r. 

• tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1992 r. 
 Z całości problematyki naukowo-badawczej, która jest przedmiotem zainteresowań 
Profesora Andrzeja P. Wiatraka, na szczególną uwagę zasługują następujące obszary:

• Zarządzanie organizacjami publicznymi i gospodarczymi, praca kierownicza, 
wiedza i kapitał intelektualny oraz jakość zarządzania;

• Rozwój lokalny i regionalny, kreowanie przedsiębiorczości, planowanie i zarzą-
dzanie zmianami oraz kapitał ludzki;

• Organizacja, funkcjonowanie i rozwój agrobiznesu;
• Zagospodarowanie obszarów wiejskich oraz przemiany strukturalne wsi i rol-

nictwa.
 W dotychczasowej pracy opublikował 486 pozycji, z czego 404 przypada na orygi-
nalne prace twórcze, w tym 38 książki, z czego 7 stanowią pozycje indywidualne, a kil-
ka jest pod redakcją naukową. Szczegółowe informacje o publikacjach są na stronie: 
http://scholar.google.pl/citations?user=HA8qRj0AAAAJ&hl=pl Wygłosił ponad 250 
referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto wypromował: 
195 licencjatów, 15 inżynierów, 492 magistrów i 18 doktorów. Pełnił również wiele 
funkcji naukowych i organizacyjnych, m. in. takich jak: 
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• Prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (2013-2015),
• Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

(2012-2016), 
• Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich PAN (2011-2017),
• Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Nauk Społecznych PAN (2007-2010),
• Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (2007-2011),
• Sekretarz Naukowy Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1999-2007).
• Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejskim Stowarzysze-

niem Menedżerów Nauki (EARMA) (2007-2017), 
• Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (2007-2011),
• Kierownik Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości (2000-2003),
• Kierownik Studiów Doktoranckich (1998-2002), 
• Prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW (1996-1999), 
• Dyrektor Krajowego Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w latach 

1991-1995.
 Obecnie Profesor A. P. Wiatrak sprawuje m. in. następujące funkcje:

• Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
• Redaktor Naczelny „Zagadnień Doradztwa Rolniczego”, 
• Członek Rad Programowej wielu czasopism, m. in. takich jak: Studia i Materia-

ły Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Zarządzanie Publiczne, 
Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, Journal 
of Banking and Financial Economics, International Journal of Contemporary 
Management, Annals of Marketing Management & Economics, Quantitative 
Methods in Economics, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Turystyka 
i Rozwój Regionalny, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej oraz Zeszyty Naukowe 
Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

 Prowadzone badania naukowe przez Prof. Andrzeja P. Wiatraka są powiązane 
z upowszechnianiem wyników wiedzy we współpracy z praktyką oraz pracą społeczną 
związaną z upowszechnianiem tej wiedzy i jej zastosowaniem. Wyrażało się to m. in. 
w następujących działaniach:

• Członek i Przewodniczący Centralnej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Pro-
gramów Kształcenia dla Wsi i Rolnictwa AGRO-PROGRAM,

• Przewodniczący Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego w Polsce, 
• Uczestniczenie w wielu ciałach społecznych (np. ekspert w pracach Sejmu RP).

 Ponadto Profesor A. P. Wiatrak uczestniczył jako ekspert lub konsultant w ponad 
20 projektach finansowanych przez PHARE, TOURIN i Bank Światowy oraz przygo-
towywał ekspertyzy z zakresu: programowania i zarządzania rozwojem regionalnym, 
turystyki i agrobiznesu, strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz przedsię-
biorstw, doradztwa i doskonalenia pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i do-
radców.
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Karta żałobna

 W dniu 8 lipcu 2018 r. odszedł od nas dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB., który 
pozostanie w naszej pamięci jako świetny naukowiec, znakomity nauczyciel i wspania-
ły człowiek. 
 Chcąc wyróżnić postać Profesora, Walne Zgromadzenie SERiA przyznało 
dr hab. Adamowi Sadowskiemu, prof. UwB tytuł honorowego członka Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

 Dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB odszedł dnia 8 lipca 2018 r. w wieku 56 lat, 
pozostawiając w smutku społeczność akademicką Uniwersytetu w Białymstoku, 
a zwłaszcza Wydziału Ekonomii i Zarządzania, z którym związał całe swoje życie za-
wodowe. 
 Pracę na macierzystej uczelni rozpoczął w 1986 r., po ukończeniu studiów ma-
gisterskich w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopień naukowy 
doktora w zakresie ekonomii uzyskał w 1996 r. na podstawie rozprawy pt. Tworzenie 
gospodarstw rolniczych na terenie województwa suwalskiego w latach 1991-1993. Na-
tomiast stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia (specjal-
ność ekonomika  rolnictwa) uzyskał na Uniwersytecie w Białymstoku, w 2010 r. na 
podstawie monografii pt. Własność a użytkowanie gruntów rolnych. Zarys tendencji 
rozwojowych. 
 Profesor Adam Sadowski był filarem ekonomistów rolnictwa na Wydziale Ekono-
mii i Zarządzania UwB. Jego obszar zainteresowań naukowo-badawczych początkowo 
związany był z analizą zmian strukturalnych w rolnictwie, zachodzących w pierwszych 
latach transformacji systemowej w Polsce. W kolejnych latach zainteresowania nauko-
we skoncentrował na trzech nurtach, a mianowicie: badaniu wykorzystania obszarów 
wiejskich jako miejsca wypoczynku i rekreacji, analizie przekształceń strukturalnych 
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w rolnictwie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem państw postsocjalistycz-
nych i dzierżawy gruntów rolnych oraz problematyce oddziaływania państwa na roz-
wój rolnictwa za pomocą instrumentów prawnych i fiskalnych. W pracy badawczej 
wykorzystywał koncepcje lokowane w nowej ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza 
teorię praw własności, teorię agencji oraz koncepcję trajektorii rozwoju. 
 Uczestniczył w kilkunastu projektach naukowo-badawczych, realizowanych za-
równo na uczelni macierzystej, jak i w innych ośrodkach, współpracując m.in. z In-
stytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Uniwersytetem 
Warmińsko-Mazurskim, Politechniką Białostocką, Slovak Univeristy of Agriculture in 
Nitra (Słowacja), Karoly Robert College w Gyongyos (Węgry). Opracował kilkanaście 
ekspertyz na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środo-
wiska, czy też Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dzięki czemu 
wyniki Jego badań mogły zostać upowszechnione i implementowane do praktyki go-
spodarczej. Od 2015 r. był kierownikiem polskiego zespołu w międzynarodowym pro-
jekcie Jean Monet Network „Sustainable land management networks – SULANET” 
(564651-EPP-1-2015-1-SK-EPPJMO-NETWORK), realizowanym we współpracy 
z uczelniami ze Słowacji, Bułgarii, Austrii, Włoch i Hiszpanii.
 Efektem pracy naukowo-badawczej prof. UwB dr hab. Adama Sadowskiego jest 
ponad 100 publikacji autorskich i współautorskich wydanych w kraju i za granicą. 
Wyniki swoich badań prezentował także na kilkudziesięciu krajowych i międzynaro-
dowych konferencjach naukowych. 
 W ramach dydaktyki dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB prowadził zajęcia z ta-
kich przedmiotów, jak: przedsiębiorczość, ekonomika i organizacja turystyki, biznes 
plan, badania rynkowe. Wypromował około 120 licencjatów i tyleż magistrów. Był 
jednak nie tylko wykładowcą, lecz przede wszystkim opiekunem i wychowawcą mło-
dzieży. Jako przewodniczący dwóch kół studenckich: Koła Naukowego Ekonomistów 
Turystyki oraz Studenckiego Koła Przedsiębiorczości uczył studentów warsztatu ba-
dawczego, organizował studenckie konferencje i wspierał wydawanie publikacji po-
konferencyjnych. Projekt badawczy przygotowany pod jego kierunkiem otrzymał 
finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Diamentowy Grant. 
Aktywnie uczestniczył też w procesie kształcenia kadr. Jako promotor otworzył trzy 
przewody doktorskie oraz wielokrotnie recenzował rozprawy doktorskie w innych 
ośrodkach naukowych.
 Profesor Adam Sadowski był także wspaniałym organizatorem i społecznikiem. 
Przez kilka kadencji był Członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzysze-
nia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Jako przewodniczący Komitetu zorgani-
zował w Białymstoku dwa wyjątkowe i wielokrotnie wspominane przez uczestników 
Kongresy Stowarzyszenia: w 2001 i 2012 roku. Od 1987 r. należał też do Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, w którym w 2010 r. został Członkiem Zarządu Oddzia-
łu PTE w Białymstoku, a w 2013 r. jego Prezesem i tym samym Członkiem Zarządu 
Krajowego PTE. Aktywnie działał też jako Członek Zarządu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Uniwersytetu w Białymstoku.
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 Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był czternastokrot-
nie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku. Został także odznaczo-
ny odznaką  „Zasłużony dla Rolnictwa”, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrną Odznaką Honorową Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. W roku 2014 za zaangażowanie w rozwój międzyna-
rodowej współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej otrzymał tytuł Honorowego 
Profesora Karoly Robert College w Gyöngyös (Węgry).
 Profesor Adam Sadowski miał jeszcze wiele planów... Odszedł przedwcześnie, za-
skakując wszystkich i pozostawiając po sobie wielką pustkę, smutek i żal, ale też wiele 
ciepłych wspomnień. Był wyjątkowym człowiekiem: jako pracownik i społecznik – 
zawsze zanadto zaangażowany, często bezkompromisowy w walce o sprawiedliwość, 
zwłaszcza w trosce o pokrzywdzonych; jako członek rodziny – kochający, opiekuńczy 
i bezgranicznie oddany; jako przyjaciel i kolega – towarzyski, lojalny, szczery i zawsze 
chętny do pomocy. I takiego będziemy Go pamiętać...

