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Słowo od Redaktora

 Tegoroczny XXIII Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. Biogo-
spodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu, odbył się na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej. Gospodarzem Kongresu była Katedra Ekonomii i Zarządzania.
 Początkowo propozycja miejsca odbywania Kongresu przyjęta była przez człon-
ków stowarzyszenia z pewną rezerwą, ponieważ bialsko-podlaska uczelnia była mało 
znana w środowisku ekonomistów rolnictwa. Jednak już pierwsza wizyta, w apliku-
jącej do roli organizatora Kongresu Szkole Wyższej, rozwiała wszelkie wątpliwości. 
Jest to nowy kampus, zawierający nowoczesne sale wykładowe i seminaryjne, a także 
bazę noclegową, której nie powstydziłby się żaden hotel. Do dyspozycji studentów jest 
również obszerna sala treningowa ze ścianką wspinaczkową, pływalnia oraz elegancka 
stołówka. 
 Całość stwarza doskonałe warunki do studiowania jak również dobry klimat do 
spotkań i naukowych debat. Organizatorzy tegorocznego Kongresu postarali się za-
chować tradycyjny charakter spotkania ekonomistów rolnictwa. Zadbali, zatem zarów-
no o przeglądowy charakter sesji problemowych, jak również zapewnili możliwość 
indywidualnych spotkań i dyskusji podczas licznych imprez towarzyszących. Bardzo 
aktualna tematyka Kongresu zainteresowała dużą – 178 osobową grupę uczestników 
zarówno z kraju, jak z zagranicy, którzy mieli możność uczestniczenia zarówno w se-
sjach plenarnych, jak i w sesjach problemowych. Do wystąpienia w części plenarnej, 
składającej się z dwóch sesji, zaproszono pięciu nowo wypromowanych doktorów ha-
bilitowanych z różnych ośrodków naukowych. Byli to: dr hab. Anna Matuszczak (UE 
w Poznaniu), dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska (IRWiR PAN w Warszawie), 
dr hab. Ludwik Wicki (SGGW w Warszawie), dr hab. Marta Domagalska-Grędys (UR 
w Krakowie) oraz dr hab. Anna Olszańska (UE we Wrocławiu).
 Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, a spośród 
gości zagranicznych wystąpił prof. dr Andreas Nebradi z Uniwersytetu w Debreczynie. 
Ostatnim mówcą sesji plenarnej był mgr Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, który 
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w sposób praktyczny odniósł się do problemu biogospodarki na wsi. Dominacja w tej 
jakże ważnej części Kongresu, nowo wypromowanych doktorów habilitowanych bu-
dzi pewną refleksję. Jest to oczywiście zaszczyt i wyróżnienie dla tych osób, jednak 
zastanawiam się czy nie zamykamy się zbyt szczelnie przez to w problemach własnego 
środowiska. Nie negując oczywiście uczestnictwa w sesji plenarnej jednej czy dwóch 
osób z tej grupy pracowników naukowych, to jednak myślę, że sesja plenarna powinna 
być bardziej otwarta na wykłady uznanych autorytetów spoza naszego środowiska, 
z dziedziny ekonomii, filozofii czy też z dziedzin na pograniczu których pracujemy 
i realizujemy badania np. rolnictwa, doradztwa, leśnictwa, itp. Myślę, że rozwiązanie 
takie byłoby z jednej strony ciekawsze, z drugiej inspirujące do bardziej interdyscypli-
narnych badań.
 W kolejnej części Kongresu obrady prowadzono w sześciu sekcjach problemo-
wych, gdzie debatowano nad zagadnieniami określonymi w temacie przewodnim, do-
tyczącym problematyki biogospodarki. Temat ten rozważano z różnych punktów wi-
dzenia. Omawiano gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa agrobiznesu, jako podmioty 
biogospodarki i ich oddziaływanie na zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów 
wiejskich. Dyskutowano także nad problematyką rynku, łańcucha dostaw i struktur 
sieciowych w biogospodarce, jak również podejmowano zagadnienia biotechnologii 
i gospodarki niskoemisyjnej oraz ich wpływ na zmiany klimatyczne. Dużo miejsca 
poświęcono też debacie nad wyzwaniami dla rozwoju agrobiznesu wsi i rolnictwa. 
Obradom we wszystkich sekcjach towarzyszyła ożywiona i bardzo ciekawa dyskusja, 
inspirująca do podejmowania nowych wyzwań i badań naukowych. 
 Program Kongresu, tradycyjnie, obejmował również wyjazdy studyjne, w ramach 
których uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z rozwojem biogospodarki, jak i agro-
turystyki oraz szeroko pojętego agrobiznesu w regionie Podlasia. Zapoznano się także 
z problemami wsi i rolnictwa w obwodzie Brzeskim na Białorusi. 
 Podsumowując przebieg tegorocznego Kongresu, należy podkreślić dobry poziom 
merytoryczny prezentowanych referatów, jak również doskonałą organizację zarów-
no obrad, jak i imprez towarzyszących. Organizatorzy postarali się również o to, by 
uczestnicy wywieźli z Białej Podlaskiej nie tylko wiedzę i doświadczenia naukowe, 
ale również miłe wspomnienia z miasta, z Uczelni, jak i ze spotkań towarzyskich. Uro-
czysta kolacja, która rozpoczęła się wspaniałym korowodem poloneza, była elegancka 
i pełna atrakcji, a jednocześnie przebiegała w atmosferze sprzyjającej dobrej zabawie.
 XXIII Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest już historią, jednak na-
leży podkreślić, że był to kolejny bardzo udany Kongres, który w pełni osiągnął swoje 
cele naukowe, a w pamięci uczestników pozostanie również, jako bardzo sympatyczne 
spotkanie towarzyskie. Stąd też Komitetowi Organizacyjnemu XXIII Kongresu Sto-
warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu chciałbym pogratulować sukcesu 
i jednocześnie podziękować za tak piękną uroczystość.

