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 Tegoroczny Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt.: „Agrobiznes i ob-
szary wiejskie w rozwoju regionalnym”, odbył się na Wydziale Ekonomii Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Było to spotkanie szczególne, z racji jubileuszu dwudziestolecia 
działalności Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Fakt ten sprawił, 
że otwarcie Kongresu przybrało szczególnie uroczystą oprawę. Wśród zaproszonych 
gości, Kongres swoją obecnością zaszczyciła vice Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
Pani dr Zofia Szalczyk, która wręczyła wybitnym ekonomistom rolnym, a jednocześnie 
członkom SERiA najwyższe odznaczenie Ministra Rolnictwa – medal „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. W swym wystąpieniu Pani Minister podkreślała znaczenie ścisłej współ-
pracy nauki i praktyki dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Na uroczystości 
przybył także europoseł – Pan dr Czesław Siekierski, który pogratulował jubileuszu 
i krótko przedstawił problematykę, jaką w sferze rolnictwa zajmuje się aktualnie Ko-
misja Europejska. Uroczystość uświetnili również swoją obecnością przedstawiciele 
władz lokalnych: Wojewoda Podkarpacki – Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska, 
a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
 Jednym z ważnych punktów uroczystości było wręczenie, specjalnie na tę okazję 
wybitego, medalu „Zasłużony dla Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu”. Medalem tym wyróżniono 25 najbardziej zasłużonych w działalności i rozwoju 
Stowarzyszenia członków. To przede wszystkim ich zasługą jest, że dzisiaj SERiA to 
organizacja dojrzała o ugruntowanej wewnętrznej strukturze organizacyjnej i sposobie 
działania, a także mocno zakorzeniona w środowisku nauki i praktyki agrobiznesu. 
Organizowane Kongresy są z jednej strony miejscem spotkań, wymiany myśli i opinii, 
jak również stanowią inspirację do podejmowania różnych nowych badań. Są to także, 
a może przede wszystkim, miłe i ciekawe spotkania towarzyskie, które wspomina-
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no przy okazji multimedialnego pokazu historycznych zdjęć z minionych dwudzie-
stu Kongresów. Była to niewątpliwie sentymentalna wycieczka, przywołująca często 
wzruszające sceny ze spotkań kongresowych w przeszłości. Był to jednocześnie akcent 
wprowadzający uczestników w dobry klimat do pracy w ramach rozpoczynającego się 
Kongresu. 
 W pierwszej części program Kongresu przewidywał sesję plenarną, obejmującą 
sześć referatów wygłoszonych przez wybitne osobistości świata ekonomistów rolnic-
twa zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Między innymi prof. Jerzy Wilkin przedstawił 
referat pt: „Ziemia rolnicza w gospodarowaniu, kulturze i polityce”, a prof. Andrzej 
Czyżewski przedstawił głęboko przemyślane rozważania noszące tytuł: „O nowy pa-
radygmat rozwoju rolnictwa”. W dalszej części obrady były kontynuowane w ramach 
pięciu sekcji problemowych, obejmujących szerokie spektrum tematyczne odzwier-
ciedlające aktualne zainteresowania badawcze uczestników. Tradycyjnie ostatni dzień 
Kongresu poświęcony był wyjazdom studyjnym. W ramach tej części zapoznano się 
z problemami rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie transformacji na Ukrainie, 
a także odwiedzono rynek hurtowy we Lwowie. Organizatorzy zaproponowali tak-
że zwiedzanie interesujących obiektów agroturystycznych na obszarach przyrodniczo 
cennych województwa podkarpackiego, jak również ciekawe innowacje w gospodarce 
żywnościowej tego regionu.
 Podsumowując przebieg tegorocznego Kongresu, należy podkreślić dobry poziom 
merytoryczny prezentowanych referatów, jak również doskonałą jego organizację. 
Zarówno zaplanowane uroczystości jubileuszowe, jak i obrady przebiegały bardzo 
sprawnie w pięknej scenerii nowo wybudowanych lub też odremontowanych obiektów 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, zlokalizowanego w uroczym krajobrazie rzeszowskiego 
Zalesia. Organizatorzy postarali się również o to, by uczestnicy wywieźli z Rzeszowa 
nie tylko wiedzę i doświadczenia naukowe, ale również miłe wspomnienia ze spotkań 
towarzyskich. Uroczysta kolacja w Hotelu Prezydenckim była elegancka i pełna atrak-
cji, a jednocześnie przebiegała w atmosferze sprzyjającej dobrej zabawie.
 XX Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest już historią, jednak należy 
podkreślić, że był to prawdziwie jubileuszowy Kongres, było to wyjątkowe święto 
ekonomistów rolnictwa. Kongres w pełni osiągnął swoje cele naukowe, a w pamię-
ci uczestników pozostanie również jako bardzo sympatyczne spotkanie towarzyskie. 
Stąd też Komitetowi Organizacyjnemu XX Kongresu chciałbym pogratulować sukcesu 
i jednocześnie podziękować za tak piękną uroczystość.

Sekretarz Generalny SERiA
dr hab. Michał A. Jerzak prof. nadzw.
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Szanowni Członkowie i Sympatycy 
Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu

U progu nowej kadencji Zarządu SERiA

 Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu organizuje corocznie we wrze-
śniu Kongres, w czasie którego spotykamy 
się i dyskutujemy, ustalamy kierunki dal-
szych działań i inicjatyw. Ale to nie wyczer-
puje naszych działań i spotkań w różnych gronach i miejscach, gdyż spotykamy się 
także w czasie seminariów, konferencji i sympozjów w ciągu całego roku. W związku 
z tym, warto jest upowszechniać informacje o tych spotkaniach i integrować się. Takim 
narzędziem może być strona internetowa Stowarzyszenia, na której ukazywałyby się 
informacje o różnego rodzaju podejmowanych działaniach i inicjatywach, jeśli będą 
przysyłane na następujący adres: sekretariat@seria.home.pl
 Roczniki Naukowe SERiA są dwumiesięcznikiem, dlatego też ważne jest, aby za-
pewnić ciągłość drukowania poprzez przysyłanie tekstów przez cały rok. W związku 
z tym zachęcam wszystkich, którzy mają już przygotowane teksty artykułów, czy re-
feratów, aby je przysyłać do Redakcji, a nie czekać do ostatniej chwili, albo do Kon-
gresu. Bieżące przysyłanie tekstów zapewni ciągłość ukazywania się Roczników. Za-
chęcam także, aby publikować w Kwartalniku „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, 
którego współwydawcą jest Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 
Informacje  o Kwartalniku znajdują się na stronie: http://www.cdr.gov.pl/index.php/
wydawnictwa-mainmenu-37/z-d-r-mainmenu-95 Wymieniony Kwartalnik (obecnie 
6 punktów w klasyfikacji MNiSW) publikuje artykuły z zakresu metodyki i organizacji 
doradztwa rolniczego, funkcjonowania agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich, po-
lityki agrarnej i oświaty rolniczej oraz współpracy z nauką w wymienionych obszarach.  
Wskazówki na temat przygotowania artykułów znajdują się na stronie: http://www.cdr.
gov.pl/pol/zdr/wskazowki.pdf
 Wszelkie inicjatywy i pomysły, którymi zdaniem Państwa powinno zająć się Sto-
warzyszenie, proszę kierować na następujące adresy: sekretariat@seria.home.pl lub na 
mój adres e-mail: apw@wz.uw.edu.pl
 Zachęcam do współpracy i tworzenia ciekawych pomysłów naszej działalności.

Prezes Zarządu SERiA
Andrzej Piotr Wiatrak

Fot. Bogdan Wierzbiński
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Informacje ogólne

 XX – jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu odbył się w Rzeszowie w dniach 4-6 września 2013 roku. Organizatorem Kon-
gresu był Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego temat przewod-
ni brzmiał: „Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym”. Uczestnictwo 
w Kongresie zgłosiło około 200 osób z kraju i zagranicy, reprezentujących różne 
ośrodki naukowe i badawcze, agendy rządowe oraz doradztwo rolnicze. Artykuły 
zgłoszone na Kongres zostały opublikowane w sześciu zeszytach Roczników Nauko-
wych SERiA.1

 1 W dalszej części niniejszego Biuletynu przedstawione zostały spisy autorów i tytuły prac zamiesz-
czonych w pięciu Zeszytach Roczników Naukowych SERiA, ponieważ na dzień wydania Biuletynu, szó-
sty Zeszyt był w przygotowaniu.

Sprawozdanie z XX Kongresu SERiA

Otwarcie Kongresu

 Gospodarz XX Kongresu SERiA w Rzeszowie – prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz 
przywitał przybyłych do Rzeszowa gości i oddał głos prof. dr hab. Wiesławowi Musia-
łowi – Prezesowi Zarządu SERiA. 
 Prezes SERiA odniósł się do tematu przewodniego jubileuszowego Kongresu, pod-
kreślając, że rozwój regionalny jest ważnym zagadnieniem dla władz państwa i re-
gionu, ale przede wszystkim dla mieszkańców, gdyż to oni są beneficjentami zmian 

Fot. Wawrzyniec Czubak
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w regionach, w których żyją. Ponadto rozwój regionalny ma swe ważne odniesienia do 
rolnictwa i agrobiznesu, co wynika z przestrzennego rozlokowania produkcji, podmio-
tów rolnych i powiązań agrobiznesu z pozostałymi działami gospodarki. 
 Prof. Wiesław Musiał serdecznie przywitał wszystkich gości przybyłych na 
XX Kongres, a w szczególności: prof. dr hab. Czesława Puchalskiego – Prorektora ds. 
Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Czesława Siekierskiego – posła do Parla-
mentu Europejskiego, członka Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Zofię Szalczyk 
– Vice Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Małgorzatę Chomycz-Śmigielską – Woje-
wodę Podkarpackiego, Bogdana Romaniuka – członka Zarządu Województwa Pod-
karpackiego, Marka Ordyczyńskiego – Dyrektora Oddziału Podkarpackiego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dr Mirosława Drygasa – Dyrektora Insty-
tutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Eugeniusza Bernata – członka Rady Nadzorczej 
Zakładów Mięsnych SMAK-GÓRNO Sp. z o.o. – głównego sponsora Kongresu SE-
RiA. Ponadto Prezes SERiA przywitał przedstawicieli ośrodków naukowych z USA, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Węgier, Chin, a także uczestników z ośrodków naukowych 
z kraju, tj. Krakowa, Lublina, Bydgoszczy, Warszawy, Olsztyna, Koszalina, Białego-
stoku, Poznania, Szczecina, Puław i Wrocławia. 
 Szczególnie serdecznie Prezes SERiA powitał członków honorowych SERiA, tj.: 
prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza, prof. dr hab. Stanisława Urbana, prof. dr hab. 

Fot. Bogdan Wierzbiński
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Wojciecha Ziętarę, prof. dr hab. Mieczysława Łagunę, a także młodych przedstawicieli 
nauki, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w Kongresie.
 O oficjalne otwarcie Kongresu Prezes SERiA poprosił prof. dr hab. Czesława 
Puchalskiego. Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, w imieniu swoim i Rektora 
– prof. dr hab. Aleksandra Bobko – przywitał wszystkich zgromadzonych w naj-
młodszym Uniwersytecie i oficjalnie otworzył jubileuszowe spotkanie ekonomi-
stów rolnictwa, życząc jednocześnie owocnych obrad i miłego pobytu w Rzeszo-
wie.
 W dalszej kolejności głos zabrała dr Zofia Szalczyk, która w ramach obchodów 
jubileuszu  XX-lecia SERiA, wręczyła odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane  
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Pani 
Minister życzyła wszystkim uczestnikom sukcesów zawodowych i prywatnych.  W krót-
kim wystąpieniu wskazała ponadto na znaczenie resortu rolnictwa w pozyskiwaniu 
środków unijnych, które służą wspomaganiu polskiego rolnictwa.
 Temat perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 podjął w krótkim wystą-
pieniu europoseł dr Czesław Siekierski, wskazując na malejące nakłady na politykę 
rolną, ich obniżenie niewątpliwie pogłębi zróżnicowanie między państwami i regio-
nami.
 Następnie głos zabrała Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpac-
ki. Podkreśliła ona znaczenie środków unijnych w rozwoju Podkarpacia, zauważyła 
jednak, że nie tylko one przyczyniły się do poprawy infrastruktury i warunków życia, 
także władze regionu oraz przedsiębiorcy i mieszkańcy potrafili te środki odpowiednio 
wykorzystać. Pani Wojewoda życzyła uczestnikom miłego pobytu w tym regionie Pol-
ski oraz owocnych obrad. 
 W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego gości Kongresu przywitał 
Bogdan Romaniuk. Życzył uczestnikom, by jubileuszowe spotkanie było okazją nie 
tylko do podsumowań, ale także do wskazania kierunków rozwoju Stowarzyszenia, 
które także będą sprzyjać rozwojowi obszarów wiejskich.
 Po wystąpieniach zaproszonych gości okolicznościowe przemówienie wygłosił 
prof. nadzw. dr hab. Michał Jerzak – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia. Przypo-
mniał historię powstania SERiA, przedstawił, jak kształtowała się liczba uczestników 
w latach 1994-2013 oraz liczba opublikowanych artykułów w Rocznikach Nauko-
wych naszej Organizacji. Następnie prof. Jerzak, posiłkując się fotografiami, zapre-
zentował miejsca, w których odbyły się Kongresy w ostatnim XX-leciu.
 Prezes SERiA podziękował za wystąpienie, jednocześnie przypomniał, że od 
XIX Kongresu szeregi Stowarzyszenia opuścili na zawsze: prof. dr hab. Tadeusz Hu-
nek, prof. dr hab. Andrzej Kotala, prof. dr hab. Andrzej Radwan, prof. dr hab. An-
drzej Bernacki oraz dr Jacek Chotkowski. Chwilą ciszy i zadumy uczestnicy spotkania 
uczcili pamięć zmarłych.
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 Odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzy-
mali: Marek Angowski, Agnieszka Brelik, Jerzy Cieślik, Dorota Czerwińska-Kayzer, 
Bazyli Czyżewski, Joanna Florek, Michał A. Jerzak, Małgorzata Juchniewicz, Halina 
Kałuża, Bogdan Klepacki, Anna Kobiałka, Elżbieta Kołodziej, Karol Kukuła, Irena 
Łącka, Anna Matuszczak, Anna Michalska, Teresa Miś, Anna Murawska, Marian Pod-
stawka, Renata Przygodzka, Jerzy Rembeza, Barbara Roszkowska-Mądra, Henryk Ru-
nowski, Joanna Stanisławska, Sebastian Stępień, Michał Świtłyk, Tomasz Wojewodzic 
i Feliks Wysocki.

Sesja plenarna

 Sesja plenarna odbyła się w dniu otwarcia Kongresu w sali Uniwersytetu Rzeszow-
skiego i składała się z dwóch części. 
 Pierwszej części przewodniczył prof. dr hab. W. Musiał (Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie). Na wstępie Profesor przedstawił organizację przebiegu obrad, w której 
założono, że w pierwszej części zostaną wygłoszone dwa następujące referaty:

• Ziemia rolnicza w gospodarowaniu, kulturze i polityce – prof. dr. hab. J. Wil-
kin (Uniwersytet Warszawski),

• Współczesne formy integracyjne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Ukra-
iny – prof. dr hab. G. Czerewko (Lwowski Uniwersytet Agrarny, Ukraina), 

a w drugiej części kolejne cztery referaty:

Fot. Wawrzyniec Czubak
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• O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa – prof. dr hab. A. Czyżewski (Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu),

• Importance of Small and Medium Enterprises for Rural Areas – English per-
spective – dr K. Sddiqui (Huddersfield University, Wielka Brytania),

• Przedsiębiorczość, konkurencja versus etyka producentów – prof. dr hab. H. 
Wnorowski (Uniwersytet w Białymstoku),

• Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów – wzajemne relacje i ich znaczenie 
ekonomiczne – prof. dr. hab. A. Czudec (Uniwersytet Rzeszowski).

 
 Zgodnie z projektem obrad, jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. J. Wilkin, 
który zaprezentował interesujący referat na temat ziemi rolniczej. Rozpoczynając wy-
stąpienie Prelegent podziękował za wyróżnienie, którym jest dla niego wystąpienie 
podczas sesji plenarnej na Jubileuszowym Kongresie SERiA. Profesor podkreślił, że 
długo zastanawiał się nad tematem i treścią swojego wystąpienia. Po namyśle uznał, że 
właściwym tematem będzie ziemia, po której stąpamy i do której powrócimy. Ziemia, 
która jest podstawowym czynnikiem produkcji w rolnictwie, przestrzenią i fundamen-
tem obszarów wiejskich, bezcennym zasobem przyrodniczym, wartością ekonomicz-
ną, społeczną, kulturową i sentymentalną oraz źródłem władzy, siły i zniewolenia.
 Profesor podkreślił, że po II wojnie światowej tego cennego czynnika produkcji 
ubyło w Polsce około 5 mln ha, tj. więcej niż powierzchni użytków rolnych w Cze-
chach i 2,5 razy tyle użytków rolnych ile ma Holandia. Zwrócił uwagę, że Polska jest 
w grupie państw, w której najszybciej ubywa ziemi rolniczej. Przyczyny tego zja-
wiska Profesor upatrywał w zmianie funkcji ziemi – od zasobu naturalnego poprzez 
zasób produkcyjny i kulturowy po zasób kapitałowy. Regres wartości pozakomercyj-
nych, zdaniem Profesora, jest wynikiem decyzji politycznych – regulacji rynku ziemi 
i wspierania rolnictwa. 
 Swoje wystąpienie Profesor zakończył wskazaniem nowych zadań dla środowiska 
naukowego oraz stowarzyszeń rolniczych. Wśród nich wymienił, by:
– zachować ziemię rolniczą dla rolnictwa – dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń;
– dowartościować znaczenie ziemi rolniczej w kształtowaniu tożsamości i charakteru 

obszarów wiejskich;
– przywrócić znaczenie ziemi rolniczej i pracy na roli kulturze lokalnej, narodowej 

i ogólnej;
– w polityce rolnej zwiększyć znaczenie badań, osiągnięć nauki i racjonalności kosz-

tem populizmu, mitów i interesów wąskich grup lobbingowych. 

 Jako kolejny głos zabrał gość z Lwowskiego Uniwersytetu, tj. prof. dr hab. G. Cze-
rewko, który omówił współczesne formy integracyjne w rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Omawiając niniejszy problem Profesor zwrócił szczególną uwagę na rolę 
rolnictwa w gospodarce narodowej. Z przedstawionych badań wynika, iż rola sfery 
agrarnej na Ukrainie w ostatniej dekadzie z roku na rok jest coraz mniejsza. Ponadto  
przedstawił charakterystykę rolnictwa ukraińskiego. Omawiając strukturę ukraińskich 
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przedsiębiorstw (gospodarstw) rolnych podkreślił, że główną rolę odgrywają dwie for-
my własności, a mianowicie agroholdingi i gospodarstwa indywidualne (tzw. farmer-
skie i gospodarstwa ludności). 
 Profesor podkreślił, że efektem takiego modelu gospodarstw jest:

• zwiększenie produkcji produktów rolniczych atrakcyjnych komercyjnie, co 
osiąga się kosztem niektórych produkcji rolniczych mniej atrakcyjnych. Następ-
stwem takiego działania jest degradacja gleby oraz „wykrzywienia” branżowej 
i produkcyjnej struktury sektora rolniczego,

• wzrost dochodów agroholdingów, który odbywa się poprzez obniżkę kosztów 
wynagrodzenia, co powoduje degradację społeczności wiejskiej, a w dalszej ko-
lejności wyczerpanie się potencjału jej rozwoju,

• agroholdingi jako struktury gospodarcze o charakterze kapitału własnościowego 
pracują głównie w celu wygenerowania zysku, nie uwzględniając potrzeb środo-
wiskowych i społecznych.