 Drogi Profesorze, Adasiu – spoczywaj w pokoju!
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XXVI Kongres SERIA

Organizatorzy Kongresu SERiA

 Do zorganizowania XXVI Kongresu SERiA powołano Komitet Organizacyjny 
w następującym składzie:
Przewodnicząca   dr hab. Karolina Pawlak, prof. UP w Poznaniu,
Sekretarz     dr inż. Dorota Czerwińska-Kayzer,
Zastępca Sekretarza dr Joanna Florek,
       dr Joanna Stanisławska.
Członkowie: 
• dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak, 
• dr Ryszard Jaworski,
• dr inż. Benedykt Pepliński,
• dr Aleksander Wasiuta.

Karolina Pawlak 

 Dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP – doktor habilitowany nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie ekonomia, obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studiów Wydziału 
Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy nau-
kowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu ekonomii międzynarodo-
wej, regionalnej integracji gospodarczej i ekonomii rolnej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem teoretycznych, metodycznych i empirycznych aspektów konkurencyjności 
międzynarodowej sektora rolno-spożywczego. Na jej dorobek składa się około 140 
oryginalnych prac twórczych, w tym 9 monografii naukowych lub rozdziałów w mo-
nografiach. Wzięła udział w około 110 konferencjach naukowych, na większości z nich 
wygłaszając referaty. Uczestniczyła w 10 projektach badawczych MNiSW, NCN oraz 
w VII Programie Ramowym w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Trzema 
z nich kierowała. Zrealizowała 6 staży naukowych, w tym na Uniwersytecie Humbold-
ta w Berlinie (Niemcy), Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (USA), Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Berkeley (USA) oraz Uniwersytecie Jiangnan (Chiny). Była stypen-
dystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
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Dorota Czerwińska-Kayzer

 Dr Dorota Czerwińska-Kayzer – pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Fi-
nansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. W 2001 roku obroniła pracę doktorską pt. Rola inwestycyjnych 
kredytów preferencyjnych przemianach strukturalnych rolnictwa indywidualnego. Jest 
autorką lub współautorką 5 monografii, 87 artykułów naukowych oraz 3 podrę czników. 
Odbyła 4 staże naukowe, w tym na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (Niemcy), 
Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy). Badania naukowe i publikacje skoncentrowane 
są wokół problematyki zastosowania analizy finansowej w ocenie kondy cji finansowej 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Prowadzone badania dotyczą przede wszyst-
kim analizy efektywności finansowej oraz oceny dochodowości wybranych produk-
cji rolniczych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem upraw roślin strączkowych. 
Uczestniczyła czynnie w 57 konferencjach naukowych (w tym krajowych i zagranicz-
nych). Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymała łącznie 9 nagród i wyróż-
nień, w tym: siedem nagród JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

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 36 publikacji naukowych. Jest współautorką 2 monogra-
fii i 2 podręczników. Od 2005 roku jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ekono-
mistów 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 
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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.

Włodzimierz Kołodziejczak

 Dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak, w latach 2003-2008 pracował na stanowisku 
inspektora, a następnie kierownika w organach administracji samorządowej. W 2008 
roku podjął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest współautorem trzech monografii oraz 
ponad czterdziestu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. W pracy nau-
kowej skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z rozwojem obsza-
rów wiejskich, zatrudnieniem i bezrobociem ludności wiejskiej oraz dotyczących wy-
korzystania czynnika pracy w gospodarce narodowej i rolnictwie.

Ryszard Jaworski

 Dr Ryszard Jaworski – jest adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 
oraz kierownikiem Biura Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracow-
niczymi w obszarze doradztwa rolniczego (25 lat doświadczenia zawodowego) oraz 
w bezpośrednim wdrażaniu i upowszechnianiu innowacji rolniczych i ekonomicznych 
w rolnictwie i jego otoczeniu (6 lat doświadczenia). W pracy naukowo–dydaktycznej 
jako asystent i adiunkt posiada 12-letnie doświadczenie. Zajmuje się zagadnieniami 
planowania pracy doradczej ośrodka w aspekcie kontroli zarządczej i budżetu zada-
niowego, zarządzaniem zasobami ludzkimi, efektywną komunikacją oraz technikami 
kształcenia na odległość oraz tworzeniem baz informacyjnych. Obecnie koncentruje 
się na zagadnieniach dotyczących polityki rozwojowej kraju, z uwzględnieniem gospo-
darki opartej na wiedzy.
 Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (2011-
2014, 2015-2017), Krajowego Zespołu Koordynującego Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego i Rolniczego (2011-2014), Komisji Krajowej ds. rejestracji 
roślin  zbożowych i innych organizacji. Obecnie jest członkiem Wielkopolskiego Zes-
połu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz zespołu redakcyjnego 
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„Zagadnień Doradztwa Rolniczego”, wydawanego przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie o/Poznań. Jest rzeczoznawcą Naczelnej Organizacji Technicznej 
SITR w Poznaniu.
 Brał udział w około 30 konferencjach i szkoleniach dotyczących między innymi 
współpracy podmiotów sfery B+R raz publicznego doradztwa rolniczego na rzecz 
tworzenia i upowszechnienia innowacji rolniczych, systemu kontroli zarządczej, form 
współpracy nauki i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożyw-
czego. Autor licznych opracowań z zakresu doradztwa i wdrażania innowacji w rolnic-
twie i jego otoczeniu.