Sekretarz Generalny SERiA
prof. dr hab. Michał A. Jerzak
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Sprawozdanie z XXIII Kongresu SERiA

Informacje ogólne

 XXIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu o przewod-
nim tytule Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu, odbył się w Białej Podlasce 
w dniach 7-9 września 2016 roku. Za organizację Kongresu odpowiedzialny był Wy-
dział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papie-
ża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, przy współpracy Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach. Patronat honorowy nad XXIII Kongresem SERiA ob-
jęli: JM Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. dr hab. 
Józef Bergier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Starosta Powiatu Bialskiego – Mariusz 
Filipiuk oraz Prezydent Miasta Biała Podlaska – Dariusz Stefaniuk.
 Uczestnictwo w Kongresie zgłosiło ponad 180 osób z kraju i zagranicy (z Węgier, 
Chin i USA), reprezentujących różne ośrodki naukowe i badawcze, agendy rządowe 
oraz doradztwo rolnicze. Artykuły zgłoszone na Kongres zostały opublikowane w sze-
ściu1 zeszytach Roczników Naukowych SERiA.

Sesja plenarna

 Uroczystego otwarcia XXIII Kongresu SERiA w Białej Podlaskiej dokonał 
prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjne-
go i jednocześnie Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Technicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Profesor 
przybliżył krótko historię Państwowej Szkoły Wyższej oraz przywitał przybyłych na 
Kongres gości i uczestników, a przede wszystkim: Andrzeja Marciniuka – przedsta-
wiciela Marszałka Województwa Lubelskiego, Jana Jańczuka – Sekretarza Powiatu 
Bialskiego, Adama Chodzińskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Wie-
sława Panasiuka – Wójta Gminy Biała Podlaska, Piotra Dragana – Wójta Gminy Wisz-
nice oraz przedstawicieli mediów. Profesor Adamowicz szczególnie serdecznie powitał 
także przedstawicieli władz Uczelni – prof. zw. dr hab. Józefa Bergiera – JM Rektora 
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dr inż. Agnieszkę Smarzewską – 
Prorektora ds. studenckich, dr Dorotę Karwacką – Kanclerza, dr inż. Martę Chodykę  

 1 Do czasu publikacji Biuletynu ukazało się 5 Zeszytów Roczników Naukowych SERiA.
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Sesja plenarna Fot. Mariusz Pyra

– Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz prof. dr hab. Bar-
barę Kutkowską – Prezesa Zarządu SERiA, prof. dr hab. Michała Jerzaka – Sekreta-
rza Generalnego SERiA i prof. dr hab. Stanisława Krasowicza – zastępcę Dyrektora 
ds. nau kowych w zakresie badań środowiskowych IUNG w Puławach.
 W dalszej kolejności głos zabrał prof. zw. dr hab. Józef Bergier – JM Rektor PSW 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Serdecznie przywitał przybyłych uczest-Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Serdecznie przywitał przybyłych uczest-
ników Kongresu i podziękował za możliwość organizacji spotkania ekonomistów 
agrobiznesu, podkreślając jednocześnie zaangażowanie prof. Mieczysława Adamowi-
cza w organizację Kongresu. JM Rektor życzył udanych obrad, miłego pobytu na lu-
belskiej ziemi i nawiązania współpracy między naukowcami, która zaowocuje nowymi 
pomysłami.
 Następnie głos zabrała prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Prezes Zarządu SERiA, 
która powitała przybyłych na Kongres gości. Wyraziła głęboki żal z powodu nieobec-
ności prof. dr hab. Grzegorza Spychalskiego, chwilą ciszy uczczono Jego pamięć.
 W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskie-
go, uczestników Kongresu przywitał Sławomir Marciniuk – Kierownik Filii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej. Odczytał On list 
Marszałka, w którym podkreślono znaczenie biogospodarki w rozwoju wsi i gospo-
darstw rolnych. Biogospodarka bowiem została w „Regionalnej Strategii Innowacji 



8 Biuletyn informacyjny nr 23 – 2016

Województwa  Lubelskiego do 2020 r.” zidentyfikowana jako jeden z czterech obsza-
rów inteligentnej specjalizacji, obok: medycyny i zdrowia, informatyki i automatyki 
oraz energetyki niskoemisyjnej. Ma ona być obszarem wspieranym przez inwestycje 
finansowane z funduszy europejskich. 
 W dalszej części spotkania przystąpiono do obrad sesji plenarnej, która została po-
dzielona na dwie części, w każdej z nich zaplanowano po cztery wystąpienia. Przewod-
niczącą obrad obu części sesji była prof. dr hab. Barbara Kutkowska.
 W pierwszej części sesji plenarnej referaty wygłosili:
• prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana 

Pawła II w Białej Podlaskiej, Biogospodarka – koncepcja, zastosowanie, perspek-
tywy,

• dr hab. Anna Matuszczak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Budżet 
rolny a bioekonomia,

• dr hab. inż Marta Domagalska-Grędys, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Tworze-
nie sieci poprzez relacje gospodarcze w biogospodarce,

• dr hab. Ludwik Wicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Pu-
bliczne i prywatne finansowanie badań w rolnictwie – współpraca czy konkurencja.