 Podsumowując, prof. Czerewko dokonał analizy SWOT funkcjonującego modelu 
rolnictwa. Jako najważniejsze szanse wskazał wzrost poziomu konkurencyjności ukra-
ińskiej produkcji rolniczej na rynkach światowych i rozwiązanie problemu żywnościo-
wego kraju. Jednocześnie jako zagrożenie wymienił: powstanie monopoli, wysycenie 
ziemi oraz odpływ wypracowanych kapitałów do innych sektorów i państw.
 Po przerwie, w drugiej części sesji plenarnej, przewodniczącym był prof. nadzw. 
dr hab. M. A. Jerzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Jako pierwszemu głos 
oddał prof. dr hab. A. Czyżewskiemu, który swe wystąpienie rozpoczął od przedsta-
wienia industrialnego paradygmatu rozwoju rolnictwa. Zdaniem Profesora, rolnictwo 
industrialne natrafiło na bariery w swoim funkcjonowaniu. Ich konsekwencje można 
rozpatrywać w dwóch sferach, tj. w sferze środowiskowej i społecznej. W sferze śro-
dowiskowej następstwami tego rozwoju są: zubożenie gleb, pogarszanie stosunków 
wodnych, produkcja dwutlenku węgla, stepowienie gruntów, zmniejszenie bioróżno-
rodności ekosystemów. Z kolei w sferze społecznej jest to: deprywacja rolników, nie-
równości społeczne oraz upadek miejscowości i społeczności wiejskich. Dlatego w 
długim okresie nieuniknione jest przestawienie zwrotne rolnictwa z industrialnego na 
model zrównoważony, w którym powinna nastąpić równowaga ekologiczna, ekono-
miczna i społeczna.
 Upowszechnienie nowego modelu rozwoju rolnictwa wymaga społecznej świado-
mości ograniczoności ekosystemu oraz uznanie, że poza dobrami rynkowymi, ważne 
są również dobra niekomercyjne, takie jak: dobrostan środowiska, harmonia natury 
i produkcji rolnej, żywotność wiejskiego otoczenia itp.
 Zdaniem Profesora model ten jest bardziej skomplikowany niż industrialny, wy-
maga bowiem większej wiedzy i społecznego zaangażowania. Ponadto, ponieważ nie 
wszystkie efekty zewnętrzne znajdują odzwierciedlenie w cenach, wymaga on wspar-
cia politycznego, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej oraz ochrony śro-
dowiska naturalnego.
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 Sekwencją wdrożenia tego modelu będzie gospodarstwo rolne, będące w zdecy-
dowanej części rodzinne, o bardziej zróżnicowanej strukturze agrarnej, wykraczające 
poza sferę produkcyjno-ekonomiczną, będące miejscem przekazu kultury i wartości 
oraz elementem krajobrazu wiejskiego.
 Kończąc swą wypowiedź, Profesor podkreślił potrzebę odejścia od dotychczasowej 
„industrialnej” ekonomiki rolnictwa, jednocześnie wskazując zadania dla ekonomi-
stów rolnych.

 Zgodnie z planem sesji jako następny głos zabrał dr K. Sddiqui, który w zastęp-
stwie za prof. J. Day, przedstawił problemy angielskich małych i średnich przedsię-
biorstw działających na obszarach wiejskich. Z przedstawionych danych wynika, że 
w Wielkiej Brytanii w grupie przedsiębiorstw funkcjonujących na terenach wiejskich 
coraz większe znaczenie mają małe przedsiębiorstwa, w których znajduje pracę lokalna 
ludność oraz gdzie produkowane są regionalne, wysokiej jakości produkty.
 Jako trzeci swój referat przedstawił prof. dr hab. H. Wnorowski, który na wstępie 
podziękował organizatorom za stworzenie możliwości wygłoszenia referatu podczas 
sesji plenarnej, co traktuje jako ogromne wyróżnienie. Następnie Profesor przystąpił do 
wygłoszenia głównych tez swojej pracy, w której celem podstawowym było pokazanie, 
iż rynek–przedsiębiorczość–konkurencyjność nie są wystarczającymi motywatorami 
dającymi pełną gwarancję bezpieczeństwa tym, którzy czują się za to najmniej odpo-
wiedzialni, czyli konsumentom. W trakcie wystąpienia Profesor postawił hipotezę,  że 

Fot. Bogdan Wierzbiński
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w obszarze wytwarzania żywności znaczenie etyki (jako gwaranta zapewniania bez-
pieczeństwa żywności) jest większe niż w innych obszarach aktywności przedsiębior-
ców. Dlatego także, zdaniem Profesora, konieczne jest wspieranie takich zachowań 
klarownym systemem rządowej kontroli wytwórców. W nawiązaniu do postawionej 
tezy Profesor przedstawił system kontroli żywności w Polsce i następnie porównał go 
z systemami funkcjonującymi w innych państwach.
 W konkluzji Profesor stwierdził, że konsument potrzebuje bezpiecznej żywności 
i jako oczywisty fakt traktuje jej dostępność na rynku. Tym samym uważa, że produ-
cenci są obowiązani dostarczyć mu takich właśnie produktów. Stąd, zdaniem Profe-
sora, ważne miejsce w produkcji żywności mają standardy etyczne, a aby wzmocnić 
reżim etyczny powinno przygotować się skuteczny system kontroli żywności.
 Ostatnim prelegentem w sesji plenarnej był prof. dr. hab. A. Czudec, który zapre-
zentował referat pt. Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów – wzajemne relacje i ich 
ekonomiczne znaczenie, przygotowany we współpracy z dr. R. Katą. 
 Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia paradygmatu rozwoju regionalnego 
oraz dwóch modeli wsparcia rozwoju regionów środkami publicznymi. W pierwszym 
modelu główne strumienie środków publicznych adresowane są do słabiej rozwinię-
tych regionów w celu zdynamizowania przemian strukturalnych. Z kolei w drugim ma 
nastąpić koncentrowanie wsparcia w regionach dobrze rozwiniętych i wykorzystanie 

Fot. Bogdan Wierzbiński
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w ten sposób „promieniowania rozwoju” na ich otoczenie. Następnie Prelegent przed-
stawił wyniki oceny wybranych powiązań między podstawowymi cechami gospodar-
ki regionów w Polsce, a poziomem rozwoju rolnictwa w regionach. Podsumowując 
Profesor  stwierdził, że rolnictwo ma niewielkie znaczenie w kształtowaniu poziomu 
rozwoju gospodarczego regionów w Polsce. Ponadto, mimo że regiony o najniższym 
poziomie rozwoju gospodarczego korzystają, z szerszego niż przeciętnie, wsparcia 
środkami publicznymi, to dysproporcje międzyregionalne są dość wyraźne. W związ-
ku z tym, Profesor uważa, że uzasadnione byłoby, dla zapewnienia szybszego tempa 
zmniejszania dysproporcji międzyregionalnych, stosowanie bardziej selektywnych in-
strumentów wsparcia regionów środkami publicznymi, uwzględniające ich specyficzne 
cechy.

Sekcje problemowe

SEKCJA I/1
Makroekonomiczne determinanty rozwoju agrobiznesu

 Sekcji I/1 przewodniczyli: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski (Uniwersytet Ko-
szaliński) i dr hab. Aleksander Grzelak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
 W sesji wygłoszonych zostało 13 referatów, których autorzy reprezentowali ośrodki 
naukowe z całej Polski. Tematyka wystąpień była dość zróżnicowana, jednak można je 
zasadniczo podzielić na dwie grupy: pierwsza dotyczyła związków agrobiznesu z oto-
czeniem makroekonomicznym, druga odnosiła się do instrumentów polityki fiskalnej  
i pieniężnej. W pierwszej grupie problemy ogniskowały wokół takich zagadnień jak: 
problemy rozwojowe gospodarek, koniunktura w rolnictwie, wymiana handlowa, kon-
kurencyjność przemysłu spożywczego. Z kolei pozostałe wystąpienia odnosiły się do 
takich kwestii jak: opodatkowanie rolnictwa, znaczenie kredytów preferencyjnych  w fi-
nansowaniu inwestycji, wpływ WPR UE na kształtowanie zrównoważonego rozwoju i 
sytuacji ekonomicznej rolnictwa. Ponadto poruszono także problem źródeł fachowych 
informacji w rolnictwie. Prelegenci zwrócili także między innymi uwagę na kontekst 
znaczenia globalizacji w rozwoju gospodarki żywnościowej, kierunków zmian WPR 
UE, jak i zagadnienie polityki samorządowej w zakresie podatku rolnego.  Każda z 
prezentacji wywołała ożywioną dyskusję, która wzbogaciła perspektywy badawcze za-
równo prelegentów, jak i uczestników sesji. Podniesione uwagi i sugestie dotyczyły 
głównie udoskonalenia warsztatu badawczego, jak i poszerzenia zakresów badawczych. 
Wystąpienia, jak i dyskusja zwróciły uwagę na konieczność uwzględnienia  w analizach 
odnoszących się do gospodarki żywnościowej uwarunkowań makro ekonomicznych, 
w tym zwłaszcza instrumentów WPR UE. Wyzwaniem pozostaje także doskonalenie 
systemu podatkowego w rolnictwie w Polsce. 
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 W toku uzgodnień postanowiono wyróżnić  prezentację autorstwa dr Anny Ma-
tuszczak i dr Bazylego Czyżewskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) pt. 
Wspólna polityka rolna w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa w aspekcie 
dostosowań regionalnych.

Materiał przygotował
dr hab. Aleksander Grzelak

SEKCJA I/2
Makroekonomiczne determinanty rozwoju agrobiznesu

 W sekcji I/2 moderatorami byli: prof. dr hab. Wojciech Ziętara (Instytut Ekono-
miki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie) oraz dr hab. Małgo-
rzata Juchniewicz prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).
 W sekcji zaprezentowano 12 spośród 22 zaplanowanych wystąpień. Problematyka 
sekcji obejmowała dwa główne obszary tematyczne:
1. Społeczne i ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej w sektorze rolno-żyw-

nościowym.
2. Kształtowanie się cen produktów rolnych i środków do produkcji rolniczej.
 W pierwszym obszarze zwrócono uwagę między innymi na efektywność zaradza-
nia zasobami ludzkimi oraz wydajność pracy w gospodarce żywnościowej. Wyniki 
przedstawionych badań wskazują, że wykorzystanie kapitału ludzkiego w indywidual-
nych gospodarstwach rolniczych było nieefektywne. Zjawisko nadwyżki siły roboczej, 
determinujące niską efektywność jej wykorzystania, odnotowano szczególnie w bar-
dzo małych, małych i średnich gospodarstwach – problem tzw. bezrobocia agrarnego. 
Spostrzeżenia te znalazły potwierdzenie, porównując wydajność pracy w gospodarce 
żywnościowej w krajach UE. Wydajność pracy w krajach środkowo-wschodniej Eu-
ropy jest zdecydowanie niższa niż w krajach UE-15. Wskazano, że wynika to przede 
wszystkim z wadliwości strukturalnej związanej ze wspomnianymi zbyt dużymi za-
sobami pracy w rolnictwie w nowych krajach członkowskich UE. Interesujące w tym 
kontekście rozważania dotyczyły oszacowania modelu wymiany pokoleń w zarządza-
niu i pracy w gospodarstwach rodzinnych Polski, przy założeniu, że następcami w za-
rządzaniu gospodarstwami po rodzicach będą dzieci. Stwierdzono, że średnia długość 
zarządzania gospodarstwem starszego pokolenia wynosi około 32-33 lata, stąd bliższy 
model zarządzania gospodarstwem to model 35-letni z tendencją dążenia do 30-letnie-
go. W dalszej części wystąpień omówiono związek zmiany struktury obszarowej i wła-
snościowej gospodarstw z dzierżawą nieruchomości rolnych ZWRSP. Stwierdzono, 
że, pomimo szerokiego wachlarza wsparcia, dzierżawa państwowych gruntów rolnych 
stanowi coraz mniej korzystną, z punktu widzenia użytkownika, formę pozyskiwania 
gruntów do produkcji rolnej. Szczególnie niekorzystne są nowe zasady, pozwalające 
na uznaniowość podwyższania zobowiązań czynszowych. Z punktu widzenia poprawy 



17Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

konkurencyjności sektora rolno-spożywczego niezwykle istotne znaczenie ma poziom 
jego innowacyjności. Ta część wystąpień dotyczyła skali i celu działalności innowacyj-
nej w zakresie produktów i procesów w przedsiębiorstwach artykułów spożywczych 
oraz ekonomicznych aspektów działalności innowacyjnej tych podmiotów. Podstawo-
wym celem działalności innowacyjnej w zakresie produktów i procesów była poprawa 
jakości wyrobów i usług, a także zwiększenie asortymentu produktów i wejście na 
nowe rynki zbytu lub zwiększenie udziału w rynku. Ekonomiczne aspekty działalności 
innowacyjnej dotyczyły intensywności nakładów na innowacje oraz wartości sprzeda-
ży wyrobów nowych i zmodernizowanych. W porównaniu z przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi producenci napojów i papieru wypadają korzystnie. Nakłady innowacyjne 
podmiotów zaliczanych do branży producentów artykułów spożywczych były ponad 
2-krotnie mniejsze niż w przemyśle przetwórczym. Wskazano także na niekorzystną 
tendencję zmniejszania się w ostatnim czasie udziału wyrobów nowych i zmoderni-
zowanych w przychodach ze sprzedaży przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. 
Działalność innowacyjna związana jest często z możliwością stosowania rozwiązań 
informatycznych. Referenci wskazali na istnienie zależności, zgodnie z którą wyższa 
jakość wspomagania informatycznego przekłada się na lepszą pozycję rynkową, nie-
mniej zróżnicowanie było duże, zarówno w grupach pod względem wielkości zatrud-
nienia, jak i pomiędzy badanymi branżami. Wyniki badań wykazały ponadto dodatnią 
korelację  pomiędzy wielkością zatrudnienia w przedsiębiorstwach a stopniem zaawan-
sowania stosowanych rozwiązań informatycznych.
 Obszar tematyczny pt. Problematyka kształtowania się cen produktów rolnych 
i środków do produkcji rolniczej obejmował między innymi zagadnienia cen i marż 
w łańcuchach marketingowych, dynamikę zmian cen produktów rolnych i środków do 
produkcji rolniczej. Zaobserwowane zróżnicowanie poziomu cen w poszczególnych la-
tach w gos podarce światowej wskazuje na globalny charakter powiązań poszczególnych 
rynków narodowych. Odnotowano także wzrost zmienności cen produktów rolnych na 
rynku europejskim i światowym. Prelegenci wskazali ponadto na znaczny wzrost cen 
maszyn i ciągników oraz środków do produkcji rolniczej. Głównym powodem  tego 
zjawiska było zwiększenie, wraz z wejściem Polski do UE, poziomu VAT do 22%. Roz-
patrując zmiany marż w łańcuchu marketingowym odnotowano, że najwyższy wzrost 
cen występuje wśród pośredników. W trakcie dyskusji stwierdzono, że rozwarcie nożyc 
cen środków produkcji rolniczej i cen zbytu produktów rolniczych oraz wysokie marże 
przetwórcze są zjawiskiem trwałym. Na tym tle szczególnie interesujące wystąpienie 
dotyczyło kierunków rozwoju gospodarstw rolniczych w kontekście zmian kosztów 
czynników produkcji. Stwierdzono, że głównym sposobem utrzymania parytetu do-
chodów rolników jest wzrost produkcji przez zwiększanie powierzchni gospodarstw. 
Zwiększenie poziomu produkcji przez podnoszenie nakładów (wzrost poziomu inten-
sywności produkcji) jest bowiem ograniczone z powodu występującej bariery popytu 
na produkty rolnicze. W przedstawionej projekcji powierzchnia gospodarstw z typową 
produkcją rolniczą, zapewniającą uzyskanie dochodu na poziomie parytetowym zawie-
rać, będzie się w 2020 r. w przedziale 50-60 ha UR, w zależności od kierunku produkcji.
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 Wszystkie wystąpienia prelegentów cechowała wysoka jakość merytoryczna i for-
malna, inspirując uczestników sekcji do ożywionej dyskusji. Stosując jednak wpro-
wadzoną procedurę oceny nagradzania najlepszych artykułów wygłaszanych w czasie 
Kongresu przez młodych pracowników nauki wytypowano do niej dr Aldonę Mrów-
czyńską-Kamińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiającą re-
ferat pt. Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w krajach UE.

Materiał przygotowała
dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

SEKCJA II
Instytucjonalne uwarunkowania poprawy spójności regionów ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki żywnościowej

 Obradom sekcji przewodniczyli: dr hab. Jerzy Cieślik (Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie) i dr hab. Danuta Kołodziejczyk (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gos-
podarki Żywnościowej PIB w Warszawie).
 Do tej sekcji zgłoszonych zostało 19 referatów, przedstawiono 15 referatów. Tema-
tyka referatów była bardzo zróżnicowana. Uwzględniając różnorodność tematyczną 
– zagadnienia będące przedmiotem prezentacji i ożywionej dyskusji dotyczyły trzech 
grup tematycznych:
• roli instytucji w rozwoju gospodarki żywnościowej,
• funkcjonowania gospodarstw rolnych w zróżnicowanych uwarunkowaniach przy-

rodniczych, gospodarczych, społecznych i organizacyjnych,
• funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spożywczych.

 W pierwszej grupie tematycznej przedstawiono 6 referatów. W przedstawionych pra-
cach pokazano jak ważną rolę odgrywa sprawny system instytucjonalny, który można 
rozważać w aspekcie instytucji wspierających ludność i podmioty gospodarcze funkcjo-
nujące na danym obszarze oraz w aspekcie instytucjonalizacji, która warunkuje działa-
nia tych instytucji poprzez określenie zasad ich funkcjonowania. Instytucje potrakto-
wano jako zasób, który odpowiednio wykorzystany przynosi duże efekty w rozwoju 
obszarów wiejskich i rolnictwa. Przedstawiono m.in. działalność banków spółdziel-
czych pod kątem bezpieczeństwa ekonomicznego, odpowiedzialności wobec klientów 
za świadczone usługi oraz ich roli w rozwoju lokalnym. Podkreślono również ważną 
rolę samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym oraz innych lokalnych organizacji 
w procesie modernizacji gospodarstw rolnych. Stwierdzono, że struktury samorządu lo-
kalnego i inne lokalne organizacje są z pewnością najbardziej zainteresowane rozwiąza-
niem podstawowych problemów społeczno-gospodarczych danej jednostki terytorialnej 
i powiązaniem aktywności społeczeństwa z lokalnymi potrzebami i możliwościami. 
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 W drugiej grupie tematycznej przedstawiono 6 referatów. Zwrócono uwagę na kilka 
kwestii, a mianowicie:
• wsparcie gospodarstw rolniczych poprzez systemem płatności bezpośrednich i kre-

dyty preferencyjne na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Podkreś-
lono duże zainteresowanie rolników tymi formami wsparcia oraz znaczenie polityki 
państwa w tym zakresie;

• funkcjonowanie gospodarstw w systemie FADN. Przedstawiono wyniki ekono-
miczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN o różnym zrównoważeniu 
środowiskowym oraz znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej w tego 
typu gospodarstwach. Z prezentowanych referatów wynikało, że polityka państwa 
i WPR mają duży wpływ na obecną sytuację ekonomiczną tych gospodarstw rol-
nych i ich dalsze możliwości inwestycyjne;

• organizację pracy menadżera w gospodarstwie wielkoobszarowym o profilu ogrod-
niczym. Wykazano, że ponad 50% czasu pracy menadżera obciąża praca nadzorcza, 
organizacyjna i kierownicza;

• dywersyfikację głównych źródeł utrzymania ludności wiejskiej w Polsce w 2011 r., 
w którym zwrócono uwagę na wzrost odsetka ludności wiejskiej utrzymującej się 
ze źródeł pozarolniczych.