Benedykt Pepliński

 Dr Benedykt Pepliński – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia o spe-
cjalizacji ekonomika gospodarki żywnościowej. Obecnie jest adiunktem na Wydzia-
le Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy 
nau kowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu ekonomiki rolnic-
twa, rozwoju regionalnego, efektywności stosowania nowoczesnych technologii oraz 
kosztów zewnętrznych ponoszonych przez rolnictwo na skutek działalności sektora 
energetycznego. Na jego dorobek składa się około 120 oryginalnych prac twórczych, 
w tym jest autorem lub współautorem 15 monografii naukowych. Wziął udział w około 
55 konferencjach naukowych, na większości z nich wygłaszając referaty. Uczestniczył 
w 5 projektach badawczych MNiSW, NCN, jednym z nich kierował. Zrealizował staż 
naukowy w Instytucie Thunena w Brunszwiku (Niemcy).

Aleksander Wasiuta

 Dr Aleksander Wasiuta – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, 
obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekono-
miczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy naukowo-
-badawczej koncentruje się na ekonomicznych aspektach rozwoju sektora surowco-
wo-energetycznego oraz ekonomicznej i ekologicznej efektywności źródeł energii 
odnawialnej. Przedmiotem jego naukowej dociekliwości są także ekonomiczne oraz 
prawno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej, jak również 
ocena możliwości i uwarunkowań finansowania rozwoju źródeł energii odnawialnej, 
a także możliwość wykorzystania międzynarodowych doświadczeń w tej dziedzi-
nie. Na jego dorobek składa się około 60 oryginalnych prac twórczych, jest autorem 
i współautorem dwóch monografii naukowych oraz rozdziałów w jednej monografii.
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Miejsce Kongresu

 Organizatorem XXVI Kon-
gresu SERiA w 2019 roku 
będzie Wydział Ekonomicz-
no-Społeczny Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.
 Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu jest akademicką 
uczelnią publiczną z długo-
letnią historią. Kontynuuje 
tradycje założonej, staraniem 
Augusta Cieszkowskiego, 
w 1870 roku w Żabikowie pod Poznaniem Szkoły Rolniczej im. Haliny oraz Wydziału 
Rolniczo-Leśnego utworzonego w 1919 roku na Uniwersytecie Poznańskim. Jednostka 
została utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 
roku z Wydziałów Rolniczego i Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego jako Wyższa 
Szkoła Rolnicza. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 
roku została przekształcona w Akademię Rolniczą w Poz naniu, a następnie, w 1996 
roku, w Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. W związku 
z rozwojem kadry, kierunków nauczania oraz poszerzaniem obszarów badawczych 
Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poz naniu w 2008 roku, decyzją 
Sejmu, przemianowano na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
 Obecną strukturę uczelni tworzy osiem wydziałów, do których według starszeństwa 
powstania należą: 

• Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
• Wydział Leśny,
• Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
• Wydział Technologii Drewna,
• Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
• Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
• Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska,
• Wydział Ekonomiczno-Społeczny.

 Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięte struktury organizacyjne wspomagające 
proces dydaktyczny i badawczy, w tym: Wydawnictwo UP, Bibliotekę Główną, Stu-
dium Języków Obcych, Studium W-F oraz Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne, 
a także sprawnie funkcjonująca administrację. Pozycja Uczelni zarówno w kraju, jak 
i zagranicą jest dobrze ugruntowana. 
 Wydział Ekonomiczno-Społeczny jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Został on utworzony decyzją Senatu Akademii Rolni-

Fot. UP Poznań
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czej w Poznaniu dnia 25 października 2006 roku. Do 1 października 
2017 roku na Wydziale funkcjonowało 9 Katedr: Ekonomii, Ekono-Ekonomii, Ekono-Ekono-
mii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Finansów i Rachunkowo-
ści, Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Marketingu i Rynku, 
Zarządzania i Prawa, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Nauk 
Społecznych, Pedagogiki. 
 Na podstawie Zarządzenia nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poz naniu z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydzia-
le Ekonomiczno-Społecznym, ustalona została struktura organizacyjna, którą tworzy 
5 Katedr i 4 Zakłady:

1. Katedra Ekonomii,
2. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, z zakładami:

– Zakład Polityki Gospodarczej i Ekonomii Międzynarodowej,
– Zakład Ekonomiki Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego, Konsumpcji i Mar-

ketingu.
3. Katedra Finansów i Rachunkowości, z zakładami:

– Zakład Metod Ilościowych i Finansów,
– Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce 

Żywnościowej.
4. Katedra Nauk Społecznych i Pedagogiki,
5. Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie.

 Katedry tworzące Wydział Ekonomiczno-Społeczny mają długą i bogatą tradycję, 
począwszy od roku 1919, wywodzącą się przede wszystkim z Katedry Ekonomii Rol-
nej Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Poznańskiego. Obecna struktura organizacyjna 
jest wynikiem długotrwałej i przemyślanej ewolucji organizacyjnej jednostek Wydzia-
łu dostosowanej do prowadzonych badań i zajęć dydaktycznych.
 Na Wydziale zatrudnionych jest 78 pracowników, w tym 4 profesorów tytularnych 
i 15 doktorów habilitowanych oraz 59 doktorów i 1 magister. Dodatkowo, obligatoryj-
nie proces dydaktyczny wspiera 21 doktorantów. 
 Misją Wydziału Ekonomiczno-Społecznego jest prowadzenie badań w dziedzinie 
nauk ekonomicznych, wzbogacanie wiedzy i wnoszenie nowych wartości do nauki, 
przy uwzględnieniu zachodzących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. 
 Wydział od 2009 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, a od 2016 roku także uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
 Wydział Ekonomiczno-Społeczny prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe 
w następujących głównych obszarach badawczych: 

• Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju;
• Źródła energii odnawialnej w gospodarce;
• Rynek żywności ekologicznej;
• Społeczne aspekty rozwoju ekonomicznego;
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• Polityka gospodarcza, polityka rolna i polityka żywnościowa;
• Geografia ekonomiczna, polityka regionalna i polityka rozwoju obszarów wiejskich;
• Ekonomia międzynarodowa, ekonomia integracji europejskiej;
• Marketing i ekonomika konsumpcji;
• Ekonomika przedsiębiorstw przemysłu spożywczego;
• Agroturystyka;
• Ekonomia behawioralna;
• Problematyka starzenia się społeczeństwa w Polsce, innych krajach basenu Mo-

rza Bałtyckiego oraz w Unii Europejskiej;
• Wykorzystanie metod ekonometrycznych, statystycznych, taksonomicznych 

i decyzyjnych do ceny, modelowania i identyfikacji uwarunkowań zjawisk spo-
łeczno-ekonomicznych;

• Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw prze-
mysłu spożywczego i banków w kontekście ogólnych warunków gospodarczych 
w Polsce na tle innych krajów UE;

• Badanie rynkowych instrumentów stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rol-
nictwie;

• Wycena aktywów biologicznych w rolnictwie i w gospodarstwach rolnych;
• Problemy realizacji polityki społecznej w Polsce w warunkach gospodarki ryn-

kowej;
• Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska i zasobów naturalnych;
• Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju wsi w świetle występujących problemów 

społecznych;
• Rola państwa i udziału społecznego obywateli w racjonalnym gospodarowaniu 

środowiskiem i jego zasobami;
• Zagadnienia metodologiczne nauk społecznych;
• Samorząd w wymiarze lokalnym i regionalnym;
• Społeczne przemiany na obszarach wiejskich;
• Aksjologia działalności gospodarczej;
• Pedagogika społeczna;
• Człowiek i metafizyka;
• Hermeneutyka;
• Fenomenologia religii;
• Pedagogika i organizacja czasu wolnego;
• Problematyka rozwoju zrównoważonego;
• Geneza, rola i znaczenie koncepcji „global governance”;
• Problematyka samowystarczalności energetycznej w wymiarze lokalnym i re-

gionalnym;
• Problematyka zachowań konsumenckich i ekonomii behawioralnej;
• Etyka biznesu;
• Filozofia przyrody;
• Psychologia i sztuka negocjacji;



65Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

• Zarządzanie przedsiębiorstwem;
• Logistyka w agrobiznesie (zarządzanie logistyczne i marketingowe);
• Nowoczesne systemy produkcji w rolnictwie;
• Rynek nieruchomości;
• Prawo rolne i administracyjne.

 Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym prowadzone są dwa kierunki studiów: 
Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość, na I i II stopniu (studia licencjackie i ma-
gisterskie). Studia na obu kierunkach oferowane są w formie studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych. W ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się także studia angloję-
zyczne II stopnia dla studentów zagranicznych – kierunek MSc in Economics (specia-
lisation in Agribusiness).
 Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym od 2017 roku prowadzone są studia dokto-
ranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia – w formie 4-let-
nich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 Ponadto na Wydziale prowadzone są studia podyplomowe: Działalność Rolnicza 
w Warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Integracja Europejska – 
Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie, Niestacjonarne Podyplomowe Studium Przy-
gotowania Pedagogicznego.
 Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym wydawane są dwa czasopisma tj. Journal  
of Agribusiness and Rural Development (JARD) oraz Intercathedra. W kwartalniku 
JARD, wydawanym od 2008 roku, publikowane są wyniki badań poświęconych pro-
blematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach 
wiejskich. Na łamach JARD publikowane są oryginalne prace naukowe w języku an-
gielskim i polskim. 
 Czasopismo naukowe INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, 
obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywno-
ściowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania 
zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiej-
skich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomo-
ści rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa 
i leśnictwa.  

Fot. UP Poznań
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Ramowy program XXVI Kongresu SERiA

 XXVI Kongres odbędzie się w dniach 3-5 września 2019 roku. Kongres organi-
zowany jest przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Kongres SERiA wpisany jest w wydarzenia obchodów 100-lecia Akade-
mickich Studiów Rolniczo-Leśnych oraz Uniwersytetu Poznańskiego. 

 Temat główny XXVI Kongresu brzmi:
 Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich
 W programie Kongresu przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w pięciu sekcjach 
problemowych zatytułowanych:

• Ekonomiczno-społeczne i finansowe czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich;

• Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym;
• Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie;
• Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw;
• Challenges for the development of agribusiness and rural areas – Sekcja 

anglojęzyczna.

 Organizatorzy przewidują w dniu 5.09.2019 r. następujące wyjazdy studyjne:

 TRASA NR 1: Rolnictwo – Przeszłość przyszłości (Muzeum Narodowe Rolnictwa 
w Szreniawie, Muzeum Wikliniarstwa, WODR Sielinko, Gospodarstwo agroturystycz-
ne).

 TRASA NR 2: Rolnictwo i przemysł spożywczy w obszarze metropolitalnym Poz
nania (Hochland, MK Cafe, Korbanek sp. z o.o. itp.).
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 TRASA NR 3: Agrolecznictwo” w Wielkopolsce (Skansen i Muzeum Pszczelarstwa 
w Swarzędzu, Muzeum Raczyńskich w Puszczykowie).

Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach:

Wariant Nr wariantu Typ pokoju Opłata

Udział w Kongresie bez 
uczestnictwa w wyjeździe 

studyjno-tematycznym

1. 1-osobowy 1 850 zł

2. 2-osobowy 1 550 zł

3. bez noclegów  
i śniadań 1 175 zł

Pełny udział w Kongresie (wraz 
z opłatą za wyjazd studyjno-

tematyczny)

4. 1-osobowy 1 950 zł

5. 2-osobowy 1 700 zł

6. bez noclegów  
i śniadań 1 375 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

9. bez noclegów  
i śniadań 775 zł

Opłata za publikację 
bez udziału 

w Kongresie
10.

publikacja 
w języku 

angielskim
800 zł

 Nadsyłane artykuły (w języku angielskim) będą publikowane w Rocznikach Nau-
kowych SERiA (nr ISSN 1508-3535), które znajdują się na liście „B” wykazu cza-
sopism naukowych MNiSW (z dn. 9.12.2016) i otrzymały 10 pkt. Informujemy, że 
Redakcja podjęła starania o ewaluację i indeksowanie Roczników Naukowych SERiA 
w bazie Web of Science i Scopus.
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Wpłaty za XXVI KONGRES można dokonywać na następujący rachunek bankowy*

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

PKO BP S.A. 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521

Udział w XXVI Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 

31.03.2019 roku

poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa, 
na stronie http://www.seria.com.pl 

w zakładce: „ZGŁOSZENIA”. 

Dodatkowe informacje dotyczące Kongresu SERiA – 2019 
dostępne są na stronie Stowarzyszenia

seria.com.pl.

KOMITET ORGANIZACYJNY XXVI KONGRESU SERiA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
e-mail: seria@up.poznan.pl

   Sekretarz:   dr inż. Dorota Czerwińska-Kayzer (tel. 576 896 514)
 Z-ca Sekretarza:   dr Joanna Florek (tel. 794 653 083)
 Z-ca Sekretarza:   dr Joanna Stanisławska (tel. 794 653 134)

Aktualne informacje dotyczące Kongresu będą publikowane na stronie SERiA:
www.seria.com.pl

 * Z zaznaczeniem w tytule przelewu: XXVI Kongres i podaniem imienia i nazwiska osoby, za 
którą przelew został dokonany oraz wskazaniem numeru wariantu uczestnictwa (np. XXVI Kongres, Jan 
Nowak, W2).
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Roczniki Naukowe SERiA

ZESZYT 1

  1. Mieczysław Adamowicz, Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj — Finansowanie 
działalności innowacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z regionów peryferyj-
nych.