 W drugiej części sesji plenarnej wystąpili:
• dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnic-

twa PAN, Organizacje rolnicze i ich wpływ na politykę państwa,
• dr hab. Anna Olszańska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Sezo-

nowość i cykliczność produkcji zwierzęcej a funkcjonowanie rynku rolniczego,
• prof. HC. Prof. Dr Andras Nabradi, University of Debrecen, Food safety in Head-

wind. Empirical and theoretical approach,
• mgr Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice, Rozwój biogosodarki a obecne problemy 

wsi.
 Sesję plenarną rozpoczął prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, który zaprezento-
wał wystąpienie pt. Biogospodarka – koncepcja, zastosowanie, perspektywy. Przedsta-
wił w nim pojęcie i istotę biogospodarki, jej rozmiary i przesłanki rozwoju, europejską 
koncepcję biogospodarki, oraz biogospodarkę jako kategorię działań strategicznych. 
Profesor przytoczył szereg różnych ujęć pojęcia biogospoarki, definiując ją m.in. jako: 
„przyjazną środowisku ekowydajną transformację odnawialnych zasobów biologicz-
nych na pożywienie, energię i inne produkty przemysłowe”. Wskazał ponadto szereg 
przesłanek rozwoju biogospodarki, takich jak: przyrost ludności w skali światowej, 
poprawa dochodów i ogólnego dobrobytu w wielu krajach świata, generujących zróż-
nicowanie preferencji konsumentów i wzrost wielkości popytu, ograniczony wzrost 
zdolności produkcyjnych przy wykorzystaniu różnych form postępu i wynikający 
z tego wzrost podaży rynkowej, potrzeba poszukiwania racjonalnego, oszczędnego go-
spodarowania zasobami, a zwłaszcza nieodnawialnymi zasobami energii, internacjo-
nalizacja i globalizacja gospodarki oraz rozwój integracji międzynarodowej zwłaszcza 
europejskiej, stwarzającej możliwości na szeroką, międzynarodową skalę świadomego 
kształtowania strategii i polityki rozwojowej. Oprócz przesłanek ogólnych, Prelegent 
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zaakcentował także przesłanki w sferze nauki i technologii, w tym m. in.: dynamiczny 
rozwój nauki, techniki i technologii, rozwój genetyki, biologii molekularnej i biotech-
nologii przemysłowych, rozwój mikroelektroniki, informatyki i telekomunikacji, po-
wstanie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, a także wdrożenie 
tej koncepcji do praktyki oraz upowszechnienie metod programowania, prognozowa-
nia i modelowania rozwoju w wymiarze strategicznym. 
 W swoim wystąpieniu prof. M. Adamowicz zwrócił uwagę na fakt, iż realizacja 
koncepcji „biogospodarki” ma potencjał do rozwiązania problemów: bezpieczeństwa 
żywności, zrównoważenia zarządzania zasobami, zmniejszenia uzależnienia od zaso-
bów nieodnawialnych, ograniczenia skutków zmian klimatycznych, tworzenia miejsc 
pracy oraz utrzymania konkurencyjności. Kończąc wystąpienie, prof. M. Adamowicz 
wyraził przekonanie, że problematyka biogospodarki zainteresuje ekonomistów i znaj-
dzie wyraz w nowych tematach badawczych i publikacjach.
 Drugi referat w sesji plenarnej zatytułowany Budżet rolny a bioekonomia wygłosiła 
dr hab. Anna Matuszczak. Zaprezentowała wyniki badań, których celem była identyfi-
kacja wybranych wydatków w budżecie rolnym, jako podstawy kształtowania się bazy 
surowcowej i infrastrukturalnej biogospodarki w Polsce w latach 2000-2016. Zdaniem 
Prelegentki, w badanym okresie wyraźnie niedowartościowane były wydatki na postęp 
biologiczny w produkcji roślinnej. Lepsza, stabilniejsza była pozycja wydatków  na 