 Trzecia grupa referatów (3 referaty) dotyczyła oceny funkcjonowania przedsię-
biorstw rolno-spożywczych. W prezentowanych wynikach badań przedstawiono efek-
tywność finansową branż przemysłu spożywczego w Polsce w zależności od specyfiki 
działalności gospodarczej. Wskazano branże o najwyższej i najniższej efektywności 
finansowej oraz scharakteryzowano ich działalność. Z tego zakresu badań przedsta-
wiono referat oceniający konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego wybranych 
nowych państw członkowskich. Podkreślono, że wśród wybranych państw silniejszą 
pozycję konkurencyjną w eksporcie produktów rolno-spożywczych do UE-15 miała 
Polska i Węgry niż Czechy i Słowacja. W tej grupie przedstawiono również analizę 
sprzedaży produktów w wybranych przedsiębiorstwach mleczarskich w woj. święto-
krzyskim w latach 2007-2011. Zwrócono uwagę na systematyczny wzrost sprzedaży 
produktów mleczarskich.
 Większość przedstawionych referatów oparta była o własne badania empiryczne 
z zastosowaniem oryginalnych metod badawczych. Autorzy wyczerpująco przedsta-
wiali problemy zawarte w referatach. Istotnym elementem dyskutowanym w trak-
cie obrad był wiodący problem „znaczenia instytucji w gospodarce żywnościowej”. 
W tym temacie zabrało głos 11 osób. W trakcie dyskusji stwierdzono, że zwiększenie 
konkurencyjności rolnictwa i poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-spo-
żywczych zależy w dużym stopniu od zdolności obywateli danego obszaru i podmio-
tów gospodarczych tam funkcjonujących do jak najlepszego wykorzystania istnieją-
cych zasobów. Natomiast działania instytucji mogą jednak być pomocne jeśli chodzi 
o pobudzenie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności ludności i podmio-
tów gos podarczych, prowadzących do racjonalnego wykorzystania lokalnych zaso-
bów.
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 Za wyróżniający się referat pod względem treści (również ocena z recenzji), formy 
i sposobu przedstawienia wybrano referat dr Aldony Zawojskiej (Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie) pt. „Zmieniająca się rola państwa w gospodarce 
– perspektywa teoretyczna i historyczna”, w którym Autorka przedstawiła założenia 
myśli głównych szkół ekonomicznych oraz postrzeganie przez nie zakresu ingerencji 
państwa w całej gospodarce narodowej.

Materiał przygotowała
dr hab. Danuta Kołodziejczyk

SEKCJA III/1
Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju i ich konsekwencje 

dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich

 Sekcji III/1 przewodniczyli: prof. dr hab. Stanisław Urban (Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu) oraz dr hab. Renata Przygodzka prof. UwB (Uniwersytet w 
Białymstoku). Do sekcji zgłoszono 18 referatów, natomiast wygłoszonych zostało 10. 
Problematyka sekcji dotyczyła, zgodnie z tytułem, przestrzennego zróżnicowania 
uwarun kowań rozwoju, przy czym w części referatów podmiotem badań były gospo-
darstwa rolne, w niektórych – obszary wiejskie (z uwzględnieniem gmin wiejskich), 
a w części – różne elementy systemu gospodarki żywnościowej (np. spółdzielnie mle-
czarskie). Warto podkreślić, że te trzy grupy badanych podmiotów stały się podstawą 
do logicznego uporządkowania referatów przez organizatorów i podzielenia ich na trzy 
części obrad sekcji III/1.
 W referatach dotyczących gospodarstw rolnych przedmiotem badań m.in. była: 
sytuacja  ekonomiczna rodzin rolniczych, zasoby gospodarstw rolnych, wielkość 
ekonomiczna  gospodarstw rolnych i oddziaływanie rent strukturalnych na strukturę 
wielkościową gospodarstw rolnych. 
 W odniesieniu do obszarów i gmin wiejskich badano: ład gospodarczy, kondycję 
finansową, kierunki rozwoju, czy też rolę dokumentacji strategiczno-planistycznej.
 Ostatnia grupa referatów była mocno zróżnicowana i dotyczyła takich zagadnień, 
jak: rynek nieruchomości rolnych w Polsce, zużycie środków produkcji rolniczej (na-
wozów, materiału siewnego), zatrudnienie w spółdzielniach mleczarskich oraz handel 
przygraniczny. 
 Generalnie poziom wygłoszonych referatów był wysoki. We wszystkich prezen-
towano wyniki badań własnych, często opartych na zaawansowanych metodach sta-
tystyczno-ekonometrycznych, uzupełnionych interesującą interpretacją oraz analizą 
przyczynowo-skutkową. 
 W sekcji przyjęto zasadę, że po każdym wygłoszonym referacie zadawano autorom 
pytania. Inicjowały one także ożywioną dyskusję. Znaczne zróżnicowanie problema-
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tyki badawczej prowadziło do różnorodnych wniosków, jednak jeden z nich wydaje 
się być szczególnie istotny, a mianowicie: w polityce skoncentrowanej na spójności 
i wspieraniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich należy uwzględniać nie tylko 
różnice między regionami, lecz również wewnątrz nich, ponieważ charakteryzują się 
one znacznymi dysproporcjami rozwojowymi.
 Biorąc pod uwagę zasady nagradzania autorów najlepszych artykułów (liczba 
punktów z recenzji oraz ocena wystąpienia), najwyższą liczbę punktów w sekcji III/1 
uzyskała Pani mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek.

Materiał przygotowała
dr hab. Renata Przygodzka prof. UwB

SEKCJA III/2
Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju i ich konsekwencje 

dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich

 Obradom sekcji problemowej III/2 współprzewodniczyli: prof. dr hab. Feliks 
Wysocki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) i dr hab. J. Gołębiewski (SGGW 
w Warszawie).
 Na posiedzenie sekcji III/2 zostały zgłoszone 22 referaty, z których 14 zostało za-
prezentowanych. 
 W trakcie obrad poruszano szeroki wachlarz zagadnień, dotyczących przede 
wszystkim zróżnicowania regionalnego produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej), jej 
intensywności, efektywności i opłacalności w Polsce. Problematykę poruszaną w wy-
głoszonych referatach można podzielić na cztery obszary tematyczne:
• Zróżnicowanie regionalne produkcji roślinnej (zbóż, w tym pszenicy ozimej, rzepa-

ku ozimego) oraz jej opłacalności;
• Determinanty rozwoju gospodarstw mleczarskich i bazy surowcowej mleczarstwa 

w Polsce i w regionach Unii Europejskiej;
• Zróżnicowanie regionalne opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce;
• Regionalne zróżnicowanie zmian zasobów, intensywności, produktywności i efek-

tywności produkcji rolniczej w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
 Ponadto w tematyce sekcji pojawiły się referaty nie mieszczące się w podanej wyżej 
klasyfikacji. Dotyczyły one m.in. zróżnicowania płynności finansowej w polskim prze-
myśle spożywczym, oceny kosztów mechanizacji gospodarstw rodzinnych, regionalne-
go zróżnicowania nakładów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i leśnictwa w Polsce.
 Podsumowując, należy podkreślić wysoką ocenę prezentowanych referatów i dobrą 
jakość prezentacji. Przedstawione zagadnienia zróżnicowania regionalnego produk-
cji rolniczej zainspirowały uczestników obrad do ożywionej dyskusji. Wyrażali oni 
przekonanie, że tematyka przestrzennego zróżnicowania bazy surowcowej produkcji 
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rolniczej  i jej przetwórstwa, a także analiz ekonomiczno-finansowych powinna być 
stałym elementem programów przyszłych Kongresów SERiA. 
 Uwzględniając zasady nagradzania autorów najlepszych artykułów, współprze-
wodniczący sekcji wystąpili z wnioskiem, aby wyróżniony został referat wygłoszo-
ny przez dr Dorotę Czerwińską-Kayzer (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 
i przygotowany przy współautorstwie z dr Joanną Stanisławską (Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu) pt. Zróżnicowanie płynności finansowej w polskim przemyśle 
spożywczym w 2011 roku.

Materiał przygotował
prof. dr hab. Feliks Wysocki

SEKCJA IV
Rola gospodarki żywnościowej w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych

 Obradom tej sekcji przewodniczyli: prof. dr hab. Barbara Kutkowska (Uniwer-
sytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i prof. dr hab. Krzysztof Firlej (Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie).
 Do sekcji tej zgłoszonych zostało 19 referatów. Część autorów była nieobecna 
na obradach i w konsekwencji zaprezentowano tylko 8 prac. Cztery referaty swoją 
problematyką  bezpośrednio nawiązywały do tematu wiodącego sekcji, czyli znaczenia 
rolnictwa w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Były to referaty o następującej 
tematyce:
• „Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa na obszarach Natura 2000”;
• „Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego”;
• „Dobrostan bydła mlecznego, a rozwój gospodarstw na obszarach przyrodniczo 

cennych”;
• „Zastosowanie teorii efektów zewnętrznych w kontekście projektowania instrumen-

tów polityki rolnej”.

 Pozostałe cztery prezentacje nie związane były wprost z omawianą w sekcji pro-
blematyką, lecz poruszały ważne kwestie dotyczące możliwości rozwoju rolnictwa. 
Przedstawiono referaty o następującej tematyce:
• „Rolnictwo i gospodarka rolna w miastach – znaczenie i zakres zjawiska”;
• „Zróżnicowanie łącznych płatności obszarowych w powiatach Wielkopolski w la-

tach 2004-2011”;
• „Zróżnicowanie wydajności miodowej rodzin pszczelich w Polsce”;
• „Ocena przydatności modelu Wintersa do prognozowania cen skupu mleka”.
 Bezpośrednio do tematyki sekcji nawiązywał referat, w którym omówiono znacze-
nie programów rolno-środowiskowych w procesach rozwojowych obszarów wiejskich 
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położonych na obszarach Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Na 
podstawie badań własnych oceniono efekty ekonomiczne gospodarstw ekologicznych 
zlokalizowanych na obszarach Natura 2000 i porównano gospodarstwa realizujące te 
programy położone poza terenami Natury 2000. Podkreślano, że programy rolno-śro-
dowiskowe realizowane są w gospodarstwach większych obszarowo. Większość pro-
wadzonych pakietów dotyczyła trwałych użytków zielonych.
 W artykule dotyczącym przedsiębiorczości na terenach przyrodniczo cennych 
w województwie lubelskim wskazano na większe nasycenie podmiotami gospodar-
czymi tych obszarów, w porównaniu do terenów sąsiednich. Istnieje jednak potrzeba 
wsparcia przedsiębiorców wykorzystujących potencjał przyrodniczy, zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju.
 Na podstawie badań przeprowadzonych w 150 gospodarstwach mlecznych, zlo-
kalizowanych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych województw mazo-
wieckiego i podlaskiego, oceniono uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne do-
brostanu zwierząt. Stwierdzono, że jednym z elementów łączących dobrostan zwierząt 
i ochronę obszarów wiejskich było pastwisko, gdyż – według referenta – w większym 
stopniu, niż łąki kośne zabezpieczały możliwości rozrodu dzikich zwierząt i pozytyw-
nie wpływały na wyniki ekonomiczne. 
 Kolejny referat był przeglądem teorii efektów zewnętrznych i w tym sensie zwią-
zany był z tematyką sekcji czwartej, że na terenach przyrodniczo cennych zewnętrzne 
efekty (korzyści i koszty) działalności rolniczej mają szczególnie istotne znaczenie. 
Autor wskazał na szereg instrumentów WPR uwzględniających efekty zewnętrzne 
działalności rolniczej.
 Szczególne zainteresowanie i szeroką dyskusję wywołał referat, w którym przed-
stawiono znaczenie i zakres rolnictwa zlokalizowanego w miastach. Autor wskazał na 
duży potencjał rolnictwa w miastach i silne jego powiązanie z rynkiem.
 Analizując wydajność miodową rodzin pszczelich w Polsce wskazano czynniki de-
terminujące wielkość produkcji od rodziny pszczelej. Średnia wydajność miodowa po-
wiązana była ściśle z udziałem areału uprawy rzepaku i rzepiku w powierzchni ogólnej 
województwa. 
 W kolejnym opracowaniu przedstawiono różnice w płatnościach bezpośrednich na 1 
ha UR w warunkach woj. wielkopolskiego. Głównym czynnikiem różnicującym te płat-
ności była lokalizacja przestrzenna gospodarstwa oraz aktywność rolników w kształto-
waniu struktury zasiewów i podejmowaniu programów rolno-środowiskowych. 
 Ostatnie wystąpienie tej sekcji dotyczyło oceny przydatności modelu Wintersa do 
programowania cen skupu mleka.
 Wszystkie wystąpienia wywołały żywą dyskusję, na uwagę zasługuje fakt staranne-
go przygotowania prezentacji oraz w większości przypadków, wysoki poziom meryto-
ryczny referatu.

Materiał przygotowała:
prof. dr hab. Barbara Kutkowska
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SEKCJA V/1
Procesy integracyjne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 Sesji przewodniczyli prof. dr hab. Henryk Runowski (Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie) oraz dr hab. Renata Grochowska (Instytut Ekonomi-
ki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB w Warszawie). 
 Podczas sesji zaprezentowano 15 referatów. Problematyka była bardzo zróżnicowa-
na, generalnie koncentrowała się wokół tematu: ocena zmian, które zaszły w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich po integracji Polski z UE. Poruszone w referatach zagadnienia 
można w uproszczeniu pogrupować w następujące bloki tematyczne:
 • Skuteczność polityki rolnej (unijnej i krajowej) w sektorze rolnym;
 Przedstawiono tutaj zagadnienia dotyczące poziomu i zróżnicowania dochodów 
rolnych w krajach UE, kierunków wsparcia gospodarstw rolnych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wielkości i rodzaju wsparcia adresowanego 
do gospodarstw niskotowarowych, zastosowania metody ANP do wyboru pakietu 
rolno-środowiskowego oraz mechanizmów interwencji rynkowej na rynku wieprzo-
winy.
 • Działania podejmowane w celu zwiększenia efektywności produkcji rolnej;
 W tym bloku tematycznym referaty koncertowały się wokół takich tematów jak: 
wpływ kosztów bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się 
produkcją mleka, koncentracja i zmiany intensywności produkcji zwierzęcej w Polsce, 
ekonomiczne aspekty zastosowania systemów Autopilot i Geoploughx (GPS) na przy-
kładzie kosztów wykonania orki.
 • Funkcjonowanie producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym;
 Zaprezentowano zagadnienia dotyczące zbytu produktów w formie kontraktów re-
alizowanych przez przedsiębiorstwa rolne, identyfikacji kosztów transakcyjnych kon-
traktacji tytoniu w Polsce oraz działalności innowacyjnej podmiotów rolniczych na 
przykładzie spółdzielni produkcyjnych.
 • Szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich;
 Ostatni blok tematyczny obejmował takie tematy jak: regionalne aspekty jakości 
życia na obszarach wiejskich w UE, gotowość reorientacji zawodowej rolników i do-
mowników w zależności od potencjału wytwórczego gospodarstwa, kierunki rozwoju 
bankowości spółdzielczej, turystyka alternatywna na przykładzie USA.
 Po każdym wystąpieniu była dyskusja, a referenci otrzymali po kilka pytań. 
Szczególnie ożywiona wymiana poglądów dotyczyła celowości wsparcia gospo-
darstw niskotowarowych oraz skuteczności adresowanych do tych gospodarstw 
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Kolejnym, intensywnie dyskutowanym 
tematem była kwestia reorientacji zawodowej rolników, który stał się zalążkiem 
do wymiany opinii i spostrzeżeń nad obrazem i problemami współczesnej wsi pol-
skiej.
 Podsumowując, można, na bazie przedstawionych referatów, wysnuć wniosek o po-
trzebie dalszych badań nad skutecznością wsparcia udzielanego w ramach Wspólnej 
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Polityki Rolnej oraz wpływem stosowanych instrumentów na efektywność gospo-
darstw rolnych w Polsce.

Materiał przygotowała
dr hab. Renata Grochowska

SEKCJA V/2
Procesy integracyjne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

 Obradom sekcji V/2 przewodniczyły dr hab. Maria Golimowska, prof. nadzw. 
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr hab. Barbara Roszkowska-Mą-
dra prof. nadzw. (Uniwersytet w Białymstoku).
 W tej sekcji do prezentacji zgłoszono 21 referatów, w trakcie obrad wygłoszonych 
zostało 10 referatów. Ich tematyka dotyczyła oceny wpływu procesów integracyjnych 
na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu podmiotów sektora agrobiznesu i w rozwo-
ju obszarów wiejskich. W prezentowanych referatach przedstawiono ocenę procesów 
integracyjnych zachodzących na rynkach rolnych (mleka, mięsa, owoców i warzyw) 
na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim pomiędzy producentami rolnymi, 
a także między nimi, a podmiotami funkcjonującymi w sektorze przetwórstwa i handlu. 
Oceniono, między innymi, funkcjonowanie rynku mleka przed i po akcesji Polski do 
Unii Europejskiej (D. Czakowski) oraz efektywność podejmowanych fuzji w sektorze 
przetwórstwa mleka (J. Baran). Problematyka procesów integracyjnych zachodzących 
na rynku owoców i warzyw znalazła swoje odzwierciedlenie w dwóch referatach, które 
odnosiły się do oceny procesów integracyjnych toczących się na poziomie regionu (M. 
Bieniek-Majka) i korzyści płynących dla ogrodników wynikających z ich członkostwa 
w grupie producentów owoców i warzyw (W. Sobczak, L. Jabłońska, A. Dziedzic). Po-
trzebę integracji na rynku trzody chlewnej w Polsce, zarówno poziomą, jak i pionową, 
dostrzeżono w dwóch referatach (E. Szymańska) i (A. Olszańska). 
 Przedmiotem rozważań w tej sekcji były także zagadnienia oceny zmian, które do-
konały się po akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie potencjału produkcyjnego 
gospodarstw o różnych systemach produkcji (A. Szeląg-Sikora, S. Tabor, M. Ciupa), 
zmian jakie dokonują się w Polsce w zakresie handlu żywnością (K. Firlej) i w otocze-
niu konkurencyjnym podmiotów zajmujących się przetwórstwem żywności (A. Zieliń-
ska-Chmielewska). Ponadto, przedstawiono wpływ akcesji Rosji do WTO na polsko 
– rosyjski handel rolny (J. Kraciuk). 
 Wszystkie wygłoszone referaty były bardzo dobrze przygotowane i jasno przedsta-
wione słuchaczom. Uczestnicy sekcji mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio 
po wystąpieniu, a także ożywionej dyskusji na zakończenie obrad.