  2. Erika Bán, József Csernák — Kontrole i ich wpływ na wsparcie w zakresie zarzą-
dzania w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Węgrzech.

  3. Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka, Piotr Prus — Młodzież akademicka wzglę-
dem idei rozwoju zrównoważonego.

  4. Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki, Agata Wieczorek — Potencjał do-
chodowy gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 2005-2016.

  5. Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec — Wybory strategiczne przedsiębiorstw 
branży piekarniczo-cukierniczej.

  6. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk, Anna Us — Tendencje kształtowania się kosz-
tów inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym.

  7. Péter Jankovics — Długoterminowe zmiany relacji cen produktów do cen nakła-
dów w węgierskim sektorze produkcji brojlerów.

  8. Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka, Magdalena Mądra-Sawicka — Zależność 
między rentownością a płynnością finansową w sektorze przetwórstwa spożyw-
czego w Polsce.

  9. Laura Karnai, István Szűcs — Wyniki i perspektywy produkcji karpia zwyczajne-
go.

10. Anna M. Klepacka — Różnice w koncentracji inwestycji w energię słoneczną 
z użyciem paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w gminach wo-
jewództwa lubelskiego i mazowieckiego.

11. Jerzy Kopiński — Tendencje zmian intensywności gospodarowania azotem w re-
gionach Polski.

12. Paweł Kraciński — Pozycja Polski na światowym rynku zagęszczonego soku 
jabłkowego.

13. Mariusz Maciejczak — Wyzwania rozwoju i kierunki badań bioekonomii.
14. Eugeniusz Niedzielski — Bezrobocie i rynek pracy w regionach peryferyjnych.
15. Piotr Pietrzak — Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolni-

czych.
16. Iwona Pomianek, Magdalena Niewęgłowska — Kreowanie warunków sprzyjają-

cych rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
17. Tomasz Rokicki — Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce.
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18. Roman Rudnicki, Katarzyna Wilczyńska, Kamil Kaliński — Działanie osi 4. 
PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – zróżnicowanie 
przestrzenne poziomu i struktury wydatkowania środków LEADER.

19. Agnieszka Siedlecka, Gabriela Wielogórska — Czynniki determinujące prowa-
dzenie działalności agroturystycznej przez wiejskie gospodarstwa domowe na 
przykładzie województwa lubelskiego.

20. Alina Syp, Dariusz Osuch — Zmiany efektywności i produktywności gospo-
darstw polowych i mlecznych w województwie lubelskim w latach 2014-2016.

21. Virág Szabó — Zależność między wielkością ferm kurzych na Węgrzech i ich 
wydajnością ekonomiczną w produkcji jaj.

22. Monika Wojcieszak, Jan Zawadka — Wartości kulturowe jako determinanta roz-
woju funkcji turystycznej obszarów wiejskich oraz ich popularność wśród Pola-
ków na przykładzie muzeów kultury ludowej.

23. Tomasz Wojewodzic — Zarys koncepcji kosztów likwidacji gospodarstwa rolnego. 
24. Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Ka-

rol Wereszczyński — Opłacalność produkcji malin odmiany Polesie.
25. Wojciech Ziętara — Stan i kierunki rozwoju gospodarstw z chowem bydła rzeź-

nego.

ZESZYT 2

  1. Mieczysław Adamowicz, Adam Szepeluk — Środki Unii Europejskiej jako źró-
dło konwergencji regionalnej rolnictwa w Polsce.

  2. Alicja Baranowska — Rentowność produkcji ziemniaków jadalnych – analiza na 
poziomie plantacji.

  3. Aneta Bełdycka-Bórawska — Czynniki kształtujące sytuację ekonomiczną go-
spodarstw rolniczych zajmujących się uprawą rzepaku.

  4. Tadeusz Filipiak — Efektywność i konkurencyjność gospodarstw winiarskich 
w wybranych krajach UE w latach 2004-2015.

  5. Krzysztof Firlej, Sebastian Kubal — Asymetria samowystarczalności produkcji 
ziemniaków w krajach Unii Europejskiej.

  6. Barbara Gołębiewska, Joanna Stefańczyk — Inwestycje na terenach przyrodniczo 
cennych na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

  7. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk — Perspektywy produkcji rzepaku w Polsce 
w kontekście nowej polityki biopaliwowej Unii Europejskiej.

  8. Mariusz Grębowiec — Zachowania nabywców na rynku produktów ekologicz-
nych.

  9. Adam Harasim — Środowiskowe aspekty specjalizacji gospodarstw rolnych.
10. Joanna Jaroszewska, Włodzimierz Rembisz — Źródła dynamiki zmian wydajno-

ści pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej na podstawie rachunków ekono-
micznych dla rolnictwa.
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11. Elżbieta Jurczuk, Anna Grontkowska — Ocena znajomości działań promocyj-
nych przedsiębiorstwa Tymbark.

12. Anna M. Klepacka, Joanna Mączyńska — Wpływ unijnych dyrektyw w zakresie 
wykorzystania biopaliw na rozwój obszarów wiejskich w Polsce.

13. Renata Korzeniowska-Ginter, Alina Dereszewska — Skala marnotrawstwa wyro-
bów piekarskich w gospodarstwach domowych.

14. Katarzyna Kosior — Cyfrowa transformacja w sektorze rolno-spożywczym – 
szanse i wyzwania.

15. Paweł Kraciński — Eksport jabłek z Polski w latach 1995-2015.
16. Krystyna Krzyżanowska — Zainteresowanie rolników prowadzeniem gospo-

darstw opiekuńczych jako formy działalności pozarolniczej.
17. Mariusz Maciejczak, István Takács, Katalin Takács-György — Wykorzystanie 

inteligentnych innowacji w rozwoju koncepcji Climate Smart Agriculture.
18. Andrzej Madej — Przestrzenna koncentracja ciągników rolniczych względem po-

wierzchni użytków rolnych w latach 2010 i 2016.
19. Ktut Silvanita Mangani, Bustanul Arifin, Marta Idasz Balina, Sławomir Juszczyk, 

Yusman Syaukat — Działalność bezoddziałowa banków na obszarach wiejskich 
– nieprawidłowości w relacjach z klientami.

20. Jarosław Mikołajczyk, Wojciech Sroka — Wynagrodzenia najemnej siły roboczej 
w gospodarstwach rolniczych polskiego FADN według wielkości ekonomicznej 
w latach 2010-2016.

21. Monika Szafrańska — Postawy młodzieży akademickiej względem dobrostanu 
zwierząt gospodarskich i produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych 
w przyjaznych im warunkach.

22. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara — Wpływ wybranych czynników na 
rozwój innowacyjności sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim.

23. Paulina Trębska — Wykorzystanie energii przez gospodarstwa domowe w Polsce.
24. Ludwik Wicki — Znaczenie postępu biologicznego we wzroście plonowania 

zbóż jarych w doświadczeniach odmianowych w Polsce.
25. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, Iwona Mystkowska — 

Ekonomiczne uzasadnienie stosowania herbicydów i biostymulatorów w uprawie 
ziemniaków jadalnych.