Sesja plenarna Fot. Mariusz Pyra
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postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Trudno to jednak uznać za stymulatory 
rozwoju biogospodarki w Polsce w badanych latach. Z kolei za pozytywną przesłankę 
rozwoju biogospodarki w Polsce w długim okresie, dr hab. A. Matuszczak wskazała 
wydatki związane z regulacją stosunków wodnych, które często były komplementarne 
z wpływającymi do sektora rolnego środkami unijnymi dotyczącymi inwestycji, nie-
rzadko były też substytuowane przez fundusze z UE. Podsumowując wystąpienie, Pre-
legentka stwierdziła, że długookresowe tendencje wydatków w budżecie centralnym 
i w budżetach wojewodów na sektor rolny są zbyt słabe, aby uznać je za stymulatory 
rozwoju biogospodarki w Polsce w długim okresie.
 Kolejne wystąpienie pt. Tworzenie sieci poprzez relacje gospodarcze w biogo-
spodarce wygłosiła dr hab. Marta Domagalska-Grędys. Na wstępie zaprezentowała 
uzasadnienie badań relacji w sieci, wskazała przykłady wykorzystania badań relacji 
w układach sieciowych oraz przybliżyła definicje sieci i relacji, a także wskazała na 
wady i zalety sieci. W dalszej części wystąpienia Prelegentka zaprezentowała wyniki 
badań, których celem była inwentaryzacja wybranych problemów, jakie ujawniają się 
w relacjach sieciowych tworzonych przez grupy producentów rolnych (GPR). Wyniki 
przeprowadzonych przez Autorkę analiz wskazują, że GPR angażują się w zróżnico-
wanym stopniu w rozwój biogospodarki, a ich zaangażowanie to głównie realizowanie 
zasad zrównoważonego rozwoju. Z badań (w woj.małopolskim) wynika, że największe 

Sesja plenarna Fot. Mariusz Pyra
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zaangażowanie w działania na rzecz środowiska i społeczeństwa wykazywały grupy 
owocowe, a żadnego zaangażowania nie wykazały grupy zbożowe. 
 Dr hab. M. Domagalska-Grędys wskazała ponadto, że zaangażowanie w działania 
na rzecz biogospodarki zależy od jakości relacji w sieciach GPR. Na przykładzie stanu 
relacji sieci tworzonych przez GPR stwierdzono m. in, że innowacje otwarte pojawia-
ły się częściej w grupach, w których relacje się poprawiały, grupy te posiadały także 
przesłanki rozwojowe. W badaniach zaobserwowano ponadto słabość relacji między 
rolnikami a jednostkami naukowo-badawczymi. Badani ograniczali się do wymiany 
wiedzy niezbędnej do realizacji ustawowego „programu”, dostarczającego im środ-
ków finansowych, wiedzy od kontraktujących firm, z umiarkowanym zaangażowaniem 
w poszukiwanie wiedzy. Producenci nie tylko nisko oceniali relacje z uczelniami, ale 
nie wykazywali także zainteresowania tą współpracą, nie przeznaczali także czasu na 
poszukiwania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, marketingu, czy poprawy 
współpracy w grupie. 
 Pierwszą część sesji plenarnej zamknęło wystąpienie dr hab. Ludwika Wickiego 
zatytułowane: Publiczne i prywatne finansowanie badań w rolnictwie – współpraca czy 
konkurencja. Autor przedstawił rolę badań w rolnictwie (podkreślając, że przyczyniły 
się one m.in. do wzrostu produktywności w rolnictwie, zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego i ograniczenia ryzyka produkcyjnego), źródła ich finansowania oraz 
efektywność ekonomiczną nakładów na badania w rolnictwie. Prelegent zwrócił uwa-
gę, że większy zakres badań finansowanych ze środków publicznych oraz współpraca 
publiczno-prywatna w zakresie badań jest korzystna, szczególnie w warunkach roz-
drobnionego rolnictwa, niskich dochodów w rolnictwie oraz przy istniejących niedo-
borach żywności. Podkreślił ponadto, że w krajach rozwiniętych z jednej strony rośnie 
znaczenie sektora prywatnego w finansowaniu badań, z drugiej zaś strony obserwuje 
się zmianę kierunków badań publicznych w rolnictwie, które w mniejszym stopniu 
nastawione są na uzyskiwanie wzrostu produktywności, a w większym stopniu koncen-
trują się na ochronie środowiska naturalnego, dobrostanie zwierząt, jakości żywności 
oraz nieżywnościowym zastosowaniu produktów rolnictwa. W Polsce także zachodzą 
zmiany w strukturze finansowania badań, szczególnie widoczne np. w finansowaniu 
hodowli roślin. Przykładowo, w 1995 roku 74% kosztów hodowli w spółkach ANR 
było finansowane z budżetu, a w 2007 roku było to 43%.
 Kończąc swoje wystąpienie dr hab. L. Wicki sformułował następujące wnioski:
• Badania w rolnictwie przyczyniają się do wzrostu produktywności zasobów i wiel-

kości produkcji w rolnictwie.
• W wielu obszarach badania w rolnictwie można zaliczyć do dóbr publicznych.
• W krajach rozwiniętych nakłady publiczne są często kierowane na badania niezwią-

zane ze zwiększaniem produkcyjności. 
• Badania finansowane ze środków prywatnych dotyczą głównie obszarów, w któ-

rych możliwa jest ochrona praw własności i szybki zwrot nakładów.
• Środki publiczne mogą być kierowane do instytucji prywatnych w ramach 

partnerstwa,  w celu wspierania tych obszarów badań, które są ważne z punktu 
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widzenia społecznego, ale z uzyskanych rezultatów trudno osiągać korzyści eko-
nomiczne. 

• Znaczenie prywatnego finansowania badań w rolnictwie wzrasta wraz ze stopniem 
uprzemysłowienia rolnictwa.