Materiał przygotowała
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof. UwB
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SEKCJA VI
Sekcja wielotematyczna, angielskojęzyczna 

 Sekcji angielskojęzycznej przewodniczyli prof. Wojciech Florkowski (University 
of Georgia, USA) i prof. Katalin Takács-György (Węgry).
 Przykładem lat poprzednich, do tej sekcji zgłoszono referaty o różnej tematyce. 
W tym roku do tej sekcji zgłoszono 16 referatów, spośród których 3, po poinformowa-
niu przewodniczących, wycofano z wygłoszenia, a w ich miejsce umieszczono referat, 
który został wcześniej pominięty. 
 Ogólnie zgłoszone prace można podzielić na trzy grupy, choć referaty niekoniecznie  
były przedstawione w omawianych w sprawozdaniu grupach. Największą gru-
pę refera tów łączył temat konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, który był 
bezpośrednio  przedmiotem referatu, lub przedstawiona dyskusja nawiązywała do kry-
zysu. W grupie tej znajdowały się referaty traktujące tematy na poziomie zagrego-
wanym, tj. całej gospodarki lub zagadnień makroekonomicznych, jak również prace 
dotyczące poziomu mikro, oparte między innymi o dane ankietowe zebrane przez auto-
rów wśród gospodarstw domowych rolników. Wśród referatów dotyczących zagadnień 
związanych z kryzysem finansowym na poziomie makro wymienić należy referat oma-
wiający możliwości wydajnego użytkowania energii na terenach rolnych na Węgrzech 
(T. L. Csegödi), zmiany w wydajności gospodarstw rolnych po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej (UE) na przykładzie Polski i Węgier (I. Takács), wskazujący na większą 
poprawę w Polsce niż na Węgrzech, konsekwencje kryzysu strefy euro dla rolnictwa 
(M. Wielechowski); bardziej lub mniej bezpośredni związek z kryzysem finansowym 
miały referaty o modelowaniu sytuacji finansowej firm paszowych w Polsce (M. Just 
i M. Śmiglak-Krajewska), stosunek do ryzyka w ocenie własnej rolników w oparciu 
o własne badania ankietowe autora (P. Sulewski), nietypowe formy zatrudnienia w rol-
nictwie węgierskim w wyniku słabości rynku pracy (O. Tóth), czynniki wpływające 
na świadomość ochrony środowiska wśród konsumentów (A. Benedek i K. Takács-
György),  różnice międzypokoleniowe w konsumpcji, uwzględniające ochronę środo-
wiska (A. Benedek), analiza popytu na świeże owoce w Szkocji (C. Revoredo-Giha 
i W. J. Florkowski), trendy na rynku produktów ekologicznych na rynku światowym 
(A. Kowalska). Do grupy opracowań na poziomie gospodarstw rolnych doliczyć na-
leży także referat włączony do programu (już po wydrukowaniu programu), skupiają-
cy się na porównaniu metod ilościowych uwzględniających heterogeniczność danych 
przy obliczeniu modelu wydatków na żywność w Ganie (T. Meng, W. J. Florkowski, S. 
Kollavali, i M. Ibrahim). Po każdej prezentacji był czas na krótką dyskusję, ponieważ 
prezentujący zachowali niezwykłą dyscyplinę czasową.
 Drugą grupę referatów łączył temat handlu międzynarodowego. Jeden referat za-
wierał analizę na poziomie makro, używając modelu handlu globalnego do symula-
cji skutków liberalizacji obrotów towarami rolnymi i żywnością przez MERCOSUR 
(K. Kita i K. Pawlak). Wyniki symulacji wskazywały na korzyści z liberalizacji obro-
tów przy przyjętych założeniach. Drugi referat porównywał zmiany w obrotach pro-
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duktami rolniczymi i żywnością pomiędzy Węgrami i Polską konkludując, że saldo 
obrotów z Polski znacznie wzrosło, podczas gdy z Węgier zmalało o ponad połowę 
(K. Takács-György).
 Referatem, który samoistnie tworzy trzecią grupę, był referat poświęcony definicji  
bioekonomii. Autorzy (M. Maciejczak i K. Hofreiter) podjęli próbę zdefiniowania bioeko-
nomii jako nowego spojrzenia na rolnictwo, jak i sektory przemysłowe użytku jące surow-
ce rolne. Nowa definicja może mieć interesujące konsekwencje dla interpretacji znaczenia 
rolnictwa, jego roli i wpływu na inne działy gospodarki, a także na politykę ekonomiczną, 
budżetowanie i związki z polityką dotyczącą stanu środowiska naturalnego.
 Oprócz krótkiej dyskusji po każdej prezentacji, po wygłoszeniu wszystkich refera-
tów otwarto dyskusję ogólną, którą z powodu ograniczonego czasu uczestnicy konty-
nuowali po zakończeniu obrad sekcji.
 Referatem, który wybrano jako zasługujący na wyróżnienie był artykuł zatytuło-
wany „Farmer self-assessement of attitudes towards risk and selected features of farm 
profile” autorstwa Piotra Sulewskiego (Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie). Refe-
rat dotyczył stosunku rolników do ryzyka, porównując stosunek do ryzyka finansowe-
go ze stosunkiem do innych rodzajów ryzyka i oparty był o własne badania ankietowe 
przeprowadzone na znacznej próbie respondentów.

Materiał przygotował
prof. Wojciech Florkowski

Fot. Bogdan Wierzbiński
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Sesja terenowa

 W trzecim dniu XX Kongresu SERiA, jego Uczestnicy mieli okazję dokonać kon-
frontacji treści teoretycznych dotyczących wybranych sfer agrobiznesu z praktyką, 
w ramach wyjazdu studyjnego. Organizatorzy przewidzieli 3 trasy:
• Trasa 1 – Ukraina – problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie transforma-

cji (Lwów i okolice);
• Trasa 2 – Tradycje oraz innowacje w gospodarce żywnościowej regionu (ekoener-

gia, browar, fabryka wódek, przetwórstwo mięsne, garncarstwo – Łańcut, Prze-
worsk, Leżajsk i okolice);

• Trasa 3 – Gospodarka w obszarach przyrodniczo cennych – Bieszczady, Beskid Ni-
ski.

WYJAZD STUDYJNY
Ukraina – problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w okresie transformacji 

(Lwów i okolice)

 Uczestnicy wyjazdu na Ukrainę mieli możliwość zobaczyć, w jaki sposób działa 
rynek hurtowy w kraju, w którym jak stwierdził prof. dr hab. G. Czerewko, dopiero 
tworzony jest system nowoczesnych rynków hurtowych produktów rolnych jako inte-
gralna część infrastruktury rynku rolnego Ukrainy. 
 Jednym z ogniw takiego systemu jest Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Shu-
var” we Lwowie. Został on zbudowany na wzór podwarszawskiego Rynku Hurtowego 

Fot. 
Bogdan Wierzbiński



29Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

w Broniszach o powierzchni 12 ha. Na terenie obiektu znajdują się klimatyzowane hale 
z boksami oraz miejsca do sprzedaży z samochodów, a także przechowalnie oraz sor-
townie warzyw i owoców, gdyż „Shuvar” ma pełnić także rolę dostawcy świeżych pro-
duktów ogrodniczych dla supermarketów. Władze tego rynku chciałyby też rozpocząć 
współpracę z producentami – pośrednicząc w zakupie środków produkcji i odbierając 
płody rolne, które byłyby potem przechowywane, sortowane i konfekcjonowane z logo 

Fot. 
Wawrzyniec Czubak

Fot. 
Wawrzyniec Czubak
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„Shuvar”. Aktual nie jest to pierwszy tak wielofunkcyjny kompleks na Ukrainie, który 
jest oparty na oryginalnej koncepcji zarządzania, jest miejscem koncentracji hurtowych 
operatorów sektora rolniczego Ukrainy. Rynek hurtowy „Shuvar” jest liderem w bran-
ży, w zakresie wprowadzania najlepszych światowych standardów i praktyk do zarzą-
dzania. Wysokie tempo rozwoju powoduje trwałą poprawę struktury organizacyjnej i 
wprowadzenie ujednoliconych procedur w działaniach operacyjnych. Spółka „Shuvar” 
systematycznie  poprawia umiejętności zawodowe pracowników i podnosi standardy 
oferowanych usług. Wprowadzenie w maju 2012 roku systemu zarządzania, zgodnego 
z międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania jakością ISO 9001, było 
najważniejszym wyzwaniem, które z kolei przyczynia się do poprawy jakości usług 
i znacznie wzmacnia pozycję ekonomiczną spółki. 
 Podczas zwiedzania kompleksu „Shuvar” uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli 
okazję porozmawiać z przedstawicielami władz Spółki oraz przyjrzeć się dokładniej 
poszczególnym elementom infrastruktury tego rynku. Zwiedzających zaskoczyła mno-
gość oferty poszczególnych pawilonów tematycznych, zwłaszcza takich jak „Ryby 
i owoce morza”, czy też „Owoce i warzywa”. W dalszej części wyjazdu studyjnego 
uczestnicy Kongresu zwiedzali także zabytki Lwowa, w tym również cmentarz na 
Łyczakowie. Jest to najstarsza zabytkowa nekropolia, położona we wschodniej części 
miasta na malowniczych wzgórzach, wśród specjalnie zaprojektowanego drzewostanu 
tworzącego szereg alei. Jest ona miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Polski 
i Ukrainy ludzi kultury i nauki.

Fot. Wawrzyniec Czubak
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WYJAZD STUDYJNY
„Tradycje oraz innowacje w gospodarce żywnościowej regionu 

(ekoenergia, browar, fabryka wódek, przetwórstwo mięsne, garncarstwo 
– Łańcut, Przeworsk, Leżajsk i okolice)”

 W tej wycieczce uczestniczyło 40 osób. Rozpoczęła się ona od wizyty w Fabryce 
Wódek „Polmos Łańcut”. Tam uczestnicy wyjazdu zapoznali się z zakładem, specyfiką 
branży, jak również z historią Zakładu prezentowaną w muzeum funkcjonującym na 
jego terenie. Fabryka Wódek „Polmos Łańcut” S.A. jest najstarszą fabryką w Łańcucie 
(początkowo była własnością Lubomirskich, a drogą spadku w 1816 r. Łańcut wraz 
z fabryką przeszedł w ręce Potockich). Jej, nieprzerwana 200-tu letnia, działalność to 
okres wielu przeobrażeń, zmian w profilu produkcji, postępu w wyposażeniu technicz-
nym oraz korzystnych przemian w warunkach pracy załogi. Skalę tych przeobrażeń 
obrazuje  porównanie technologii produkcji i warunków pracy w okresie manufaktury w 
I połowie XIX wieku z obecnym, w pełni zautomatyzowanym i jedynie kontrolowanym 
przez ludzi procesie technologicznym. Fabryka oferuje obecnie szeroką gamę produk-
tów. Jednak nie zapomina o tradycjach – kontynuuje tradycje gorzelniane i jako jedyna 
fabryka wódek w Polsce wytwarza Rosolisy oparte na recepturach rodu Potockich.
 Kolejnym punktem programu był proces restrukturyzacji. W tym przypadku uczest-
nikom trasy 2 pokazano zagospodarowanie obszarów poindustrialnych dawnej Cu-
krowni Przeworsk w Przeworsku, na terenie której powstało wiele nowych podmiotów 
gospodarczych. Jednostki te zatrudniają więcej pracowników niż dawna cukrownia, 
a przy ich tworzeniu pracownicy dawnej cukrowni mieli pierwszeństwo w zatrudnianiu. 
Uczestnicy szczegółowo zapoznali się z Firmą Eko Energia Sp. z o.o., która jest produ-
centem ekologicznych paliw energetycznych w postaci pelletu, który jest wytwarzany 
z odpadów drzewnych oraz agropelletu, który z kolei produkowany jest z roślin pocho-
dzących z upraw energetycznych oraz produktów rolniczych i odpadów organicznych 
z rolnictwa. Podmiot ten jest również przedstawicielem handlowym firmy ATMOS,  
oferującej wysokojakościowe i wydajne urządzenia grzewcze oraz całościowe  koncep-
cje instalacji. Wysokiej jakości paliwo, takie jak właśnie pellety, uzyskuje się poprzez 
suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem są obec-
nie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym, gazem, a nawet w niektórych 
przypadkach węglem. W tym roku jednostka zmagała się z problemami związanymi ze 
spadkiem opłacalności produkcji agropelletu, które były następstwem cofnięcia dopłat 
do prowadzonej produkcji. 
 Ponadto uczestnicy zapoznali się z nowoczesną Firmą B&P Engineering Spółka 
z o.o. Spółka będąca już wiodącym i uznanym przedsiębiorstwem, które  od ponad 10 
lat oferuje urządzenia dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetyczne-
go odpowiadające indywidualnym potrzebom klientów. Jest ona również pozytywnym 
przykładem wykorzystania terenów po byłej Cukrowni. 
 Kolejnym punktem wyjazdu był Zakład Mięsny Górno, który powstał w 1991 roku 
i systematycznie rozwija się, należąc do najlepszych zakładów tej branży w regionie. 
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Jego zdolność produkcyjna wynosi 15 ton na dobę. Wyróżnia się szczególną dbałość 
o warunki produkcji, przechowywania i transportu, a długoletnie doświadczenie do-
skonale wyszkolonej kadry, identyfikującej się z swoim przedsiębiorstwem, gwarantu-
ją najwyższą jakość wyrobów, zarówno tych opartych na nowoczesnych, jak i tradycyj-
nych technologiach. Efektem tego jest powszechne uznanie wśród klientów oraz liczne 
nagrody za wytwarzane wyroby, zdobywane w konkursach regionalnych i krajowych. 
Zakład prowadzi sprzedaż w 10 sklepach firmowych i około 500 placówkach handlo-
wych na terenie Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski. 
 Przedostatnim punktem wizyty studyjnej był browar VAN PUR w Rakszawie, któ-
ry został zbudowany w latach 1992-1993. Powstał on na bazie sprywatyzowanych 
obiektów  Rakszawskich Zakładów Przemysłu Wełnianego. Pierwotnie w browarze 
rozlewano piwa puszkowe marek Lech i Leżajsk. Od 1993 roku spółka Van Pur Sp. 
z o.o. uruchomiła własną warzelnię i rozpoczęła produkcję swojej marki Van Pur Pre-
mium. W 2000 r. zakład zakupił austriacki koncern Brau Union. Jednak po 3 latach, 
w 2003 roku browar stał się ponownie własnością spółki Van Pur. Od tego czasu rozpo-
częła się szybka modernizacja i rozbudowa zakładu – podjęto działania w celu wdro-
żenia produkcji wielkoprzemysłowej opartej na technologii HGB. Obecne możliwości 
wytwórcze zakładu szacuje się na ponad 2 mln hektolitrów piwa rocznie. Większość 
produkcji jest eksportowana. Na podkreślenie zasługuje ciągła modernizacja zakładu. 

Fot. Bogdan Wierzbiński
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Jednym z najnowszych rozwiązań technologicznych zastosowanych w browarze jest 
rozlewanie piwa do butelek typu Pet, które wewnątrz pokryte są krzemionką (butelki 
te są produkowane w zakładzie). Jest to unikalne na skalę światową rozwiązanie stoso-
wane w browarach. Nowością spółki Van Pur są wprowadzane obecnie na rynek nowe 
produkty – razowy kwas chlebowy o różnych smakach. To naturalny napój gazowany, 
przygotowany na bazie zbóż z dodatkiem naturalnych soków owocowych.
 Końcowym etapem wyjazdu była Zagroda Gancarska w Medyni k. Łańcuta. Tu 
uczestnicy mogli zapoznać się z tradycjami produkcji wyrobów z gliny (flakony, wa-
zony, talerze, figurki). W tej okolicy sprzedaż takich wyrobów, jeszcze w latach 80 XX 
wieku, była jednym z głównych dochodów mieszkańców obszarów wiejskich, zlokali-
zowanych na słabych piaszczysto-gliniastych glebach. Swoje wyroby sprzedawali oni 
na okolicznych targowiskach, ale głównym odbiorcą tych wyrobów była Cepelia. Na-
gła zapaść na rynku, związana z ograniczoną aktywnością Cepelii na ryku rękodzieła 
związanego z wyrobami z gliny, doprowadziła prawie do zaniku tradycji garncarskich 
w regionie, które obecnie próbuje się odtwarzać - uchronić od zapomnienia. 

WYJAZD STUDYJNY
„Gospodarka na obszarach przyrodniczo cennych – Bieszczady, Beskid Niski”

 Uczestnicy tej trasy wyjazdowej mieli możliwość poznania implementacyjnych 
aspektów rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Zapoznali się z przykładami zrów-
noważonych działań człowieka, łączących w sposób umiejętny funkcje gospodarczo-
-społeczną ze środowiskiem przyrodniczym. 
 Po przekroczeniu „Bramy Bieszczad” – dającej przedsmak walorów krajobrazo-
wych tego terenu – panorama na Wysokie Bieszczady, grupa udała się do Soliny, gdzie 
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce umożliwiła zwiedza-
nie Elektrowni Wodnej w Solinie. Po obejrzeniu prezentacji przedstawiającej historię 
budowy zapory i zastosowanie nowych technologii wykorzystywanych do produkcji 
energii, grupa zwiedziła elektrownię. W bezpośrednim sąsiedztwie zapory znajdują się 
lasy, tereny niezabudowane, pola uprawne, domki letniskowe, ośrodki sportów wod-
nych, zabudowa miejska – tak więc jej zwiedzanie pozwoliło również na rozpoznanie 
sposobu zagospodarowania przestrzeni wsi, bazującej na tak atrakcyjnym produkcie, 
jakim niewątpliwie jest największa budowla hydrotechniczna w Polsce. W dalszej 
kolejności grupa udała się do miejscowości wczasowo-uzdrowiskowej Polańczyk. 
Uczestniczy wyjazdu przekonali się, iż swój dynamiczny rozwój zawdzięcza m.in. 
przedsiębiorczym postawom właścicieli obiektów leczniczych, którzy rozpoznając po-
trzeby kuracjuszy i gości, kreują nowe produkty uzdrowiskowe. Kolejny etap wyjazdu 
studyjnego to Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Natura Park”. Gospodarstwo 
leży na granicy obszaru Natura 2000, na terenie Wschodnio-Beskidzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. W odległości kilku kilometrów znajduje się 5 rezerwatów 
przyrody, w tym najpiękniejszy rezerwat w Bieszczadach – „Sine Wiry”. Wokół gospo-
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darstwa rozciągają się lasy Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. W gospo-
darstwie hoduje się owce, konie huculskie oraz jelenie. Ponadto, oferuje ono niezwykle 
bogatą i różnorodną ofertę turystyczną. Uczestnicy wyjazdu studyjnego przekonali się, 
iż ta innowacyjna posiadłość ziemska daje szansę na wielofunkcyjny i zrównoważony 
rozwój obszaru przyrodniczo cennego. Na koniec grupa przemierzała, w traperskich 
wozach zaprzęgniętych w parę koni, bieszczadzkie doliny.

Materiał przygotowali:
prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz 

dr Wiesław Szopiński
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Walne Zgromadzenie Członków SERiA

 Dnia 4 września 2013 roku w Rzeszowie, podczas trwania XX Kongresu SERiA, 
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA. Pierwszy termin Walnego Zgro-
madzenia Członków Zarząd wyznaczył o godzinie 15:00. Ze względu na brak quorum 
wyznaczono drugi termin o godzinie 15.15. W Zebraniu wzięło udział 160 członków 
Stowarzyszenia.
 Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Wie-
sław Musiał, który zgłosił kandydaturę prof. nadzw. dr hab. Michała Jerzaka na prze-
wodniczącego zebrania. W wyniku jednomyślnego głosowania prof. nadzw. dr hab. 
Michał Jerzak został wybrany na przewodniczącego zebrania. 
 Prof. nadzw. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane 
zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, wobec czego jest prawomocne do podejmowa-
nia uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 
SERiA, kierując do zebranych pytanie o ewentualne uwagi do porządku obrad, których 
nie wniesiono. Następnie zaproponował dołączenie jednego punktu porządku obrad 
„Nadanie medali Zasłużony dla SERiA”. W wyniku jawnego głosowania zmieniony 
program został przyjęty jednomyślnie.

 Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 4 września 2013 r.
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Nadanie tytułu honorowego członka SERiA.
  8. Nadanie medali Zasłużony dla SERiA.
  9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 6.09.2012 r. do 4.09.2013 r.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwier-

dzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom 

Komisji Rewizyjnej SERiA. 

Działalność SERiA
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15. Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencję 2013-2015.
16. Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 

2013-2015.
17. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

 W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zapro-
ponowano następujące kandydatury: dr Tadeusz Sobczyński, mgr Artur Kuliński, mgr 
Agnieszka Kozera. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład 
Komisji Skrutacyjnej. 
 Realizując punkt 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał 
i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: dr inż. Tomasz Wojewodzic, prof. dr hab. 
Sławomir Juszczyk, prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski. 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. Michałowi Sznajderowi i prof. dr hab. Januszowi Żmji.
 Realizując punkt 8 porządku obrad Prezes Stowarzyszenia – prof. dr hab. Wiesław 
Musiał wręczył medale Zasłużony dla SERiA. Prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz wyczytał 
nazwiska osób mianowanych do odznaczenia.
 W 9 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Wiesław Musiał odczytał 
sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 6.09.2012 r. do 4.09.2013 r. 
W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

• prof. dr hab. Wiesław Musiał   Prezes
• prof. dr hab. Adam Sadowski   v-ce Prezes Zarządu
• prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz  v-ce Prezes Zarządu
• prof. dr hab. Barbara Kutkowska  członek Zarządu
• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska  członek Zarządu 
• prof. dr hab. Michał Jerzak   Sekretarz Generalny
• prof. dr hab. Feliks Wysocki   Skarbnik

 W punkcie 10 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr Elżbieta Kołodziej 
przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 
 Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło 
następujące uchwały:
1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 6.09.2012 r. do 
4.09.2013 r.

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku w spra-
wie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SERiA z wykonania obowiązków.

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
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4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej SERiA z wyko-
nania obowiązków. 

 Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków SERiA prof. dr hab. 
Michał Jerzak podziękował ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 
za ich wkład pracy i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu. Dy-
plomy gratulacyjne ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, wręczył 
prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz. 
 W 15 punkcie porządku obrad przystąpiono do wyborów (w tajnym głosowaniu) 
Prezesa Zarządu SERiA na kadencję 2013-2015. Prof. dr hab. Wiesław Musiał, po 
uzgodnieniu na połączonym spotkaniu Zarządu SERiA oraz Konwentu Seniorów, za-
proponował na stanowisko nowego prezesa prof. dr hab. Andrzeja Wiatraka i krótko 
przedstawił sylwetkę kandydata. Przystąpiono do tajnego głosowania, w którego wy-
niku prof. dr hab. Andrzej Wiatrak został wybrany na Prezesa Zarządu na następną 
kadencję.
 Prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował, aby członkami Zarządu zostali, zgod-
nie z tradycją, przewodniczący Komitetów Organizacyjnych kolejnych Kongresów. 
W związku z tym zaproponował kandydatury prof. dr hab. Dionizego Niezgody i prof. 
dr hab. Grzegorza Spychalskiego. Ponadto, na członków Zarządu, zaproponował kan-
dydaturę prof. dr hab. Bożeny Gołębiewskiej – sekretarza naukowego RN SERiA 
i prof. dr hab. Grzegorza Ślusarza – przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XX 
Kongresu SERiA. Przystąpiono do tajnego głosowania, w jego wyniku skład Zarządu 
na kadencję 2013-2015 przedstawia się następująco:

• prof. dr hab. Andrzej Wiatrak   Prezes Zarządu
• prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz  v-ce Prezes Zarządu
• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska v-ce Prezes Zarządu
• prof. dr hab. Grzegorz Spychalski członek Zarządu
• prof. dr hab. Dionizy Niezgoda  członek Zarządu

 W dalszej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie kwestie przedłu-
żenia kadencji Sekretarza Generalnego i Skarbnika. W wyniku głosowania przedłużo-
no kadencję prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi oraz prof. dr hab. Feliksowi Wysockie-
mu.
 Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano 
następujące kandydatury: prof. dr hab. Halinę Kałużę, prof. dr hab. Aleksandra Grzela-
ka, prof. dr hab. Małgorzatę Juchniewicz.
 W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Komisji Rewizyjnej, który przedsta-
wia się następująco:

• dr hab. Aleksander Grzelak    przewodniczący
• dr hab. Halina Kałuża prof. nadzw.
• dr hab. Małgorzata Juchniewicz prof. nadzw.
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 W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycje 
Zarządu, aby następny Kongres SERiA odbył się w Uniwersytecie Przyrodniczym w 
Lublinie, w dniach 16-18 września 2014 roku. Jako kandydata na Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Dionizego Niezgodę. Na-
stępnie dr Marek Angowski przedstawił prezentację nowego miejsca i zarys progra-
mu XXI Kongresu SERiA. Zaproponował tytuł Kongresu „Funkcjonowanie i rozwój 
subsystemu gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich”. Zgłoszono wiele uwag 
zarówno do tytułu Kongresu, jak i do jego terminu. Ostatecznie, w wyniku głosowania, 
Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku przyjęło uchwałę, 
że następny XXI Kongres SERiA odbędzie się w Lublinie w dniach 16-18 września 
2014 roku, a temat Kongresu będzie brzmiał „Funkcjonowanie i rozwój gospodarki 
żywnościowej oraz obszarów wiejskich”. Następnie prof. dr hab. Wiesław Musiał zło-
żył wniosek, aby Walnego Zgromadzenie upoważniło członków Zarządu do modyfika-
cji tytułu i terminu XXI Kongresu SERiA, który w wyniku jednomyślnego głosowania 
został przyjęty. 
 W 18 punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie 
wolnych głosów i wniosków.
 Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski złożył wniosek, aby w formularzu zgłoszeniowym 
na Kongres SERiA, poza udziałem w poszczególnych sekcjach problemowych, można 
było wybrać punkt publikacja artykułu + obligatoryjny udział w dyskusji po obradach 
plenarnych (bez prezentowania referatu w sesjach problemowych). Wniosek ten poparł 
również prof. dr hab. Henryk Runowski. 
 Następnie głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Florkowski, który złożył wniosek, aby 
streszczenia artykułów z Roczników Naukowych SERiA zamieszczać na portalu arcre. 
Profesor poinformował, że zaproponowano za umieszczenie pojedynczego streszcze-
nia Stowarzyszeniu następujące opłaty: przygotowanego w programie pdf 2$, word 5$.
W dalszej części obrad prof. dr hab. Wojciech Ziętara wypowiedział się na temat „Co 
gwarantowało sukces SERiA – perspektywa XX lat”. Profesor stwierdził, że przyczy-
niła się do tego równowaga między władzą a demokracją. Zwrócił uwagę na stabilność 
funkcji sekretarza generalnego i skarbnika oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu 
SERiA. Stwierdził, że demokracja przejawia się natomiast w kadencyjności Zarządu. 
Stwierdził, że pozytywnym zjawiskiem jest organizacja kongresów przez różne ośrod-
ki akademickie. Następnie prof. dr hab. Wojciech Ziętara szczególnie podziękował za-
łożycielom Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 
 Prof. dr hab. Wojciech Ziętara wypowiedział się także na temat dyskusji po sesji 
plenarnej. Zaproponował, aby w sesji plenarnej prezentowane były wiodące tematy 
z poszczególnych sesji problemowych. Zwrócił uwagę na konieczność pojawienia 
się speakerów. Zwrócił także uwagę na niewłaściwe zachowanie niektórych uczest-
ników Kongresu, którzy uciekają z sesji problemowych. Podkreślił ponadto, że zgło-
szona przez prof. dr hab. Wojciecha Florkowskiego inicjatywa jest niezwykle cenna. 
Nie do końca zgodził się natomiast z propozycją prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskie-
go.
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 Następnie głos zabrała prof. dr hab. Maria Parlińska, która złożyła wiosek, aby sesja 
plenarna obejmowała kilka referatów w języku angielskim, byłaby to okazja do cennej 
dyskusji w języku angielskim. 
 W dalszej części obrad głos zabrał prof. Stanisław Krasowicz, który podkreślił waż-
ność współpracy Stowarzyszenia z praktyką. Podziękował za współpracę z różnymi 
jednostkami naukowymi, w tym z instytutami resortowymi.
 Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz wypowiedział się w kontekście inicjatywy 
prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego. Zwrócił uwagę, aby organizatorzy przyszłych 
Kongresów przeznaczyli odpowiedni czas na dyskusję po sesji plenarnej.
 Następnie głos zabrał prof. dr hab. Bogdan Klepacki, który zaproponował, aby 
przestrzegać czasu dyskusji po obradach plenarnych i zaproponował wycofanie 
wniosku prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego. Prof. dr hab. Henryk Runowski, 
również zwrócił uwagę, że idea dyskusji po obradach plenarnych jest niezwykle 
ważna.
 Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz wypowiedział się natomiast na temat trudno-
ści z organizacją obrad w poszczególnych sekcjach problemowych. Podzielił się także 
swoją obawą, że w przypadku zwolnień z głoszenia referatu (za udział w dyskusji 
plenarnej) trudności te mogą narastać. Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz poparł 
propozycję prof. dr hab. Bogdana Klepackiego.
 Następnie prof. dr hab. Andrzej Czyżewski stwierdził, że w obliczu oficjalnej moż-
liwości publikowania artykułu bez głoszenia referatu wycofuje swój wniosek formalny.
W dalszej części obrad przewodniczący zebrania prof. dr hab. Michał Jerzak poddał 
pod głosowanie wniosek prof. dr hab. Wojciecha Florkowskiego, o publikowaniu 
streszczeń w języku angielskim na portalu internetowym, który w wyniku jednomyśl-
nego głosowania został przyjęty. 
 Następnie Walne Zgromadzenie SERiA, większością głosów, podjęło uchwałę, aby 
w sesji plenarnej głoszonych było kilka referatów w języku angielskim.
 W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. 
Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia 
obrad.
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Zasłużeni dla Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

 Poniżej zaprezentowano listę osób, które otrzymały odznaczenie Zasłużony dla 
SERiA:  Mieczysław Adamowicz, Andrzej Czyżewski, Wojciech Florkowski, Michał 
A. Jerzak, Małgorzata Juchniewicz, Józef Kania, Bogdan Klepacki, Stanisław Kraso-
wicz, Barabara Kutkowska, Edward Matuszak, Danuta Mierzwa, Eugeniusz Niedziel-
ski, Walenty Poczta, Marian Podstawka, Renata Przygodzka, Henryk Runowski, Adam 
Sadowski, Jan Siekierski, Grzegorz Spychalski, Michał Sznajder, Katalin Takács-Gy-
örgy, Franciszek Tomczak, Stanisław Urban, Andrzej P. Wiatrak, Jerzy Wilkin, Feliks 
Wysocki, Zofia Wyszkowska, Wojciech Ziętara i Janusz Żmija.

Fot. Bogdan Wierzbiński
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Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności 
za okres od 06.09.2012 r. do 4.09.2013 r.

 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem i Agrobiznesu kierował Zarząd 
w składzie:
 1. prof. dr hab. Wiesław Musiał   Prezes SERiA
 2. prof. dr hab. Adam Sadowski   v-ce Prezes SERiA
 3. prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz  v-ce Prezes SERiA
 4. prof. dr hab. Barbara Gołębiewska członek Zarządu
 5. prof. dr hab. Barbara Kutkowska  członek Zarządu
 6. prof. dr hab. Michał Jerzak   Sekretarz Generalny
 7. prof. dr hab. Feliks Wysocki   Skarbnik

I. W omawianym okresie Zarząd wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:

1. Kierowanie działalnością biura Zarządu SERiA, a w tym nadzorowanie przy-
gotowywania dokumentów i materiałów na posiedzenia Zarządu oraz na Walne 
Zgromadzenie Członków SERiA.

2. Prace nad przygotowaniem XX Jubileuszowego Kongresu SERiA w Rzeszowie. 
3. Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA 

i podpisanie umowy z wydawnictwem Wieś Jutra.
4. W minionej Kadencji Zarząd podejmował również starania o dostosowanie 

Roczników Naukowych SERiA do nowych wymogów Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego oraz uzyskania możliwie najwyższej punktacji. Od 2012 
roku Roczniki Naukowe SERiA mają 7 punktów.

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

• 9.11.2012 r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego i zostało do-
kończone 3 stycznia 2013 roku w Bibliotece Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 

• 9.04.2013 r. w Bibliotece Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie, 

• 10.05.2013 r. połączone posiedzenie Zarządu i Konwentu Seniorów SERiA, któ-
re odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

• 12.07.2013 r. połączone posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, 
na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

1. Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które rozpoczęło się dnia 9 listopada 2012 roku 
na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie zostało prze-
rwane i dokończone 3 stycznia 2013 roku w Bibliotece Instytutu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie:
– powołano Komitet Organizacyjny XX Kongresu SERiA,
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– przedstawiono założenia organizacyjne i programowe XX Kongresu SERiA 
w Rzeszowie,

– przedstawiono rozliczenie finansowe XIX Kongresu SERiA w Białymstoku,
– podsumowano merytorycznie XIX Kongres SERiA w Białymstoku,
– omówiono kwestie związane z Wydawnictwem RN SERiA,
– podjęto decyzję, aby z okazji XX jubileuszowego Kongresu przygotować 

dla wszystkich uczestników Kongresu znaczek z logo XX lat SERiA oraz 
limitowaną wersję medalu „Zasłużony dla SERiA”. Zdecydowano także, aby 
został wydany specjalny Jubileuszowy Biuletyn SERiA, 

– ustalono, że podczas XX Kongresu kontynuowana będzie, rozpoczęta na 
Kongresie w Białymstoku, idea nagradzania najlepszych artykułów wygła-
szanych w czasie Kongresu przez młodych pracowników nauki.

2. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 9 kwietnia 2013 roku w Bibliotece Insty-
tutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie:
– zreferowano stan przygotowań do XX Kongresu SERiA,
– ustalono program XX Kongresu SERiA.

3. Na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, które 
odbyło się 12 lipca 2013 roku w budynku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie:
– Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XX Kongre-

su SERiA,
– zatwierdzono budżet XX Kongresu SERiA,
– zatwierdzono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA,
– ustalono miejsce XXI Kongresu SERiA, który odbędzie się w Lublinie. 

II. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn Infor-
macyjny nr 18, w którym zawarto m.in. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia 
Członków SERiA na XIX Kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności 
za okres 07.09.2011 roku do 6.09.2012 oraz informacje dotyczące XX Kongresu 
SERiA w Rzeszowie. Przygotowano także specjalne jubileuszowe wydanie Biu-
letynu Informacyjnego, które zostało rozdane uczestnikom podczas XX Kongresu 
SERiA.

III.   Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowa-
nie:
• XX Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Agro-

biznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym”,
• Serii wydawniczej Roczników Naukowych SERiA.

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o dofinansowaniu organiza-
cji XX Kongresu SERiA, a decyzja dotycząca wniosku o dofinansowanie Roczników 
Naukowych SERiA nie była jeszcze podjęta.
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Sylwetka prof. dr hab. Andrzeja Wiatraka – nowego Prezesa

 Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak (ur. w 1950 r. w Błotnicy k. Radomia) jest pra-
cownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pracując 
na stanowisku profesora zwyczajnego i pełniąc funkcję Kierownika Samodzielnego 
Zakładu Jakości Zarządzania oraz Prodziekana ds. Nauki. Drogi jego kariery naukowej 
przebiegały następująco:
• 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 
prof. Andrzeja P. Wiatraka, na szczególną uwagę zasługują następujące obszary:
1. Zarządzanie organizacjami publicznymi i gospodarczymi, praca kierownicza, wie-

dza i kapitał intelektualny oraz jakość zarządzania;
2. Rozwój lokalny i regionalny, kreowanie przedsiębiorczości, planowanie i zarządza-

nie zmianami oraz kapitał ludzki;
3. Organizacja, funkcjonowanie i rozwój agrobiznesu;
4. Zagospodarowanie obszarów wiejskich oraz przemiany strukturalne wsi i rolnic-

twa.

 W dotychczasowej pracy opublikował 462 pozycje, z czego 398 przypada na orygi-
nalne prace twórcze, w tym 38 książek, z czego 7 stanowią pozycje indywidualne, 
a kilka jest pod redakcją naukową. Szczegółowe informacje o publikacjach można 
znaleźć na stronie: http://scholar.google.pl/citations?user=HA8qRj0AAAAJ&hl=pl 
Wygłosił  również ponad 200 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodo-
wych. Ponadto wypromował: 162 licencjatów, 398 magistrów i 16 doktorów. Pełnił 
również wiele funkcji naukowych i organizacyjnych, m. in. takich jak: 
• 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 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 Prof. Andrzej P. Wiatrak sprawuje m. in. następujące funkcje:
• Zastępca Przewodniczącego Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich PAN, 
• Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
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• Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem 
Menedżerów Nauki (EARMA),

• Redaktor Naczelny „Zagadnień Doradztwa Rolniczego”, 
• Członek Rad Programowej wielu czasopism, np.: „Współczesnego Zarządzania”, 

„Zarządzania Publicznego”, „Zagadnień Ekonomiki Rolnej”, „Zeszytów Nauko-
wych SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”.

 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 Progra-

mów 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 Prof. A. P. Wiatrak uczestniczył, jako ekspert lub konsultant, w ponad 20 
projektach finansowanych przez PHARE, TOURIN i Bank Światowy oraz przygoto-
wywał ekspertyzy z zakresu: programowania i zarządzania rozwojem regionalnym, tu-
rystyki i agrobiznesu, strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz przedsiębiorstw, 
doradztwa i doskonalenia pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i doradców.

Podziękowania dla Organizatorów XX Kongresu SERiA

 W pierwszych dniach września 2013 roku, w Rzeszowie odbył się XX Jubileuszo-
wy Kongres SERiA, który był zorganizowany przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Kongres ten zostanie zapamiętany jako spotkanie naukowe wzoro-
wo przygotowane, podczas którego panowała miła i sprzyjająca wymianie myśli oraz 
wspomnień atmosfera.
 Zarząd SERiA składa podziękowania Przewodniczącemu Komitetu Organizacyj-
nego prof. dr hab. Grzegorzowi Ślusarzowi oraz całemu Komitetowi Organizacyjne-
mu za bardzo dobrą organizację oraz stworzenie sympatycznej atmosfery i warunków, 
pozwalających  na wymianę myśli oraz zawieranie kontaktów zawodowych podczas 
XX Jubileuszowego Kongresu SERiA.
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 Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu XXI Kongres odbędzie się 16-18 września w Lublinie 
i będzie zorganizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedrę Ekono-
mii i Zarządzania – będącą jednostką organizacyjną Wydziału Agrobioinżynierii. Ho-
norowy patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr 
hab. Marian Wesołowski.