ZESZYT 3

  1. Zsolt Baranyai, Zsolt Király, Ágnes Elam, Shyhrete Muriqi, Árpád Papp-Váry — 
Czynniki mające wpływ na nawiązywanie współpracy w rolnictwie węgierskim.

  2. Barbara Bujanowicz-Haraś — Emisja gazów cieplarnianych (GHG) z perspekty-
wy polskiego sektora rolnego.

  3. Roman Chorób — Powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w wojewódz-
twie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych.
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  4. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak — Wydatki budżetowe na rolnictwo, rynki 
rolne, rozwój wsi i KRUS w warunkach zmieniającej się opcji w polityce gospo-
darczej Polski.

  5. Mariusz Dacko, Aneta Dacko, Gabriela Mazur — Gospodarka odpadami a zrów-
noważony rozwój lokalny.

  6. Marta Domagalska-Grędys — Wymiar rozwojowy współpracy gospodarstw z ra-
sami zachowawczymi zwierząt.

  7. Waldemar Gostomczyk — Możliwości tworzenia autonomicznych regionów 
energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

  8. Małgorzata Górka, Elżbieta Brągiel — Wybrane aspekty innowacyjności przed-
siębiorstw – studium przypadku.

  9. Aleksander Grzelak — Związki pomiędzy sytuacją ekonomiczną a oddziaływa-
niem środowiskowym gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej.

10. Krzysztof Hryszko — Przetwórstwo ryb i owoców morza w krajach Unii Euro-
pejskiej.

11. Krzysztof Kapela, Marek Gugała, Marek Niewęgłowski, Ewa Krasnodębska — 
Koszty eksploatacji technicznych środków transportowych w gospodarstwie rol-
nym.

12. Maria Klonowska-Matynia — Zdrowie jako czynnik strukturalny kapitału ludz-
kiego na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

13. Danuta Kołodziejczyk — Wpływ specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na 
spójność terytorialną regionu.

14. Sylwester Kozak — Efektywność techniczna i skali producentów cukru i wy-
robów cukierniczych w latach 2006-2016. Czy ma znaczenie wielkość i status 
prawny przedsiębiorstw?

15. Karol Krajewski, Maciej Kuboń, Monika Świątkowska, Ewa Świstak — Wybra-
ne determinanty procesów dystrybucji produktów lokalnych w warunkach rynku 
żywnościowego Podkarpacia.

16. Mariusz Matyka — Regionalne zróżnicowanie zmian w zużyciu nawozów mine-
ralnych w Polsce.

17. Joanna Mączyńska, Anna M. Klepacka — Wybrane aspekty związane z produk-
cją biokomponentów w Polsce oraz surowcami pochodzenia rolniczego wykorzy-
stywanymi do ich wytwarzania.

18. Dionizy Niezgoda, Anna Nowak, Ewa Wójcik — Efektywność substytucji pracy 
strumieniem kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych o różnym potencja-
le produkcyjnym.

19. Krzysztof Pakuła, Beata Kuziemska, Marcin Becher, Aleksandra Kiepuszewska  
— Analiza logistyki zaopatrzenia indywidualnych gospodarstw rolnych w nawo-
zy mineralne.

20. Wojciech Pizło — Dochody gospodarstw sadowniczych w krajach Unii Europej-
skiej.

21. Małgorzata Polna — Realizacja programu zalesień w Polsce – ujęcie regionalne.
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22. Maria Rysz — Zmiany w obrotach handlu zagranicznego jabłkami w Polsce po 
integracji z Unią Europejską.

23. Piotr Sulewski, Kinga Pogodzińska — Zmiany w postrzeganiu problemu ryzyka 
przez polskich rolników z gospodarstw towarowych w latach 2011-2017.

24. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Michał Kociszewski — Kierunki i perspektywy 
rozwoju branży cukierniczej w Polsce.

25. Katarzyna Utnik-Banaś, Janusz Żmija - Rynek gęsi w Polsce.
26. Wioletta Wrzaszcz — Zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw różniących się 

typem rolniczym.
27. Marcin Wysokiński, Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada — Problem ubóstwa 

energetycznego w Polsce.
28. Rafał Wyszomierski, Piotr Bórawski, Krzysztof Jankowski — Pozycja Polski 

w produkcji energii z biomasy na tle innych krajów Unii Europejskiej.
29. Kiryll Zakharov, Mariusz Maciejczak — Konsumenckie kooperatywy spożywcze 

jako złożone sieci adaptacyjne – studium pięciu kooperatyw z Polski.
30. Łukasz Zaremba — Teoremat pajęczyny cen na rynku owoców.
31. Dariusz Żmija — Zmiany stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych 

w województwie małopolskim korzystających ze wsparcia inwestycyjnego ze 
środków Wspólnej Polityki Rolnej.

ZESZYT 4

  1. Marcin Adamski — Efektywność polskich gospodarstw mlecznych na tle wybra-
nych gospodarstw w innych krajach Unii Europejskiej.

  2. Ľubica Bartová, Peter Fandel, Eva Matejková — Efektywność ekologiczna w rol-
nictwie krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  3. Paweł Chmieliński, Marcin Gospodarowicz — Komplementarność polityki regio-
nalnej i wiejskiej? Studium programów regionalnych i działań w ramach II filaru  
Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce.

  4. Łukasz Chryniewicz, Michał Wojtaszek — Kompleksowa analiza handlu towara-
mi rolnymi krajów BRICS.

  5. Bazyli Czyżewski, Małgorzata Kłodowska, Anna Matuszczak, Adrianna Matu-
szewska, Dariusz Śmidoda — Zrównoważenie społeczne gospodarstw rolnych 
wybranych typów produkcyjnych w krajach Unii Europejskiej.

  6. Wiesław Dzwonkowski — Możliwości zwiększenia wykorzystania krajowych 
pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania pasz GMO 
w produkcji zwierzęcej.

  7. Krzysztof Firlej — Społeczna odpowiedzialność biznesu wyzwaniem w sektorze 
rolno-spożywczym.

  8. Nóra Gombkötő — Ocena porównawcza rynków rolniczych w Węgierskim Re-
gionie Zadunajskim.
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  9. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — Możliwości redukcji emisji amoniaku z zago-
spodarowania obornika.

10. Adam Kagan — Ocena konkurencyjności towarowych gospodarstw rolnych.
11. Konrád Kiss, Zoltán Horváth — Podejście organizacji producenckich do najmniej 

licznych członków – na przykładzie węgierskiego sektora owoców i warzyw.
12. Anna M. Klepacka, Joanna Mączyńska — Zróżnicowanie poziomu kosztów pro-

dukcji surowców rolnych wykorzystywanych do wytwarzania bioetanolu i estrów 
metylowych w ujęciu przestrzennym.

13. Łukasz Komorowski — Proces elektryfikacji polskiej wsi – ujęcie historyczne 
i terytorialne.

14. Magdalena Kozera-Kowalska, Jarosław Uglis — Wpływ praktyk zawodowych na 
postrzeganie przez studentów ich wiedzy i przyszłej pracy w sektorze agrobizne-
su.