• Finansowanie publiczne i prywatne badań w rolnictwie w krajach rozwiniętych 
uzupełniają się. Tylko w niektórych, wspólnych obszarach zainteresowania może 
dochodzić do konkurencji, lecz częściej jest to publicznie współfinansowana współ-
praca.

 Obrady drugiej części sesji plenarnej rozpoczęło wystąpienie dr hab. Dominiki 
Milczarek-Andrzejewskiej, zatytułowane Organizacje rolnicze i ich wpływ na politykę 
państwa. Referat ten powstał przy współautorstwie dr Ruty Śpiewak. Celem wystą-
pienia była odpowiedź na pytanie badawcze: „z czego wynika niewielki wpływ or-
ganizacji rolniczych w Polsce na politykę rolną?”, przy czym problem ten rozpatry-
wano z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej. Prelegentka postawiła hipotezę 
badawczą, zakładającą, że: „organizacje rolnicze w Polsce, w tym związki zawodowe, 
posiadają niewielkie zasoby, rozumiane m.in. jako liczba aktywnych członków, zasoby 
finansowe, itd., co ogranicza ich wpływ na kształtowanie polityki rolnej”. Ponadto Au-
torka przedstawiła charakterystykę organizacji rolników w Polsce, tj.: związków zawo-
dowych rolników, organizacji branżowych, organizacji pracodawców, izb rolniczych 
i stowarzyszeń, a także „model wymiany” – obejmujący: otoczenie instytucjonalne, 

Sesja plenarna Fot. Mariusz Pyra
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organizacje rolnicze, kanały wpływu oraz „aktorów” (partie polityczne, rząd, parla-
mentarzyści, organizacje pozarolnicze) zaangażowanych w proces wymiany. W dalszej 
części wystąpienia Prelegentka przedstawiła metodologię badań empirycznych oraz 
wnioski z nich wynikające. Badania jakościowe przeprowadzone wśród 21 responden-
tów (liderów organizacji rolniczych, przedstawicieli administracji rządowej i polity-
ków) pozwoliły stwierdzić, że: organizacje rolników są słabe i zróżnicowane, brakuje 
im wiedzy eksperckiej oraz zasobów finansowych, ponadto politycy nie zdobywają 
wystarczającej wiedzy eksperckiej ani wsparcia politycznego, a organizacje rolników 
nie osiągają swoich celów. Autorka podkreśliła, że badania dotyczące „siły organizacji 
oczami rolników” będą kontynuowane, mają obejmować 600 rolników – członków 
organizacji rolniczych w województwie małopolskim i wielkopolskim.
 Dr hab. Anna Olszańska zaprezentowała referat pt. Sezonowość i cykliczność pro-
dukcji zwierzęcej a funkcjonowanie rynku rolniczego. Celem Jej wystąpienia było 
wskazanie głównych zmian w produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 1955-2014 
(analiza trendów, cykliczności i sezonowości w skupie żywca mięsnego). Autorka na 
wstępie zaprezentowała główne uwarunkowania zmian w produkcji zwierzęcej w Pol-
sce w analizowanym okresie. W dalszej kolejności przedstawiła w formie graficznej 
i omówiła wyniki swoich badań, które pozwoliły sformułować następujące wnioski:
• „Produkcja żywca w Polsce znajdowała się w stanie permanentnej transformacji. 

Natężenie tych procesów zmieniało się w zależności od zmian zachodzących w oto-
czeniu.

• Obserwacja rynku pozwala z dużym prawdopodobieństwem określać czas wystę-
powania poszczególnych faz cyklu, a z jeszcze większym – występowanie wahań 
sezonowych. Można przewidzieć kierunek zmian a nie ich skalę.

• Producenci mają niewielką wiedzę na temat prawidłowości funkcjonowania po-
szczególnych rynków. Niewielu producentów obserwowało koniunkturę na wła-
snym rynku, a jeszcze mniej – na rynkach konkurencyjnych. Ich zachowania mają 
głównie charakter naiwny bądź adaptacyjny.

• Cykliczne i sezonowe zróżnicowania cen na dwóch, obecnie głównych, rynkach 
bywają na tyle duże, że warto brać to pod uwagę przy planowaniu produkcji i sprze-
daży żywca”. 