Organizatorzy Kongresu SERiA

 W celu zorganizowania XXI Kongresu SERiA powołano Komitet Organizacyjny 
w następującym składzie:

 Przewodniczący  prof. dr hab. Dionizy Niezgoda 
 Sekretarz    dr Marek Angowski 
 Z-ca Sekretarza  dr Elżbieta Kołodziej 
 Członkowie:   dr inż. Katarzyna Domańska
       dr inż. Paweł Janulewicz
       dr Armand Kasztelan
       dr Tomasz Kijek
       dr Agnieszka Komor
       dr Anna Matras-Bolibok
       dr inż. Anna Nowak

XXI Kongres SERIA
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Dionizy Niezgoda

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda urodził się 18 grudnia 1943 roku we wsi Głazów 
powiatu sandomierskiego. Od 1989 roku kieruje Katedrą Ekonomii i Zarządzania 
Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pełni również 
funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania w Agrobiznesie. Inicjator utworzenia dwóch 
kierunków studiów, tj.: Ekonomii – obsługiwanej przez nauczycieli akademickich Ka-
tedry oraz Agrobiznesu, w którym udział przedmiotów ekonomicznych wynosi 45%. 
Zorganizował w Lublinie Wyższą Szkołę Zawodową i był jej Rektorem przez cztery 
lata. Ponadto przez pięć lat był współorganizatorem Agroforum w Lublinie, na którym 
rozważane były problemy agrobiznesu, podczas spotkań przedstawicieli praktyki gos-
podarczej oraz specjalistów z zakresu ekonomii gospodarki żywnościowej. Wspólnie 
z pracownikami Katedry zorganizował siedem konferencji naukowych, w tym pięć 
o znaczeniu międzynarodowym. Przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Kon-
gresu Naukowego SERiA, który odbył się w 2008 roku w Lublinie i poświęcony był 
problematyce konkurencyjności w agrobiznesie. Konkurencyjność stanowi szczególny 
przedmiot zainteresowań Pana Profesora od 1986 roku. 

Na zdjęciu od lewej: Anna Matras-Bolibok, Tomasz Kijek, Katarzyna Domańska, Marek Angowski, 
Dionizy Niezgoda, Armand Kasztelan, Anna Nowak, Paweł Janulewicz, Elżbieta Kołodziej, Agnieszka 
Komor
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Marek Angowski

Dr Marek Angowski ukończył kierunek Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw na 
Wydziale Ekonomicznym UMCS, od 1996 r. pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie. W działalności naukowo dydaktycznej zajmuje się problematyką zarządza-
nia i marketingu w przedsiębiorstwach agrobiznesu oraz rozwojem przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich. W ramach programu TEMPUS odbył staż w Uniwersytecie 
we Florencji. Uczestnik programu ERASMUS, w ramach którego prowadził zajęcia 
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich na Słowacji, Litwie, we Włoszech. Działalność 
dydaktyczną łączy z praktyką, poprzez kierowanie Podyplomowymi Studiami „Marke-
ting i Zarządzanie w Agrobiznesie”, współpracę z samorządem terytorialnym (wyko-
nanie ekspertyzy) oraz prowadzenie szkoleń z zakresu wspierania przedsiębiorczości. 
Autor 31 publikacji naukowych, uczestnik wielu konferencji krajowych i międzyna-
rodowych z zakresu konkurencyjności i zarządzania w agrobiznesie. Członek SERiA 
oraz PTE Oddział w Lublinie (członek zarządu).

Elżbieta Kołodziej

Dr Elżbieta Kołodziej pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 1997 r. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bankowości i finansów. 
W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych SGGW. Jest autorem 34 publikacji naukowych. Brała udział w kilku 
programach szkoleniowych, badawczych i kongresach międzynarodowych. W latach 
2009-2011 i 2011-2013 pełniła funkcję Członka Komisji Rewizyjnej SERiA. Uczest-
niczyła w przygotowywaniu konferencji naukowych w macierzystej jednostce, m.in. 
pełniła funkcję Sekretarz Komitetu Organizacyjnego XV Kongresu SERiA w Lublinie. 
Odznaczona przez Ministra Rolnictwa odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” 
oraz przez Prezydenta RP „Medalem brązowym za długoletnią służbę”.

Katarzyna Domańska

Dr inż. Katarzyna Domańska jest absolwentką Wydziału Rolniczego Akademii Rol-
niczej w Lublinie, specjalność agrobiznes (1994-1999). Od 2000 roku jest pracow-
nikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, obecnie na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Rozprawę doktorską pt. Konkurencyjność przed-
siębiorstw przemysłu mleczarskiego w województwie lubelskim obroniła w 2011 roku 
na Wydziale Agrobioinżynierii UP w Lublinie i uzyskała stopień naukowy doktora 
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nauk rolniczych, specjalność ekonomika przedsiębiorstwa. Jest autorką 17 publikacji 
nau kowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na konkurencyjności przed-
siębiorstw i gospodarstw rolnych.

Paweł Janulewicz

Dr inż. Paweł Janulewicz do 2005 r. pracownik Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 
Od 2007 r. pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rozprawę doktorską 
pt. Marketing jako metoda wzmacniająca konkurencyjność gmin na przykładzie woje-
wództwa lubelskiego obronił w 2011 r. na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując stopień naukowy dr nauk ekono-
micznych o specjalności: marketing, rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie w sa-
morządzie terytorialnym. Jest autorem wielu publikacji z w/w obszaru. Działalność 
dydaktyczną łączy z praktyką poprzez zajęcia szkoleniowo-edukacyjne skierowane do 
pracowników i właścicieli mikroprzedsiębiorstw z woj. lubelskiego. 

Armand Kasztelan

Dr Armand Kasztelan jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lubli-
nie. W latach 2002-2007 zatrudniony na stanowisku asystenta, zaś od października 
2007 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Członek Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Zainte-
resowania naukowe obejmują ekonomię zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących środowiskowych uwarunkowań rozwoju 
i konkurencyjności regionów oraz oddziaływania przedsiębiorstw przemysłu spożyw-
czego na środowisko. Jest autorem i współautorem 43 publikacji naukowych, w tym 
2 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zaję-
cia z takich przedmiotów jak: ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomika ochro-
ny środowiska, ekonomia i marketing, funkcjonowanie rynku.

Tomasz Kijek

Dr Tomasz Kijek uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2002 r. pra-
cuje w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Uczestniczył jako wykonawca w kilku projektach badawczych finansowanych przez 
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Jego zainteresowania nau-
kowe koncentrują się na problematyce jakości, innowacji i konkurencji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem modelowania akumulacji i wykorzystania kapitału innowacyj-
nego. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych 
czasopismach naukowych. Czynnie współpracuje z praktyką gospodarczą.

Agnieszka Komor

Dr Agnieszka Komor jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych KUL, kierunek 
ekonomia. Rozprawę doktorską z zakresu ekonomii pt. Lokalizacyjne uwarunkowa-
nia konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie woje-
wództwa lubelskiego) obroniła w 2011 r. w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH 
w Warszawie. Od 2001 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 
od 2011 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Jest autorką 
26 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na konkuren-
cyjności przedsiębiorstw (z uwzględnieniem wpływu lokalizacji na konkurencyjność) 
oraz atrakcyjności inwestycyjnej jednostek przestrzennych.

Anna Matras-Bolibok

Dr Anna Matras-Bolibok jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego UMCS 
w Lubli nie, gdzie w 2013 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Innowacje jako czyn-
nik rozwoju regionalnego, uzyskując wyróżnienie. Obecnie zatrudniona na stanowisku 
adiun kta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie. W 2005 r. odbyła staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzy-
mie. W 2009 r. ukończyła Podyplomowe Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii, 
reali zowane na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się 
na problematyce innowacji i ich roli w rozwoju gospodarczym, w szczególności na 
poziomie regionalnym.

Anna Nowak

Dr inż. Anna Nowak jest absolwentką Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej 
w Lublinie – specjalność agrobiznes (2000 r.). Rozprawę doktorską z zakresu ekono-
mii obroniła w 2006 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. 
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W latach 2000-2006 zatrudniona na stanowisku asystenta, a następnie jako adiunkt 
w Katedrze Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest 
autorką, bądź współautorką 52 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół problematyki związanej z ekonomiką rolnictwa oraz jego kon-
kurencyjnością. W pracy dydaktycznej wykładowca przedmiotów: ekonomika i orga-
nizacja gospodarstw, ekonomika rolnictwa, przedsiębiorczość w agrobiznesie, zarzą-
dzanie kadrami. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 Historia Uniwersytetu Przyrodniczego sięga 1944 roku, kiedy to w ramach Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstały Wydział Rolny oraz Wydział Weterynaryj-
ny. W 1953 roku powstał Wydział Zootechniczny. W 1955 r. z wydziałów: Rolnego, 
Weterynaryjnego i Zootechnicznego Rada Ministrów, uchwałą nr 503 z dnia 6 sierpnia 
1955 r., powołała Wyższą Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym rektorem został prof. Boh-
dan Dobrzański. W roku 1970 powołano 2 nowe wydziały – Ogrodniczy i Techniki 
Rolniczej (od 2003 r. Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
23 września 1972 r. nadano naszej uczelni nazwę – Akademia Rolnicza.
 Wydział Rolny od 1960 r. został Rolniczym, a od 2007 nosi nazwę Wydział Agro-
bioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 r. zmienił nazwę na Wydział Medycy-
ny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny od roku 1998 przekształcono w Wydział 
Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju 2005 r. Senat powołał – jako szósty – Wydział 
Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 r. – jako siódmy – Wydział Nauk Rolni-
czych w Zamościu (dawny Instytut Nauk Rolniczych).
 W 2008 r. Sejm RP przegłosował ustawę o zmianie nazwy niektórych uczelni rol-
niczych. Ustawą z dnia 6 marca 2008 r. z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. 
nadano uczelni nazwę Uniwersytet Przyrodniczy.
 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której inte-
grują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-spo-
łeczne.
 Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habili-
towanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli 
akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi.
 Uniwersytet Przyrodniczy ma przeszło 50 tysięcy absolwentów. Obecnie studenci 
kształcą się na 27 kierunkach studiów. Kształcenie odbywa się w systemie trzystopnio-
wym i obejmuje jednolite studia magisterskie (Wydz. Med. Wet.), studia I i II stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne oraz studia III stopnia – doktoranckie. Na wszystkich ty-
pach studiów uniwersytet kształci ok. 11 tys. studentów.
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Katedra Ekonomii i Zarządzania (do października 2009 Katedra Ekonomiki i Orga-
nizacji Agrobiznesu) jest kontynuatorką Katedry Ekonomiki Rolnictwa utworzonej na 
Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Organizatorem, a zarazem 
pierwszym jej Kierownikiem był prof. dr Henryk Romanowski (1945-1951). Po II woj-
nie światowej był jedynym profesorem w Polsce o specjalności ekonomika rolnictwa. 
W tamtych czasach stanowiło to ważną przesłankę rozwoju naukowego pracowników 
Katedry. Kolejnymi kierownikami Katedry byli: doc. dr hab. Piotr Szewczyk (1951-
1978) oraz doc. dr hab. Zenon Kot (1978-1989). Od 1989 roku Katedrą kieruje prof. 
zw. dr hab. Dionizy Niezgoda. 
 Obecnie Katedra pełni rolę jednostki międzywydziałowej w zakresie badań nau-
kowych i obsługi procesu dydaktycznego. Pracownicy Katedry realizują zajęcia dy-
daktyczne na Wydziałach: Agrobioinżynierii, Inżynierii Produkcji, Biologii i Hodowli 
Zwierząt, a także częściowo na Wydziale Ogrodniczym, Nauk o Żywności i Biotech-
nologii oraz Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Do głównych kierunków studiów 
obsługiwanych przez Katedrę należą: ekonomia, agrobiznes, towaroznawstwo, gospo-
darka przestrzenna. W odpowiedzi na potrzeby praktyki gospodarczej Katedra prowa-
dzi Studia Podyplomowe „Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie”.
 Badania naukowe prowadzone w Katedrze Ekonomii i Zarządzania doty-
czą istotnych  problemów gospodarki żywnościowej. Realizowane są one głównie 
w ramach  badań własnych i statutowych. Obecnie realizowany temat badań własnych 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
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to: „Konkurencyjnść w agrobiznesie”. Statutowe badania naukowe związane są głów-
nie z teorią zasobową przedsiębiorstw w agrobiznesie, ze szczególnym podkreśleniem 
problematyki konkurencyjności. Konkurencyjność rozumiemy jako zdolność przedsię-
biorstw sfery agrobiznesu do racjonalnego realizowania celów na rynkowej arenie kon-
kurencyjności. Racjonalność jest tu ujmowana w aspekcie: słuszności społecznej, eko-
nomiczności, skuteczności. Badania w tym zakresie koncentrują się na następujących 
zagadnieniach: potencjale konkurencji obejmującym zasoby materialne i niematerial-
ne, przewadze konkurencyjnej rozumianej jako umiejętność kierownictwa przedsię-
biorstwa wykorzystania potencjału konkurencji w zgodzie z preferencjami nabywców 
i lepiej niż konkurenci, instrumentach konkurowania, pozycji konkurencyjnej, którą 
określa wynik konkurowania.
 Katedra Ekonomii i Zarządzania wprowadza innowacyjne rozwiązania do prakty-
ki gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich w różnych 
formach, między innymi poprzez prezentację wyników prac naukowych oraz wskazy-
wanie możliwości, sposobów ich aplikacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich, 
w trakcie cyklicznie odbywających się z udziałem praktyków, w ramach „Agroforum”, 
konferencji naukowych poświęconych konkurencyjności w agrobiznesie, a także pro-
blemom nurtującym gospodarkę żywnościową. Organizowane ono było wspólnie z Lu-
belskim Rynkiem Hurtowym „Elizówka”.
 Pracownicy Katedry współuczestniczą w zespołach (jako członkowie Rady Eksper-
tów, kierownicy zespołów programowych i grup projektowych) utworzonych do opra-
cowania najważniejszych dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich 
województwa dokumentów rozwojowych o charakterze strategicznym, m.in. Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego, Regionalnej Strategii Innowacji, Strategii Roz-
woju Powiatów i Gmin. Znacząca jest aktywność pracowników Katedry w zespołach 
opracowujących i weryfikujących procedury aplikacyjne o środki UE dla rolnictwa, 
przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich oraz prowadzenie szkoleń z tego zakre-
su.

Sala Kongresowa w Centrum Kongresowym UP – miejsce obrad plenarnych
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 Zespół Katedry prowadzi działania szkoleniowe i doradcze dla rolników i przed-
siębiorców oraz dodatkowe szkolenia dla studentów w zakresie: przedsiębiorczości, 
zarządzania produktem (w aspekcie cech dodawanych do rdzenia), nowoczesnych 
rozwiązań produkcyjno-organizacyjnych, innowacyjnych koncepcji marketingowych, 
zarządzania marketingowego, inżynierii finansowej, analiz ekonomiczno-finansowych, 
przygotowywania biznesplanów, oceny zdolności kredytowej, przygotowywania stra-
tegii funkcjonowania przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego, nowoczesnych koncep-
cji i strategii konkurowania. Działania te prowadzone są w ramach struktur organiza-
cyjnych Katedry oraz we współpracy z różnymi instytucjami wsparcia sfery rolnictwa 
i obszarów wiejskich funkcjonującymi w województwie lubelskim, takimi jak: LODR, 
ARiMR, LRH „Elizówka”, Izba Rolnicza, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Roz-
woju Lubelszczyzny, mających niesformalizowany charakter.
 Ważnym osiągnięciem pracowników Katedry jest opracowanie i prezentacja no-
wych koncepcji funkcjonowania rynków rolnych, w szczególności rynku owoców 
i przetworów owocowych w skali UE w ramach programu badawczego ISAFRUIT.
 W najbliższych latach planuje się w Katedrze utrzymanie dotychczasowej aktywno-
ści w zakresie wprowadzania do praktyki rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-

Aule i sale wykładowe „AGRO II” – miejsce obrad 
w sekcjach
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-spożywczym i na obszarach wiejskich. Ponadto kierownictwo Katedry planuje rozwi-
jać współpracę z przedstawicielami praktyki gospodarczej dla zwiększenia transferu 
innowacyjnych i nowoczesnych praktyk produkcyjnych, technologicznych, organiza-
cyjnych i finansowych.
 Aktywnymi członkami społeczności akademickiej są studenci. Działają w kołach  
naukowych: Studenckim Kole Naukowym Ekonomii i Studenckim Naukowym Ko le 
Marketingu. Zaangażowani są w opracowywanie kompleksowych studiów wykonal-
ności dla projektów zawierających innowacyjne rozwiązania dla funkcjonowania go-
spodarstw rolniczych, grup producentów rolnych, przedsiębiorstw rolno-spożywczych 
i handlowych oraz infrastruktury rynku i obszarów wiejskich. Projekty te prezentowa-
ne są praktykom przy okazji konferencji i seminariów. 
 Katedra utrzymuje kontakty z uczelniami z Belgii, Niemiec, Słowacji, Włoch, Fran-
cji, Hiszpanii, Litwy, Węgier i Holandii. Potwierdzeniem tej współpracy są referaty 
przygotowane na konferencje naukowe, wymiana studentów oraz organizowany przez 
Katedrę w latach 2009-2011 wspólnie z 13 Uniwersytetami z UE „Intensive Program-
me” nt. konkurencyjności obszarów wiejskich. 
 Katedra posiada bogate doświadczenie w organizacji konferencji naukowych:
• „Procesy dostosowawcze rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej.” Między-

narodowa konferencja naukowa w dniach 24-25 września 1993 r. 
• „Agrobiznes jako podstawa rozwoju gospodarczego rejonu rolniczego”. Międzyna-

rodowa konferencja naukowa w dniach 20-21 października 1995 r.
• „Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów  

gospodarczych w agrobiznesie”. Krajowa konferencja naukowa w dniach 15-16 
października 1999 r. 

• „Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu.” Międzynarodowa konferen-
cja naukowa w dniach 8-9 września 2000 r. 

• „Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie”. Krajowa kon-
ferencja naukowa w dniach 19-20 września 2003 r.

• „Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa”. Krajowa 
konferencja naukowa w dniach 8-9 września 2005 r.

• „Konkurencyjność w agrobiznesie” XV Kongres SERiA 8-10 września 2008 r.
• „Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowi-

ska”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa w dniach 22-23 września 2009 r., połą-
czona z Jubileuszem 65-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie. Konferencja była organizowana przez Wydział Agrobioinżynierii 
oraz m.in. Katedrę Ekonomii i Zarządzania.
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Ramowy program Kongresu SERiA

 XXI Kongres SERiA odbędzie się w Lublinie w dniach 16-18 września 2014 roku. 
Temat Kongresu: Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz ob-
szarów wiejskich.
16.09.2014 – Otwarcie Kongresu
     Sesja plenarna
     Sesje problemowe
     Walne Zgromadzenie Członków SERiA 
17.09.2014 – Sesje problemowe 
18.09.2014 – Wyjazdy studyjne 

 Organizatorzy przewidują obrady w siedmiu sekcjach:
• Polityka żywnościowa i interwencjonizm państwowy.
• Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
• Doskonalenie struktur gospodarczych i instytucjonalnych subsystemu żywno-

ściowego.
• Zasoby i procesy w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw 

i gospodarstw w subsystemie żywnościowym.
• Konkurencyjność produktów żywnościowych.
• Biogospodarka i jej rola w rozwoju subsystemu żywnościowego.
• Sekcja anglojęzyczna.