15. Dariusz Kusz — Zmiany dochodowości pracy w aspekcie postępu technicznego 
w rolnictwie w Polsce.

16. Edmund Lorencowicz — Cyfrowe rolnictwo – cyfrowe zarządzanie.
17. Agnieszka Maciąg, Monika Świątkowska, Ewa Świstak, Agnieszka Bobola — 

Kryterium doboru dostawcy produktów żywnościowych w perspektywie rozwoju 
przedsiębiorstwa gastronomicznego.

18. Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, Mateusz Wierzchowski — Kalkulacja 
kosztów oraz opłacalność produkcji ziemniaka skrobiowego w gospodarstwie ro-
dzinnym w latach 2016-2017.

19. Zbigniew Nasalski — Endogeniczne czynniki konkurencyjności gospodarstw 
użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim.

20. Marek Niewęgłowski, Marek Gugała, Anna Sikorska — Analiza preferencji rolni-
ków w zakresie usług doradczych w gospodarstwach rolnych powiatu mińskiego. 

21. Bożena Nosecka — Wsparcie innowacyjności w polskim rolnictwie.
22. Anna Olkiewicz — Ubezpieczeniowe instrumenty wpierania gospodarstw rol-

nych w zakresie upraw.
23. Dorota Pasińska — Polski handel zagraniczny perliczkami żywymi i mięsem per-

liczym w latach 2012-2016.
24. Marlena Piekut — Wiejskie jednoosobowe gospodarstwa domowe – charaktery-

styka, dochody i konsumpcja.
25. Michał Roman, Kamil Roman — Energetyczne wykorzystanie odpadów drzew-

nych z drzew owocowych na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego.
26. Monika Roman — Problemy logistyki zaopatrzenia zakładów mleczarskich w su-

rowiec mleczny.
27. Roman Sass — Efektywność i konkurencyjność rodzinnych gospodarstw rolnych 

w Podregionie Bydgoskim.
28. Joanna Stefańczyk, Patrycja Feryńska — Tendencje zmian w rozwoju turystyki 

w Polsce w latach 2004-2016.
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29. Anna Suszek, Romuald Zabrocki, Iulia Elisjewa — Jakość jako determinanta za-
chowań konsumentów rosyjskich na rynku żywności.

30. Jadwiga Topczewska, Joseph Ohimor — Ograniczenia rozwojowe w nowoczes-
nym zarządzaniu gospodarstwem rolnym na terenie południowo-wschodniej 
Polski. 

31. Monika Utzig — Wydatki konsumpcyjne w wiejskich i miejskich gospodarstwach 
domowych jako miara ich poziomu życia.

32. Andrzej Piotr Wiatrak — Istota i uwarunkowania usług brokerskich we wdraża-
niu innowacji w agrobiznesie.

33. Barbara Wieliczko — Instrumenty finansowe w WPR 2020+.
34. Wioletta Wróblewska, Barbara Marcinek — Porównanie popytu i preferencji do-

tyczących ciętych kwiatów cebulowych wśród wybranych grup nabywców w Lu-
blinie.

35. Tomasz Żyłowski, Aleksandra Król, Jerzy Kozyra — Ocena możliwości ograni-
czenia śladu węglowego w uprawie kukurydzy na ziarno.

ZESZYT 5

  1. Joanna Baran — Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożyw-
czego.

  2. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak — Stan obecny i perspektywy uprawy roślin 
strączkowych w Polsce.

  3. Maryla Bieniek-Majka — Efekty integracji producentów owoców i warzyw 
w Polsce i w Rumunii.

  4. Piotr Chechelski — Przemiany struktury podmiotowej przemysłu spożywczego 
w Polsce w XXI wieku.

  5. Heorghiy Cherevko — Rolnictwo organiczne na Ukrainie – stan, problemy i per-
spektywy.

  6. Agnieszka Cyburt, Agnieszka Gałecka — Poziom nadwyżki operacyjnej w oce-
nie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubel-
skiego.

  7. Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Agnieszka Brelik — Endogeniczna war-
tość dóbr publicznych na obszarach wiejskich: przypadek Pomorza Zachodnie-
go.

  8. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer — Uwarunkowania rozwoju rynku ro-
dzimych roślin strączkowych w Polsce.

  9. Marcin Gospodarowicz — Spójność terytorialna gmin w Polsce pod względem 
rozwoju infrastruktury technicznej w latach 2005-2015 w ujęciu miar autokorela-
cji przestrzennej.

10. Bogusława Jaśkiewicz, Alicja Sułek — Ocena ekonomiczna technologii produk-
cji pszenżyta ozimego o różnym poziomie intensywności.
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11. Ryszard Kata — Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rol-
niczych w Polsce.

12. Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally, Renáta Rák — Wyzwania w zakresie rozwoju 
maszyn rolniczych i ich kosztów operacyjnych na Węgrzech.

13. Bogdan Klepacki — Funkcjonowanie Roczników Naukowych Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w latach 1999-2018.

14. Stanisław Krasowicz, Mariusz Matyka — Społeczno-ekonomiczne aspekty wy-
korzystania gleb w Polsce.

15. Adam Majchrzak - Koncentracja gruntów rolnych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej.

16. Janusz Majewski — Determinanty opłacalności produkcji pszczelarskiej w Polsce.
17. Katarzyna Mironiuk — Żywność funkcjonalna – wyzwanie dla konsumenta, 

szansa dla producenta.
18. Robert Mroczek — Ubój zwierząt rzeźnych w Polsce na potrzeby religijne.
19. Anna Murawska — Zróżnicowanie poziomu życia w wiejskich i miejskich go-

spodarstwach domowych w latach 2006 i 2016.
20. Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała — 

Wartość produkcji ziemniaków jadalnych w zależności od rodzaju stosowanych 
biostymulatorów.

21. Dawid Olewnicki — Uprawa winorośli w Polsce w świetle danych statystycz-
nych.

22. Maria Jolanta Orłowska — Konkurencyjność polskich gospodarstw ekologicz-
nych o różnych kierunkach produkcji w świetle danych FADN.

23. Piotr Pietrzak — Klasyfikacja obszarów wiejskich w Polsce pod względem pozio-
mu kapitału ludzkiego.

24. Stanisław Pilżys — Potencjał obszarów wiejskich na Litwie dla rozwoju energe-
tyki odnawialnej.

25. Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Paula Mikołajczyk — Sytuacja finansowa 
gospodarstw ogrodniczych w Unii Europejskiej – ujęcie syntetyczne.

26. Piotr Pomichowski, Maria Parlińska — Analiza handlu międzynarodowego Pol-
ski z krajami sąsiadującymi z zastosowaniem modelu grawitacyjnego.

27. Monika Roman, Michał Pracz — Procesy logistyki zaopatrzenia na przykładzie 
browaru.

28. Krzysztof Rutkiewicz, Tomasz Berbeka — Identyfikacja i ocena strategii małego 
przedsiębiorstwa – studium przypadku zakładu cukierniczego.

29. Aleksandra Siudek, Anna M. Klepacka — Wpływ wykorzystania mikroinstalacji 
OZE na redukcję emisji CO2 w budynkach jednorodzinnych na obszarach wiej-
skich.