 Trzeci referat w sesji plenarnej pt. Food safety in headwind. Empirical and theoreti-
cal approach wygłosił Prof. HC., prof. dr Andras Nabradi. Wskazał, że celem wystąpie-wygłosił Prof. HC., prof. dr Andras Nabradi. Wskazał, że celem wystąpie-Prof. HC., prof. dr Andras Nabradi. Wskazał, że celem wystąpie-Wskazał, że celem wystąpie-
nia jest przedstawienie czynników, jakie wpływają na zasady bezpieczeństwa żywności 
oraz postawił hipotezę, iż: zrównoważony rozwój jest ściśle powiązany z bezpieczeń-
stwem żywnościowym.
 W dalszej części wystąpienia Profesor Nabradi wyjaśnił pojęcia bezpieczeństwa 
żywności oraz chorób przenoszonych drogą pokarmową, a także scharakteryzował 5 
ogniw systemu spożywczego i piramidę bezpieczeństwa żywności. Przytoczył kilka 
faktów, zarówno tych bezpośrednio niepowiązanych z bezpieczeństwem żywności (za-
trudnienie w przemyśle spożywczym, obroty przemysłu spożywczego i jego znacze-
nie w przetwórstwie przemysłowym UE), jak i tych powiązanych z bezpieczeństwem 
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żywności (zapotrzebowanie rolnictwa i produkcji żywności na energię, marnotraw-
stwo żywności w UE, rola rolnictwa w emisji gazów cieplarnianych oraz perspektywy 
wzrostu emisji tych gazów, skala chorób przenoszonych drogą pokarmową i związane 
z tym hospitalizacje i zgony). Następnie Prelegent omówił szczegółowo problemy bez-
pieczeństwa żywności i wskazał możliwe rozwiązania. W konkluzji Profesor Nabra-
di stwierdził, że zapewnienie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności 
wymaga uwzględnienia wielu czynników, m.in.: opłacalności ekonomicznej, ochrony 
środowiska oraz potrzeb i oczekiwań społecznych. 
 Ostatnie wystąpienie w drugiej części obrad sesji plenarnej zatytułowane Roz-
wój biogosodarki a obecne problemy wsi wygłosił mgr Piotr Dragan – Wójt Gminy 
Wisznice.  Na wstępie przedstawił krótką charakterystykę gminy, podkreślając, że w tej 
gminie 75% obszaru stanowią użytki rolne (specjalizacja w sadownictwie oraz upra-
wie warzyw i ziół), zamieszkuje ją 5 300 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 
tylko 31 os./km2. Gmina Wisznice może poszczycić się kilkoma sukcesami, do któ-
rych należy: udział w Partnerstwie 5 gmin „Dolina Zielawy” (które umożliwiło rozwój 
infrastruktury drogowej, technicznej oraz inwestycji w kapitał ludzki), inwestycje w 
odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika – farma fotowoltaiczna 
o mocy 1,4 MW), inwestycje wodno-kanalizacyjne (modernizacja i przebudowa gmin-
nej oczyszczalni ścieków), przygotowanie terenów inwestycyjnych, odnowa centrum 
miejscowości Wisznice, a także realizacja wielu projektów społecznych (opieka przed-
szkolna dla dzieci w wieku 3-5 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum, rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej, 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).
 Doceniając sukcesy gminy, Wójt wskazał także jej słabe strony, m.in.: zmniejszają-
cą się liczbę mieszkańców, wynikającą zarówno z ujemnego przyrostu naturalnego, jak 
i odpływu ludności do miasta, a także brak rąk do pracy sezonowej w rolnictwie – ko-
nieczność zatrudniania pracowników m. in. z Ukrainy oraz problem ze zbytem płodów 
rolnych, przede wszystkim warzyw (bardzo widoczny po raz pierwszy w 2016 roku). 
Zdaniem Wójta, rozwój biogospodarki może przyczynić się do zatrzymania ludności 
na wsi. Najkorzystniejsze obszary dla rozwoju biogospodarki, to wg Wójta: sektor 
rolno-spożywczy (produkcja biomasy, przechowalnictwo, przetwórstwo, zagospoda-
rowanie odpadów), sektory: chemiczny, farmaceutyczny, energetyczny (biodegradacja 
odpadów i paliwa II i III generacji). W opinii Piotra Dragana „Nowoczesna wieś jest 
skazana na rozwój biogospodarki”.
 Zaprezentowane wystąpienia w obu częściach sesji plenarnej wzbudziły spore za-
interesowanie i były podstawą do ożywionej dyskusji, która odbywała się po każdej 
prezentacji.
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Sekcje problemowe 