 W ramach wyjazdów studyjnych planowane jest zaprezentowanie uczestnikom 
Kongresu elementów subsystemu żywnościowego na tle walorów krajobrazowych 
i kulturowych Lubelszczyzny.

Komitet Organizacyjny XXI Kongresu SERiA

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Katedra Ekonomii i Zarządzania

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
telefon: 794 653 204, 

tel./fax (Katedra): (0-81) 461 05 61, 

 Aktualne informacje dotyczące Kongresu będą publikowane na stronie SERiA: 
www.seria.com.pl
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12. Ewa Jaska — Media a pozostałe źródła informacji na obszarach wiejskich;
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14. Marek Kłodziński — Bariery rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej;
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Roczniki Naukowe SERiA
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17. Magdalena Kowalska — Kapitał społeczny i jego wartość dla lokalnej społeczności; 
18. Mirosława Kozłowska-Burdziak, Adam Sadowski — Produkcja ziół w woje-
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21. Kazimierz Łęczycki — Poziom, kierunki zmian i stabilność cen roślin przemysło-
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22. Władysława Łuczka-Bakuła — Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po 
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23. Bartosz Mickiewicz — Wpływ regulacji prawnych na zmianę struktury agrarnej 
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24. Jarosław Mikołajczyk — Wynagrodzenia pracy najemnej w towarowych gospo-

darstwach indywidualnych;
25. Teresa Miś — Budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce 

przez instytucje szczebla regionalnego;
26. Zbigniew Mongiało, Michał Świtłyk — Wymiana pokoleń w zarządzaniu gospo-

darstwami;
27. Eugeniusz Niedzielski — Aspiracje zawodowe młodzieży wiejskiej;
28. Anna J. Parzonko, Anna Sieczko — Analiza działalności upowszechnieniowej 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie ekologii i ochrony 
środowiska;

29. Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz — Wpływ rybactwa śródlądowego na rozwój 
obszarów przyrodniczo cennych w Dolinie Baryczy;

30. Roma Ryś-Jurek, Romana Głowicka-Wołoszyn — Regionalne zróżnicowanie 
czynników wytwórczych i efektywności dochodowej gospodarstw rolnych w UE-
27. Diagnoza na podstawie danych FADN dla 2009 roku;

31. Łukasz Satoła — Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach sa-
morządu terytorialnego;

32. Grzegorz Spychalski — Wyzwania rozwojowe współczesnych gospodarek kapi-
talistycznych;

33. Olga Stefko, Adam Pęziak — Znaczenie zmian polityki krajowej i międzynarodo-
wej Polski dla rozwoju handlu zagranicznego artykułami ogrodniczymi;

34. Jacek Strojny — Eksport rolny krajów Unii Europejskiej w latach 1999-2011;
35. Jadwiga Topczewska, Wanda Krupa — Program ochrony zasobów genetycznych 

koni jako czynnik stymulujący rozwój gospodarstw rolnych na Podkarpaciu;
36. Artur Wilczyński — Dynamika kosztów produkcji mleka w latach 2006-2011 

w wybranych krajach europejskich;
37. Tomasz Wojewodzic — Gospodarstwa rolnicze na progu „epoki nieciągłości”;
38. Wioletta Wrzaszcz — Zagadnienie zrównoważenia gospodarstw rolnych w świe-

tle opinii rolników z województwa wielkopolskiego;
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39. Marcin Wysokiński, Sebastian Jarzębowski — Kształtowanie się cen mleka 
w gospo darstwach o różnym stopniu koncentracji produkcji;

40. Jadwiga Zaród — Determinanty rozwoju rolnictwa w województwie zachodnio-
pomorskim;

41. Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka — Ocena zróżnicowania struktury kosz-
tów produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych w Polsce i Unii Europejskiej;

42. Anna Zielińska-Chmielewska — Analiza otoczenia konkurencyjnego producen-
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czarskich w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2011.
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dukty mleczarskie w Polsce;
29. Anna Kowalska — Zmiany w spożyciu żywności przez ludność wiejską w Polsce;
30. Krystyna Krzyżanowska — Źródła fachowych informacji w opinii rolników;
31. Irena Łącka — Klaster chemiczny jako przykład powiązań nauki z przemysłem;
32. Aleksandra Łuczak — Zastosowanie rozmytej hierarchicznej analizy do oceny 

czynników strategicznych w gminie;
33. Adam Majchrzak — Zmiana wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomo-

ści rolnej ZWRSP;
34. Dominika Malchar-Michalska — Próba identyfikacji kosztów transakcyjnych 

kontraktacji tytoniu w Polsce;
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35. Małgorzata Matyja — Procesy integracyjne spółdzielczości rolniczej;
36. Ewa Matyjaszczyk — Dostępność środków ochrony roślin dla upraw małoobsza-

rowych i jej konsekwencje w świetle struktury rolnej w Polsce;
37. Dominika Mierzwa — Ocena strategiczna dziedzin działalności spółdzielni mle-

czarskich metodą McKinsey’a;
38. Lech Nieżurawski, Grzegorz Szczubełek — Wpływ uwarunkowań międzynaro-

dowych na poziom i strukturę polskiego eksportu wyrobów mleczarskich;
39. Anna Nowak, Ewa Wójcik — Potencjał produkcyjny rolnictwa województw Pol-

ski Wschodniej;
40. Anna Oleńczuk-Paszel, Agnieszka Kurdyś-Kujawska — Obrót nieruchomościami 

rolnymi w Polsce i jego uwarunkowania;
41. Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska — Porównanie produktywności gospo-

darstw z uprawami roślin ozdobnych pod osłonami wysokimi w latach 2005 
i 2009;

42. Maria Jolanta Orłowska — Regionalne zróżnicowanie inwestycji w gospodar-
stwach rolniczych o różnej wielkości ekonomicznej w świetle danych FADN;

43. Łukasz Paluch, Wojciech Sroka — Rola dokumentacji strategiczno-planistycznej 
w realizacji zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopol-
skiego – studium przypadku;

44. Andrzej Parzonko — Regionalne zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce – uwa-
runkowania przyrodnicze i ekonomiczne;

45. Adam Pawlewicz, Piotr Bórawski — Realizacja programu rolnośrodowiskowego 
w Polsce;

46. Katarzyna Pawlewicz, Agata Pawłowska — Klasyfikacja gmin wiejskich woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego na podstawie syntetycznej oceny poziomu 
zrównoważonego rozwoju;

47. Joanna Pawłowska-Tyszko, Michał Soliwoda — Preferencyjne metody opodatko-
wania dochodu rolniczego w wybranych państwach Unii Europejskiej – implika-
cje dla Polski;

48. Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych — Ocena zróżnicowania potencjału produkcji 
żywca wołowego w Polsce z zastosowaniem wielowymiarowych metod staty-
stycznych;

49. Jerzy Rembeza, Jacek Chotkowski — Uprawa odmian genetycznie zmodyfikowa-
nych w opinii producentów kukurydzy i ziemniaków;

50. Tomasz Rokicki — Zasięg obszaru dystrybucji a stosowane rozwiązania logi-
styczne w przedsiębiorstwach z sektora agrobiznesu;

51. Michał Roman — Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju inno-
wacyjności w turystyce wiejskiej – studium przypadku;

52. Rafał Rosiński — Motywy wyboru metody rozliczania podatku od towarów 
i usług w działalności rolniczej;

53. Roman Rudnicki — Działanie PROW „Renty strukturalne” a zmiany struktury 
wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010;
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54. Robert Rusielik — Efektywność techniczna produkcji mleka w gospodarstwach 
Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2011 roku;

55. Adam Sadowski, Mirosława Kozłowska-Burdziak — Przetwórstwo ziół i możli-
wości jego zwiększenia w województwie podlaskim;

56. Karol Sołek — Wielkość wsparcia agroturystyki w Polsce jako formy pozarolni-
czej działalności gospodarczej;

57. Dariusz Eligiusz Staszczak — Zmiany pozycji krajów Unii Europejskiej w mię-
dzynarodowym handlu żywnością;

58. Sebastian Stępień — Globalne uwarunkowania podaży żywca wieprzowego;
59. Aneta Suchoń — Spółdzielczość wiejska w Austrii, Francji i Wielkiej Bryta-

nii;
60. Agnieszka Tarnowska — Przestrzenne zróżnicowanie wybranych elementów in-

frastruktury komunikacyjnej na wsi;
61. Monika Utzig — Regionalne zróżnicowanie konsumpcji i dochodów gospodarstw 

domowych w Polsce;
62. Stanisław Zając, Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski — Dynamika cen wybra-

nych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012;
63. Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta — Ocena rentowności przedsiębiorstw 

rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze;
64. Wojciech Ziętara — Tendencje zmian w kosztach czynników produkcji a kierunki 

rozwoju gospodarstw rolniczych;
65. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski — Porównanie cen hurtowych owoców 

z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej;
66. Jan Zuba — Wpływ wartości sprzedaży na rentowność i bezpieczeństwo finanso-

we wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce.

ZESZYT 3

  1. Łukasz Abramczuk — Wpływ kosztów bezpośrednich na wyniki ekonomiczne 
produkcji mleka w gospodarstwach;

  2. Marcin Adamski — Sytuacja ekonomiczna w rolniczych spółdzielniach produk-
cyjnych w latach 2009-2011;

  3. Łukasz Ambroziak — Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego Polski 
i wybranych nowych państw członkowskich na rynku UE-15;

  4. Irena Augustyńska-Grzymek — Regionalne zróżnicowanie sytuacji ekonomicz-
nej rodzin uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego oraz innych źródeł;

  5. Rafał Balina — Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru 
prowadzonej działalności;

  6. Piotr Chechelski — Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji polskiego 
przemysłu spożywczego;
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  7. Konrad Czarnecki, Barbara Gołębiewska — Zmiany w finansowaniu działalności 
parków narodowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego;

  8. Piotr Czarnota — Struktura działalności pozarolniczej w towarowych gospodar-
stwach rolnych w Polsce;

  9. Magdalena Czułowska — Opłacalność produkcji pszenicy ozimej w ujęciu regio-
nalnym w 2006 i 2011 roku;

10. Małgorzata Dolata — Infrastruktura gospodarcza jako czynnik kształtujący roz-
wój regionu;

11. Jadwiga Drożdż — Konkurencyjność producentów żywności a ich sytuacja eko-
nomiczno-produkcyjna;

12. Mariusz Dziwulski — Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych 
w sektorze rolnictwa i łowiectwa w Polsce;

13. Agnieszka Ginter, Halina Kałuża — Uwarunkowania przedsiębiorczości na przy-
kładzie oceny witryn internetowych jako sprawnych rozwiązań organizacyjnych 
w badanych instytucjach publicznych;

14. Maria Golinowska — System gospodarczy a integrowana produkcja;
15. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Monika Wojcieszak — Zróżnicowanie regionalne 

w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach wybranych działań PROW 2007-
2013 w Wielkopolsce;

16. Małgorzata Górka — Działalność innowacyjna podmiotów rolniczych na przykła-
dzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych województwa podkarpackiego;

17. Agnieszka Huterska, Ewa Zdunek-Rosa — Zależność poziomu cen skupu od 
wielkości produkcji jabłek w Polsce;

18. Konrad Jabłoński — Poziom plonu rzepaku ozimego i pszenicy ozimej a opłacal-
ność ich produkcji;

19. Agnieszka Jakubowska — Zróżnicowanie rynku nieruchomości rolnych w Pol-
sce;

20. Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki — Identyfikacja tendencji produkcji i konsump-
cji papierosów w Polsce w latach 1999-2012;

21. Aneta Joanna Janikowska, Zbigniew Brodziński — Oddziaływanie lokalnych 
grup działania na wzrost kapitału społecznego obszarów wiejskich w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim;

22. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber, Alina Syp — Wpływ uprawy roślin bioenergetycz-
nych na środowisko;

23. Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis, Magdalena Maćkowiak — Produkty żywnościo-
we jako element wpływający na atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych;

24. Julian Kalinowski, Mirosław Struś — Znaczenie publicznego doradztwa rolnicze-
go w rozwoju lokalnym;

25. Maria Klonowska-Matynia — Nakłady na edukację a sytuacja na lokalnym rynku 
pracy w świetle teorii kapitału ludzkiego;

26. Mieczysław Kluba — Wybrane aspekty dotyczące mechanizacji rolnictwa w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010;
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27. Elżbieta Kołodziej — Opinie rolników nt. świadczenia elektronicznych usług 
bankowych na rzecz rolników;

28. Małgorzata Kosicka-Gębska, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Jerzy Gębski — In-
nowacje technologiczne w polskim przemyśle drobiarskim w opinii konsumen-
tów;

29. Magdalena Ewa Kozera — Uwarunkowania transferu wiedzy w polskim rolnic-
twie;

30. Stanisław Krasowicz — Wpływ uwarunkowań historycznych na regionalne zróż-
nicowanie produkcji roślinnej w Polsce;

31. Irena Kropsz-Wydra, Izabela Kurtyka-Marcak — Bariery rozwoju przedsiębior-
czości na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej Polski;

32. Małgorzata Krotowska — Efektywność ekonomiczna rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych na przykładzie województwa opolskiego;

33. Izabela Kurtyka-Marcak, Irena Kropsz-Wydra — Baza noclegowa zbiorowego 
zakwaterowania na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej 
Polski;

34. Dariusz Kusz — Rola lokalnych organizacji w procesie modernizacji gospodarstw 
rolniczych;

35. Barbara Kutkowska, Tomasz Berbeka — Znaczenie rolnictwa w rozwoju terenów 
górskich na przykładzie rejonu sudeckiego;

36. Iga Lisicka — Porównanie sytuacji dochodowej polskich gospodarstw domowych 
– analiza z wykorzystaniem skal oszacowanych metodą Engla;

37. Hanna Lorencowicz, Edmund Lorencowicz — Różnice kulturowe w prowadzeniu 
biznesu w Azji i Europie na przykładzie Tajwanu i Polski;

38. Jacek Maśniak — Koniunktura gospodarcza a rynek ziemi rolniczej;
39. Anna Matuszczak, Bazyli Czyżewski — Wspólna polityka rolna w kształtowaniu 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa w aspekcie dostosowań regionalnych;
40. Mariusz Matyka — Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce na tle 

krajów Unii Europejskiej;
41. Aneta Mikuła — Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – od-

dalenie i edukacja;
42. Łukasz Paluch, Stanisław Sarat — Społeczno-gospodarczy i środowiskowy wy-

miar rozwoju wybranych gmin wiejskich województwa małopolskiego w opinii 
respondentów;

43. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska — Analiza czasu pracy 
menadżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa ogrodniczego;

44. Benedykt Pepliński, Dariusz Majchrzycki — Zróżnicowanie regionalne opłacal-
ności produkcji tuczników żywionych intensywnie i ekstensywnie;

45. Arkadiusz Piwowar — Polski handel zagraniczny nawozami mineralnymi i środ-
kami ochrony roślin w latach 2007-2011;

46. Marian Podstawka, Joanna Pawłowska-Tyszko — Opodatkowanie rolnictwa 
w Polsce – konsekwencje wprowadzenia podatku dochodowego;
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47. Cesar Revoredo-Giha, Wojciech J. Florkowski — Analiza popytu na świeże owo-
ce w Szkocji;

48. Krzysztof Rutkiewicz — Pomoc publiczna w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 1992-2010;

49. Anna Rzeszutko, Arkadiusz Sadowski — Regionalne zróżnicowanie zmian zaso-
bów i relacji czynników produkcji w polskim rolnictwie po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej;

50. Agnieszka Siedlecka — Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie 
lubelskim w opinii respondentów;

51. Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Anita Dziedzic — Korzyści członkostwa 
w grupie producentów owoców i warzyw w opinii ogrodników;

52. Iwona Soczewka, Agnieszka Ginter, Agata Grużewska, Iwona Bontruk — Wy-
brane czynniki determinujące zróżnicowanie dochodowe gospodarstw rolnych 
powiatu mińskiego;

53. Wojciech Sroka — Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach – znaczenie i za-
kres zjawiska;

54. Monika Szafrańska — Determinanty poziomu wykluczenia finansowego miesz-
kańców małopolskiej wsi;

55. Anna Szeląg-Sikora, Sylwester Tabor, Michał Cupiał — Potencjał produkcyjny 
gospodarstw zrzeszonych w grupach producenckich według ekologicznego i kon-
wencjonalnego systemu produkcji;

56. Ewelina Szuba, Walenty Poczta — Regionalne zróżnicowanie wsparcia gospo-
darstw rolnych działaniami proinwestycyjnymi WPR;

57. Joanna Szymańska — Ceny ziemi rolniczej w obrocie prywatnym w opinii re-
spondentów z województwa dolnośląskiego;

58. Marta Śmigla — Determinanty rozwoju gospodarstw mleczarskich w regionach 
Unii Europejskiej po 2003 roku w świetle analizy czynnikowej;

59. Katalin Takács-György — Quo vadis węgierskie rolnictwo? Lekcja z przystępo-
wania do Unii Europejskiej;

60. Bożena Tańska-Hus, Stanisław Minta, Marek Nowak — Podaż i popyt produktu 
regionalnego wołowina sudecka;

61. Mirosława Tereszczuk — Porównawcza ocena rozwoju przemysłu spożywczego 
w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej;

62. Stanisław Urban — Wymiana materiału siewnego jako ważny element postępu 
rolniczego;

63. Izabela Wielewska — Ekologiczne projekty inwestycyjne w działalności przed-
siębiorstw agrobiznesu – wybrane zagadnienia;

64. Bogdan Wierzbiński — Pozarolnicza przedsiębiorczość determinantą konkuren-
cyjności przedsiębiorstw usługowych z terenów wiejskich południowo-wschod-
niej Polski;

65. Wioletta Wróblewska, Dariusz Paszko — Ceny i marże w łańcuchu marketingo-
wym malin na Lubelszczyźnie;
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66. Aneta Zakrzewska — Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na 
przykładzie wybranych województw wschodniej Polski;

67. Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta — Znaczenie do-
płat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego w Polsce;

68. Dariusz Żmija — Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu 
spożywczego w Polsce.

ZESZYT 4

  1. Piotr Adamczyk — Wpływ trójsektorowej struktury osób pracujących na regio-
nalne zróżnicowanie PKB na mieszkańca w Polsce;

  2. Hanna Adamska — Przestrzenne zróżnicowanie ładu gospodarczego gmin wiej-
skich województwa dolnośląskiego;

  3. Judit Bácsi, László Herczeg — Skuteczne rozwiązania zarządzania ryzykiem ma-
łych i średnich przedsiębiorstw;

  4. Aranka Baranyi, József Csernák, László Pataki, Zsuzsanna Széles — Status nieru-
chomości węgierskich spółek rolnych w latach 2002-2011;

  5. Agnieszka Barczak — Efektywność produkcji rolniczej w wybranych grupach 
gospodarstw z regionu Pomorze i Mazury;

  6. Andrea Benedek — Różnice pokoleniowe a świadomość środowiska w konsump-
cji;

  7. Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Sebastian Jarzębowski — Efektywność przedsię-
biorstw z wybranego sektora przetwórstwa żywności – postaci funkcyjne wyko-
rzystywane w metodzie SFA;

  8. Beata Będzik — Ewolucja podstawowych czynników wzrostu gospodarczego – 
w kierunku nowego paradygmatu;

  9. Wioletta Bieńkowska-Gołasa — Kierunki rozwoju gmin wiejskich województwa 
mazowieckiego w zależności od ich poziomu społeczno-gospodarczego;

10. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak — Ocena ekonomiczna uprawy sorgo w sys-
temie ekologicznym;

11. Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Anna Szumiec, Grzegorz Skrzyński 
— Udział w programie ochrony zasobów genetycznych bydła czynnikiem popra-
wy efektywności funkcjonowania gospodarstw produkujących mleko;

12. Michał Borychowski — Produkcja estrów w Polsce na tle liderów w Unii Euro-
pejskiej;

13. Michał Cupiał, Edmund Lorencowicz, Anna Szeląg Sikora — Ocena kosztów me-
chanizacji na przykładzie wybranych gospodarstw rodzinnych;

14. Piotr Cymanow — Bilans korzyści i strat wynikających z migracji młodzieży 
z obszarów wiejskich;
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15. Dariusz Czakowski — Rynek mleka przed i po akcesji Polski do Unii Europej-
skiej. Kierunki zmian;

16. Wawrzyniec Czubak, Arkadiusz Sadowski — Koncentracja i zmiany intensywno-
ści produkcji zwierzęcej w Polsce;

17. Katarzyna Domańska — Konkurencyjność produkcji mleka w Polsce w ujęciu 
regionalnym;

18. Agnieszka Ginter, Halina Kałuża - Cechy inteligentnej organizacji w branży rol-
no-spożywczej – studium przypadku;

19. Danuta Gonet — Integracja pionowa w przemyśle cukrowniczym na przykładzie 
Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Strzelin”;

20. Waldemar Gostomczyk — Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze 
odnawialnych źródeł energii;

21. Maria Grzybek, Wiesław Szopiński — Wpływ jednostek samorządu terytorialnego  
na funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli;

22. Danuta Guzal-Dec — Przestrzenne zróżnicowanie cenności ekologicznej obsza-
rów wiejskich województwa lubelskiego;

23. Piotr Jałowiecki, Marcin Olejniczak — Rola współczesnych technologii informa-
cyjnych w zarządzaniu działalnością logistyczną w polskim sektorze produkcji 
żywności;

24. Janusz Jankowiak, Jerzy Bieńkowski, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz —
Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do Unii Europejskiej 
w ujęciu przestrzennym;

25. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber, Alina Syp — Wpływ uprawy surowców przezna-
czonych do produkcji biopaliw na strukturę zasiewów;

26. Michał Jasiulewicz — Wpływ podstawowych czynników zewnętrznych na efek-
tywność ekonomiczną instalacji kogeneracyjnej małej mocy opalanej agrobioma-
są stałą;

27. Mirosława Joachimiak — Substytucyjność i komplementarność instrumentów 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w Polsce po 2004 roku;

28. Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska — Czynniki konkurencyjności 
przemysłu spożywczego w Polsce;

29. Małgorzata Just, Magdalena Śmiglak-Krajewska — Modele wczesnego ostrze-
gania jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw produkujących 
pasze;

30. Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Jolanta Pochopień — Kierunki rozwoju banko-
wości spółdzielczej według opinii zarządzających;

31. Franciszek Kapusta — Zmiany bazy surowcowej mleczarstwa w Polsce w pierw-
szej dekadzie XXI wieku;

32. Grażyna Karmowska, Mirosława Marciniak—- Wielowymiarowa analiza rozwo-
ju gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego;

33. Jan Kazak, Tomasz Pilawka — Konwergencja poziomu rozwoju społeczno-go-
spodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie dolnośląskim;
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34. Katarzyna Kita, Karolina Pawlak — Skutki potencjalnej liberalizacji światowego 
handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego;

35. Karol Kociszewski — Polityka ochrony wód w polskim rolnictwie w świetle do-
stosowań do wymogów Unii Europejskiej;

36. Aleksandra Kowalska — Trendy na rynku żywności ekologicznej na świecie;
37. Sylwester Kozak — Kryzys finansowy a działalność kredytowa banków spół-

dzielczych w Polsce;
38. Jarosław Lira — Ocena przydatności modelu Wintersa do prognozowania cen 

skupu mleka;
39. Lidia Luty — Rozwój demograficzny województw Polski; 
40. Mariusz Maciejczak, Karen Hofreiter — Jak definiować biogospodarkę?;
41. Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński — Analiza skutków ekonomicznych 

naruszania prawnej ochrony odmian;
42. Janusz Majewski — Zróżnicowanie wydajności miodowej rodzin pszczelich 

w Polsce;
43. Anna Maryniak, Agnieszka Tłuczak — Mikro- i makroekonomiczne determinanty 

rozwoju agrobiznesu na przykładzie rynku owocowo-warzywnego;
44. Magdalena Mądra — Znaczenie finansowania kapitałem własnym w towarowych 

gospodarstwach rolniczych;
45. Bartosz Mickiewicz — Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolni-

czej i sposobów kierowania gospodarstwem rolnym;
46. Stanisław Minta — Bariery rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyj-

nych na przykładzie Dolnego Śląska;
47. Aldona Mrówczyńska-Kamińska — Wydajność pracy w gospodarce żywnościo-

wej w krajach Unii Europejskiej;
48. Iwona Müller-Frączek, Joanna Muszyńska — Regionalne zróżnicowanie wielko-

ści ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce;
49. Marek Niewęgłowski — Szkoleniowa działalność doradcza Mazowieckiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie z punktu widzenia rolników Ma-
zowsza;

50. Anna Olszańska — Organizacja skupu i formy współpracy producentów rolnych 
z podmiotami skupującymi żywiec;

51. Luiza Ossowska, Dorota A. Janiszewska — Zmiany poziomu rozwoju infrastruk-
tury kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskie-
go;

52. Stanisław Parafiniuk — Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnej inten-
sywności organizacji produkcji;

53. Maria Parlińska, Łukasz Pietrych — Zastosowanie metody ANP do wyboru pakie-
tu rolnośrodowiskowego w wybranym gospodarstwie;

54. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Wioletta Wróblewska — Podatek rolny a poda-
tek dochodowy – wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw 
rolnych;
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55. Michał Bernard Pietrzak, Damian Walczak — Zmiany w strukturze agrarnej 
w Polsce w latach 1921 i 2002 na przykładzie wybranych województw z trzech 
byłych zaborów;

56. Halina Powęska — Częstotliwość przekraczania granicy przez uczestników han-
dlu przygranicznego a struktura towarowa transgranicznych zakupów na pograni-
czu polsko-ukraińskim;

57. Joanna Rakowska — Demograficzna deterioracja zasobów potencjalnej siły robo-
czej na obszarach wiejskich Polski;

58. Barbara Roszkowska-Mądra — Potrzeba wspierania przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich w kontekście ich funkcji;

59. Anna Rytko — Znaczenie ugrupowań integracyjnych w handlu rolno-spożyw-
czym;

60. Katarzyna Smędzik-Ambroży — Wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny 
gospodarstw FADN o różnym zrównoważeniu środowiskowym produkcji z regio-
nu Wielkopolska i Śląsk w latach 2004-2010;

61. Jolanta Sobierajewska — Możliwości rozwojowe gospodarstw sadowniczych 
w Polsce;

62. Joanna Stanisławska, Joanna Florek — Efektywność finansowa branż przemysłu 
spożywczego w Polsce;

63. Ewa Stawicka — Efektywność ekonomiczna a społeczna odpowiedzialność 
w przedsiębiorstwach agrobiznesu – dylematy dotyczące zrównoważonego roz-
woju w agrobiznesie;

64. Alicja Stolarska — Dywersyfikacja głównych źródeł utrzymania ludności wiej-
skiej w Polsce w 2011 roku;

65. Piotr Sulewski — Samoocena postaw rolników wobec ryzyka a wybrane elementy 
charakterystyki gospodarstwa;

66. Janina Szewczyk — Zmiany w wyposażeniu gospodarstw w maszyny rolnicze 
w Małopolsce w 2002 i 2010 roku;

67. Natalia Szubska-Włodarczyk — Szacunek potencjału wybranych roślin energe-
tycznych – integracja sektora rolnego i energetycznego;

68. Csaba Szűcs, Zoltán Zörög, Tamás Csomós — Monitorowanie ścieżki kariery 
absol wentów studiów rolniczych na Węgrzech;

69. Tomasz Szuk, Tomasz Berbeka, Marek Stachowiak — Koszty mechanizacji ma-
łych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku;

70. Elżbieta Jadwiga Szymańska — Potrzeby współdziałania producentów żywca 
wieprzowego i zakładów mięsnych na rynku trzody chlewnej w Polsce;

71. Marzena Trajer — Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny jako 
forma interwencji rynkowej; 

72. Miklós Vásáry, József Molnár, Baranyai Zsolt — Wpływ modulacji na bezpośred-
nie płace na Węgrzech;

73. Anna Wasilewska — Innowacje produktowe i procesowe w przedsiębiorstwach 
produkcji artykułów spożywczych;
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74. Jacek Wawrzynowicz, Piotr Sajna, Karol Wajszczuk, Izabela Pietrzak-Abucewicz 
— Analiza komparatywna ogólnych warunków kontraktacji surowca w przemyśle 
cukrowniczym;

75. Grzegorz Wesołowski — Efekty finansowania władztwa podatkowego gmin wo-
jewództwa lubelskiego w zakresie podatku rolnego;

76. Krzysztof Zmarzłowski, Luiza Ochnio — Zmiany na rynku wina w Polsce w la-
tach 1999-2009;

77. Maria Zuba — Zmiany poziomu bezpieczeństwa finansowego banków spółdziel-
czych w województwie lubelskim w 2000 i 2011 roku;

78. Magdalena Zwolińska-Ligaj — Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo 
cennych województwa lubelskiego;

79. Marcin Żekało — Sytuacja producentów żywca wieprzowego i konsekwencje dla 
rynku wieprzowiny w Polsce.

ZESZYT 5

  1. Mamasoliev Sodikjon Avazalievich, Ibragimov Gayrat Ablaqulovich, Murtazaev 
Olim, Ganiev Ibragim Mamadievich, Mariusz Maciejczak — Możliwości produk-
cyjne i wyniki finansowe przedsiębiorstwa z sektora zbożowego w Uzbekistanie;

  2. Andrea Benedek, Katalin Takács-György — Badanie czynników mających wpływ 
na świadomość środowiskową konsumentów;

  3. Barbara Bujanowicz-Haraś — Wspieranie gospodarowania na terenach ONW 
w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej;

  4. Tibor László Csegődi — Możliwe sposoby wykorzystywania potencjału wydajno-
ści energetycznej obszarów wiejskich;

  5. Agnieszka Cyburt, Izabella Sikorska-Wolak — Sytuacja społeczno-ekonomiczna 
gmin wiejskich województwa lubelskiego;

  6. Georgij Czerewko — Współczesne formy integracyjne w rozwoju rolnictwa i ob-
szarów wiejskich Ukrainy;

  7. Andrzej Czyżewski — Krajowe i unijne finansowanie wydatków w budżecie rol-
nym Polski w 2013 roku – udziały i proporcje;

  8. Mariusz Dacko — Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego i oce-
na potencjalnych korzyści ich wdrożenia w gospodarstwach rolnych;

  9. Włodzimierz Deluga — Rozwój rynku nieruchomości rolnych w Polsce;
10. Tadeusz Filipiak — Uwarunkowania prawno-organizacyjne sektora owoców i wa-

rzyw w Polsce;
11. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer — Sposoby zarządzania ryzykiem 

działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych;
12. Pál Goda, Kitti Kollár, Henrietta Nagy — Analiza podstawowa i drugorzędna re-

gionów NUTS 2 w Unii Europejskiej;
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13. Sylwia Gołąb — Aspiracje zawodowe młodzieży z obszarów wiejskich;
14. Urszula E. Gołębiowska — Przyczyny i skutki produkcji rzepaku na cele energe-

tyczne;
15. Renata Grochowska, Stanisław Mańko, Jadwiga Seremak-Bulge — Celowość 

zróżnicowania wsparcia dla wybranych działalności produkcyjnych w gospodar-
stwach rolnych w Polsce po 2013 roku;

16. Tomasz M. Gruszecki, Wiktor Bojar, Andrzej Junkuszew, Marek Szymanowski, 
Maciej Ciesielczuk — Wartość rzeźna jagniąt rodzimej rasy utrzymywanych w 
warunkach chowu wolnego na terenach przyrodniczo cennych;

17. Paweł Grzelak — Zastosowanie teorii efektów zewnętrznych w kontekście pro-
jektowania instrumentów polityki rolnej;

18. Marta Gwiaździńska-Goraj, Aleksandra Jezierska-Thöle — Zasoby pracy w go-
spodarstwach rolnych oraz problemy bezrobocia ukrytego w północnej Polsce;

19. Marcin Idzik — Determinanty wykluczenia finansowego w opiniach konsumen-
tów oraz dyrektorów banków;

20. Waldemar Izdebski, Piotr Pawłowski, Jacek Skudlarski, Stanisław Zając — Eko-
nomiczne aspekty zastosowania systemów Autopilot i Geoploughx (GPS) na 
przykładzie kosztów wykonania orki;

21. Piotr Jałowiecki, Michał Gostkowski — Pozycja rynkowa a stan zaawansowania 
rozwiązań informatycznych w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywcze-
go;

22. Justyna Janowska-Biernat — Praktyczne zastosowanie wskaźników zrównowa-
żonego rozwoju w ocenie rodzinnego gospodarstwa rolnego;

23. Monika Jaworska — Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa 
małopolskiego;

24. Michał A. Jerzak, Hubert S. Łąkowski — Ryzyko działalności gospodarczej 
w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolnych produkujących rzepak;

25. Sławomir Juszczyk, Mirosława Marzena Nowak — Zatrudnienie w spółdziel-
niach mleczarskich jako element rozwoju regionu;

26. Halina Kałuża, Agnieszka Ginter — Potrzeby informacyjne przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą;

27. Danuta Kołodziejczyk — Instytucjonalne uwarunkowania poprawy spójności 
społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich w województwie mazowieckim;

28. Agnieszka Kowalczyk-Kassyk — Zachowania przedsiębiorcze mieszkańców wsi, 
cechy demograficzne i styl wychowania – wybrane wyniki badań;

29. Magdalena Kowalewska — Sytuacja i aspiracje kobiet na obszarach wiejskich;
30. Jakub Kraciuk — Akcesja Rosji do WTO i jej wpływ na polsko-rosyjski handel 

rolny;
31. Michał Kruszyński, Maria Golinowska — Efekty produkcyjne i ekonomiczne go-

spodarstwa wielkoobszarowego wprowadzającego produkcję integrowaną;
32. Enikő Lencsés — Technologie rolnictwa precyzyjnego i motywujące czynniki 

adaptacyjne;
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33. Kazimierz Łęczycki — Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty efektywności 
gospodarowania;

34. Piotr Łykowski — Zróżnicowanie łącznych płatności obszarowych w powiatach 
Wielkopolski w latach 2004-2011;

35. Anna Michalska — Skuteczność dofinansowań dla osób bezrobotnych na urucho-
mienie działalności gospodarczej;

36. Adrienn Nagy, József Káposzta, Tibor Csonka — Rola turystyki na węgierskich 
terenach wiejskich;

37. Wojciech Nowacki — Zmiany cen ziemniaków jadalnych w Polsce w latach 
2002-2012;

38. Robert Pietrzykowski — Koncentracja cen ziemi rolniczej w Polsce w aspekcie 
przestrzennym;

39. Olga Podlińska, Jarosław Gołębiewski — Wpływ środków unijnych na wydatki 
inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego;

40. Marian Podstawka, Piotr Gołasa, Wioletta Bieńkowska-Gołasa — Potencjał dla 
budowy biogazowni rolniczych w województwie mazowieckim;

41. Piotr Prus, Janusz Berg — Innowacyjność wybranego produktu na przykładzie 
Hoop Polska;

42. Małgorzata Raczkowska — Procesy inkluzji społecznej na obszarach wiejskich 
w Polsce;

43. Krisztián Ritter, Máté Kis, Péter Balázs — Zatrudnienie w węgierskim sektorze 
rolnym i rola rolnictwa w zwiększaniu wskaźnika zatrudnienia słabo rozwiniętych 
terenów wiejskich;

44. Bogumiła Ropińska — Przestrzenne zróżnicowanie aktywności zawodowej lud-
ności na obszarach wiejskich;

45. Anna Rosa — Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych a struktura ob-
szarowa gospodarstw rolnych w Polsce;

46. Tomasz Siudek — Rozwój gospodarczy – aspekty teoretyczne i praktyczne;
47. Iwona Soczewka, Beata Sysik — Wykorzystanie wsparcia finansowego z fundu-

szy UE przez gospodarstwa rolne w gminie Siedlce;
48. Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Anna Szumiec, Anna Borecka, Katarzyna Banaś — 

Zróżnicowanie poziomu wsparcia w gospodarstwach owczarskich objętych me-
chanizmami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej;

49. Iwona Szczepaniak — Identyfikacja działów problemowych w polskim sektorze 
rolno-spożywczym;

50. Ewelina Szuba, Walenty Poczta — Próba oceny wpływu Wspólnej Polityki Rolnej  
na zmiany sytuacji ekonomicznej w rolnictwie krajów środkowo-wschodniej Europy;

51. Anna Szumiec, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska — Zróżnicowanie 
kosztów produkcji ekologicznego mleka w północno- i południowo-wschodniej 
Polsce;

52. Anna Szymanowska, Marlena Mirosław, Krzysztof Patkowski — Wsparcie finan-
sowe gospodarstw niskotowarowych na Lubelszczyźnie;
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53. Tomasz Śmiałowski, Piotr Jałowiecki — Symulacyjne metody transformacji da-
nych pomiędzy podziałami administracyjnymi w Polsce;

54. István Takács — Zmiany w wydajności pracy gospodarstw rolnych w państwach 
centralnej i wschodniej Europy po przystąpieniu do Unii Europejskiej;

55. Orsolya Tóth — Nietypowe formy zatrudnienia w rolnictwie węgierskim;
56. Katarzyna Utnik-Banaś, Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Magda Baranek — Wyko-

rzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w oce-
nie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej 
fermy drobiu;

57. Sergey A.Vinogradov, Zsolt Baranyai, Zsuzsanna Tóth-Naár — Związek między 
wartością ekonomiczną ziemi rolnej a jej ceną rynkową na Węgrzech;

58. Mirosław Wasilewski, Marzena Ganc — Wpływy do budżetów gmin z tytułu po-
datku rolnego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

59. Agnieszka Werenowska — Promocja regionów w przestrzeni miejskiej;
60. Aleksandra Wicka — Udział kosztów ubezpieczeń w kosztach ogółem gospo-

darstw rolnych;
61. Marcin Wysokiński, Sebastian Jarzębowski — Organizacja produkcji roślinnej 

w gospodarstwach mlecznych o zróżnicowanej skali chowu;
62. Serhiy Zabolotny — Utrzymanie płynności finansowej jako fundamentalny cel 

działalności przedsiębiorstwa;
63. Patrycjusz Zarębski — Konkurencyjność obszarów wiejskich na przykładzie wo-

jewództwa zachodniopomorskiego;
64. Jan Zawadka — Metoda oceny poziomu rozwoju agroturystyki w jednostkach 

samorządu terytorialnego;
65. Aldona Zawojska — Zmieniająca się rola państwa w gospodarce – perspektywa 

teoretyczna i historyczna;
66. Jolanta Zawora — Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce;
67. Monika Zioło, Elżbieta Badach — Pozarolnicza działalność gospodarcza w Pol-

sce na tle krajów Unii Europejskiej.