30. Paulina Stolarczyk — Zmiany w poziomie wykształcenia ludności na obszarach 
wiejskich.

31. Alina Syp, Adam Kagan, Dariusz Osuch — Efektywność wybranych typów go-
spodarstw w województwie lubelskim w latach 2014-2016.
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32. Wacław Szymanowski, Gabriela Brudniak — Próba pomiaru społeczeństwa 
opartego na wiedzy w Polsce na przykładzie zróżnicowania przestrzennego woje-
wództw w latach 2009-2016.

33. Elżbieta Jadwiga Szymańska — Konsolidacja w branży mięsnej – przyczyny 
i skutki.

34. Miklos Vasary — Oczekiwany wpływ Breixtu dla krajów Grupy Wyszehradzkiej.
35. Tomasz Woźniakowski — Miara agregatowa jako metoda systemu informatycz-

nego dla rolnictwa ekologicznego.
36. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski — Preferencje konsumentów Skierniewic 

przy zakupie pieczarek.
37. Dariusz Żmija, Katarzyna Żmija, Marta Czekaj — Oddziaływanie państwa na 

tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymia-
rze krajowym i regionalnym.

ZESZYT 6

  1. Piotr Adamczyk — Zmiany poziomu przestrzennej koncentracji zatrudnienia 
w polskich województwach.

  2. Beata Borkowska, Damian Banach — Ocena wybranych cech fizykochemicz-
nych pszenicy i żyta z północnego i południowego regionu Polski.

  3. Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki — Opłacalność produkcji brzoskwiń 
i moreli.

  4. Anna Agata Ciechomska — Wymiar wsparcia wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii w ramach RPO Województwa Mazowieckiego w perspektywie 2007-
2013.

  5. Katarzyna Czech — Rolnictwo w państwach uzależnionych ekonomicznie od 
ropy naftowej.

  6. Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek — Determinanty płynności finanso-
wej przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt.

  7. Teresa Domańska-Felczak, Tomasz Felczak, Serhiy Zabolotny — Sytuacja finan-
sowa wybranych spółdzielni mleczarskich o odmiennych strategiach udzielania 
kredytu handlowego.

  8. Edyta Gajos, Sylwia Małażewska, Konrad Prandecki — Efektywność emisyjna 
krajów Unii Europejskiej. 

  9. Eliza Gaweł, Andrzej Madej, Mieczysław Grzelak — Wpływ renowacji trwałego 
użytku zielonego na niektóre parametry produkcyjno-ekonomiczne w warunkach 
konwencjonalnych.

10. Wojciech Gotkiewicz, Radosław Laszkowski — Wybrane aspekty realizacji pa-
kietu 4. Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW pn. „Cenne siedli-
ska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w gospodarstwach 
rolnych prowadzących działalność na obszarze Ostoi Piskiej.
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11. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk — Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła 
w Polsce w kontekście strategii Unii Europejskiej „Czysta planeta dla wszyst-
kich”.

12. Danuta Guzal-Dec — Strategie rozwoju gminy jako narzędzia zarządzania roz-
wojem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wschodnich regionów peryferyjnych 
Polski.

13. Andrzej Hornowski, Tomasz Kondraszuk — Ocena wykorzystania maszyn w go-
spodarstwach rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów użytecznych.

14. Piotr Jałowiecki — Dekompozycja produktywności jako narzędzie badawcze pa-
radoksu Solowa na przykładzie przemysłu spożywczego w Polsce.

15. Anna Jędrejek, Zuzanna Jarosz — Zmiany emisji gazów cieplarnianych z rolnic-
twa. Polska na tle Unii Europejskiej.

16. Katarzyna Łukiewska — Zalety i wady form prawnych użytkowania ziemi z Za-
sobów Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle badań ankietowych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim.

17. Károly Kacz, Ádám Varga — Podejście problemowe do rolnictwa wspieranego 
przez społeczność w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych na podstawie 
badań w Zachodnim Kraju Zadunajskim.

18. Anna M. Klepacka — Potencjał użytkowy pelletu z biomasy drzewnej: energia 
odnawialna jako element zrównoważonego rozwoju.

19. Dorota Komorowska — Efektywność gospodarstw mlecznych na tle ogółu go-
spodarstw rolnych objętych systemem rachunkowości FADN.

20. Jakub Kraciuk — Procesy koncentracji w światowym przemyśle środków pro-
dukcji dla rolnictwa.

21. Anita Kukułowicz — Porównanie jakości mikrobiologicznej produktów mlecz-
nych pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej.

22. Barbara Kutkowska, Tomasz Berbeka, Marek Stachowiak — Poziom wsparcia 
rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w gminach dolnośląskich o zróżni-
cowanych warunkach przyrodniczych.

23. Katarzyna Łukasiewicz — Znaczenie kategoryzacji gospodarstw agroturystycz-
nych w podnoszeniu poziomu jakości usług.

24. Dominika Malchar-Michalska — Bodźce pozacenowe w kontraktach rolnych. 
Powiązania umowne między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi od-
biorcami w Polsce.

25. Walter Moturi, Wojciech J. Florkowski — Preferencje rodzaju żywności w posił-
kach konsumowanych na długich dystansach przez kierowców ciężarówek.

26. Aneta Ocieczek, Joanna Bartkowicz, Katarzyna Żyłka — Uwarunkowania po-
staw i zachowań konsumentów na rynku nowej żywności jako indykatory ewolu-
cyjnych zmian rynku żywności.

27. Irena Ozimek — Bezpieczeństwo żywności w kontekście regulacji prawnych.
28. Andrzej Parzonko — Zmiany wydajności i dochodowości pracy w gospodar-

stwach mlecznych z wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2015.
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29. Krzysztof Piotr Pawłowski — Regulacja zachwaszczenia jako czynnik wpływają-
cy na opłacalność produkcji łubinu wąskolistnego.

30. Anna Platta — Wpływ środowiska zamieszkania na zachowania żywieniowe 
dzieci w wieku 10-12 lat.

31. Joanna Rakowska — Gminy wiejskie województw śląskiego i kujawsko-pomor-
skiego jako beneficjenci regionalnych programów operacyjnych 2007-2013.

32. Łukasz Satoła — Zróżnicowanie opłat za lokalne usługi publiczne na przykładzie 
usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

33. Agnieszka Siedlecka — Warunki mieszkaniowe wiejskich gospodarstw domo-
wych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej.

34. Wojciech Sroka — Postrzeganie korzyści z miejskiego i podmiejskiego rolnictwa 
– analiza na przykładzie polskich obszarów metropolitalnych.

35. Jadwiga Stankiewicz, Beata Wieczorkiewicz — Ocena wybranych parametrów 
jakości mikrobiologicznej jednodniowych soków jabłkowych.

36. Grzegorz Ślusarz — Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich cennych przyrod-
niczo.

37. Magdalena Śmiglak-Krajewska — Uprawa roślin strączkowych w aspekcie zrów-
noważonego rolnictwa.

38. Sławomir Wawrzyniak, Krystyna Krzyżanowska — Preferencje dzieci dotyczące 
konsumpcji produktów spożywczych oferowanych w „Programie dla szkół”.

39. Sławomir Zawisza, Paweł Kasprowicz — Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie 
na przykładzie gminy Dobrcz.