SEKCJA I 
Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu wsi i rolnictwa

 Sekcji przewodniczyli: dr hab. Ryszard Kata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) 
i prof. dr hab. Feliks Wysocki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
 W planie sekcji ujętych było 20 referatów, natomiast wygłoszonych zostało 18 refe-
ratów. W dyskusji wzięło udział 15 osób, przy czym niektórzy uczestnicy zabierali głos 
kilkukrotnie.
 Z uwagi na tematykę sekcji zakwalifikowane do niej referaty były bardzo zróżni-
cowane pod względem podejmowanych zagadnień ekonomicznych. Nie jest możli-
we sformułowanie wspólnych wniosków dla wszystkich zaprezentowanych referatów. 
Spośród przedstawionych opracowań wyłania się jednak kilka wątków tematycznych, 
które wskazują na te problemy i wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich, które 
były przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników sekcji 1.
 Pierwsze 3 referaty dotyczyły innowacyjności w agrobiznesie w ujęciu sektorowym 
i regionalnym. Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak w swoim referacie wyjaśnił istotę sieci in-
nowacji i uwarunkowania ich działania. Następnie przedstawił formy i zakres działania 
sieci innowacji w rolnictwie, na przykładzie tzw. grupy operacyjnej ds. innowacji. Ce-
lem takiej grupy jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie technologii, procesów, 
metod organizacji i marketingu. Wskazał, iż w partnerstwie na rzecz innowacji szcze-
gólną rolę powinny odgrywać organizacje publiczne. Dr Marcin Chądrzyński przedsta-
wił dynamikę nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym w Pol-
sce oraz podjął próbę oceny efektów, jakie one przyniosły. Wykazał relatywnie niski 
poziom nakładów na innowacyjność w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
oraz fakt, iż przedsiębiorstwa wprowadzają raczej innowacje imitacyjne, a nie absolut-
ne. Z kolei dr Dorota Janiszewska i dr Luiza Ossowska podjęły problem regionalnego 
zróżnicowania innowacyjności w Polsce. W tym celu opracowały syntetyczny miernik 
innowacyjności, który uwzględniał 5 cech cząstkowych. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, że zdecydowanymi liderami pod względem poziomu innowacyjności są wo-
jewództwa mazowieckie, małopolskie oraz dolnośląskie. Natomiast najniższy poziom 
wykazują województwa Polski wschodniej (za wyjątkiem podkarpackiego i lubelskie-
go). Wynika to przede wszystkim z niskiego poziomu nakładów na B+R w tych regio-
nach oraz pewnych luk w zasobach kadrowych i instytucjonalnych w obszarze B+R. 
 Następne 4 referaty dotyczyły szeroko rozumianej problematyki kształtowania 
struktur ekonomicznych w agrobiznesie. Dr Dominika Kuberska podjęła temat wspar-
cia dla tworzenia i funkcjonowania organizacji klastrowych ze strony państwa. Autorka 
wyjaśniła różnice w pojęciu klastra i organizacji klastrowej. Wskazała, że wsparcie 
władz dla funkcjonujących, czy nowo powstałych klastrów oraz organizacji klastro-
wych powinno przekładać się na ich konkurencyjność i innowacyjność. Dr Elżbieta 
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Kacperska oceniła rozwój przemysłu spożywczego w Polsce w aspekcie procesów in-
tegracji gospodarczej i globalizacji. Opisała korzyści i zagrożenia wynikające z tych 
procesów, w kontekście pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu spożywczego na 
rynku międzynarodowym. Wskazała, iż sektor ten z fazy wzrostu efektywności koszto-
wej, musi przejść do fazy innowacyjności i integracji. Z kolei mgr Ewelina Szuba-Ba-
rańska identyfikowała tendencje zmian struktur agrobiznesu w Polsce przez pryzmat 
udziału poszczególnych sfer agrobiznesu w produkcji globalnej gospodarki oraz war-
tości dodanej brutto tego sektora. Wykazała, iż struktura agrobiznesu w Polsce syste-
matycznie upodabnia się do struktury tego sektora w Niemczech. Dr Dawid Olewnicki 
podjął tematykę funkcjonowania grup i organizacjach producentów owoców i warzyw. 
Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie logistyki w działalności tego typu struktur 
agrobiznesu.
 Ważny wątek podejmowany w sekcji 1 to kwestia dochodów gospodarstw rolnych 
oraz dochodów rodzin rolniczych. Dr Tomasz Berbeka wraz z prof. dr hab. Barbarą 
Kutkowską analizowali zróżnicowanie dochodów rolniczych gospodarstw indywidu-
alnych po wprowadzeniu nowego systemu dopłat bezpośrednich, obejmującego m. in. 
„zazielenienie” i tzw. płatności do pierwszych hektarów. Wykazali, iż w roku 2015 
płatności bezpośrednie zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego przeciętnie 
o 6%. Najniższy spadek zanotowały gospodarstwa o mniejszym areale użytków rol-
nych. Mgr Łukasz Kryszak rozważał problem zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
przez pryzmat nierówności w rozkładzie dochodów tworzonych w gospodarstwach 
rolnych. Wykazał, iż nierówności dochodowe w rolnictwie krajów UE w 2013 r. są 
większe w porównaniu z rokiem 2005. W większości krajów UE rozkład dochodów 
pomiędzy gospodarstwa rolne był bardziej wyrównany niż rozkład wolumenu produk-
cji, co wskazuje na znaczącą rolę dopłat bezpośrednich w łagodzeniu nierówności do-
chodowych. Z kolei dr Joanna Stanisławska identyfikowała społeczno-ekonomiczne 
uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników. 
Poziom bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin rolniczych określała wielkością ko-
szyka minimum socjalnego. Autorka wykazała, iż dodatnio na bezpieczeństwo eko-
nomiczne rodzin rolniczych wpływa poziom wykształcenia głowy rodziny, natomiast 
ujemnie wielkość rodziny.
 Wiodąca tematyka Kongresu, czyli biogospodarka znalazła swój wyraz w dwóch 
referatach, które dotyczyły odnawialnych źródeł energii (OZE). Dr Wioletta Bieńkow-
ska-Gołasa przedstawiła dane nt. produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce. 
Wykazała, iż w naszym kraju można zauważyć pozytywne zmiany w ciągu ostatnich 
lat (2005-2014), w zakresie produkcji energii elektrycznej z OZE. Produkcja ta jest 
jednak bardzo zróżnicowana regionalnie. W wielu regionach potencjał w tym zakre-
sie nie jest w pełni wykorzystywany. Produkcja energii z OZE rosła we wszystkich 
województwach, jednak największy wzrost odnotowano w woj. zachodniopomorskim, 
podlaskim i warmiński-mazurskim. W 2014 r. udział OZE w zużyciu energii elektrycz-
nej wyniósł 11,6%. Dr Agnieszka Cyburt wskazała na ważną rolę samorządu teryto-
rialnego w rozwoju biogospodarki przez realizację inwestycji w obszarze energetyki 
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odnawialnej. Gminy woj. lubelskiego wykorzystują szansę, jaką dają w tym zakresie 
fundusze UE, chociaż ich aktywność w tej sferze jest zróżnicowana.
 Omówiony wyżej referat nawiązuje także do kolejnego zagadnienia podejmowa-
nego przez uczestników obrad sekcji 1, tj. znaczenia instytucji w rozwoju lokalnym 
oraz rozwoju gospodarki żywnościowej. W tym kontekście dr Maciej Stawicki dokonał 
oceny aktywności gmin wiejskich z woj. lubelskiego jako beneficjentów polityki spój-
ności UE. Wykazał, że absorpcja funduszy UE jest istotnym czynnikiem powiązanym 
z dynamiką rozwoju lokalnego. Aktywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych jest 
znacznie zróżnicowana przestrzennie, natomiast kierunki wydatkowania środków unij-
nych są podobne. Dominującym obszarem wsparcia jest rozwój infrastruktury tech-
nicznej, w tym związanej z ochroną środowiska oraz energetyką, a także rozwój infra-
struktury społecznej. Mgr Magdalena Czyżykowska oceniła z kolei rolę doradztwa we 
wspieraniu programów środowiskowych w gospodarstwach rolniczych na przykładzie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR podjął kwestię 
zmian w mikroekonomicznym modelu funkcjonowania banków spółdzielczych (BS) 
oraz zmian w modelu organizacyjno-biznesowym całego sektora. Zmiany te są konse-
kwencją wyzwań regulacyjnych i problemów rynkowych, jakie dotykają obecnie spół-
dzielczy sektor bankowy w kraju. Podkreślił, że zmiany te mogą stać się swego rodzaju 
nowym otwarciem dla bankowości spółdzielczej, gdyż dotychczasowy model funk-
cjonowania sektora oraz dominujący model działania banków spółdzielczych w dużej 
mierze wyczerpały swoje możliwości rozwoju. 
 Dr hab. Andrzej Parzonko dokonał krytycznej oceny procedur administracyjnych 
stosowanych przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2014-2020. Wykazał, iż wymagania 
administracyjne przy ubieganiu się o dofinansowanie oraz procedury oceniające za-
sadność działań inwestycyjnych w niektórych działaniach PROW są skomplikowa-
ne, mało użyteczne, nieprecyzyjne i skłaniające rolników do prostych (najczęściej 
nierozwojowych) inwestycji. Tym samym rodzaj realizowanych przez rolników in-
westycji wynika często nie z rzeczywistych potrzeb rozwojowych gospodarstwa, ale 
względnej łatwości pozyskania funduszy i „rozliczenia” projektu z instytucją zarzą-
dzającą.
 Dr Ewa Koreleska dokonała oceny dostępności żywności ekologicznej w wybra-
nych punktach sprzedaży w Bydgoszczy. Wykazała, że najważniejsze bariery dostępu 
do tego typu żywności, z punktu widzenia konsumentów, to cena oraz ograniczony 
asortyment w zakresie niektórych grup produktów.
 W ostatnim wygłoszonym referacie dr Jakub Hadyński opisał cele związane z bio-
ekonomią ujęte w Strategii Europa 2020. Przedstawił działania w ramach polityki re-
gionalnej finansowanej z funduszy UE, które zaliczyć można do wsparcia bioekonomii. 
Autor nie znalazł jednoznacznych dowodów na potwierdzenie tezy, iż rozwój regionów 
jest skorelowany z rozwojem bioekonomii.
 Poziom wygłoszonych podczas obrad sekcji 1 referatów był wysoki i bardzo wyrów-
nany. Po dłuższej dyskusji przewodniczący sekcji postanowili wyróżnić wystąpienie  
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mgr Łukasza Kryszaka reprezentującego Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pt. 
Nierówności dochodowe w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji 
zrównoważonego rozwoju.

Materiał przygotował
dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

SEKCJA II 
Rodzinne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa agrobiznesu 

jako podmioty biogospodraki

 Obradom sekcji II przewodniczyli: dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska 
(Politechnika Białostocka) oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie). Uczestnikami obrad byli referenci i słuchacze z uniwersytetów 
przyrodniczych, ekonomicznych, instytutów naukowych oraz uczelni technicznych Do 
sekcji zgłoszono 18 referatów, jednak ze względu na nieobecność autorów i ogranicze-
nia czasowe zostało przedstawionych 14 prac, prezentujących wyniki badań własnych 
lub zespołowych. Tematyka referatów była bogata, wielowątkowa i dotyczyła następu-
jących zagadnień:
– zarządzania gospodarstwem rolnym;
– kosztów współistnienia w biogospodarce;
– aspektów prawnych i podatkowych gospodarstw rolnych;
– wybranych problemów przebudowy strukturalnej rolnictwa;
– absorpcji środków w ramach PROW;
– produktywności gospodarstw rolnych w państwach UE;
– wpływu koniunktury gospodarczej na organizację gospodarstw rolnych;
– wyników finansowych małych i wielkoobszarowych gospodarstw rolnych;
– organizacji gospodarki paszowej w gospodarstwie rolnym;
– usług doradczo-informacyjnych w rozwoju agrobiznesu;
– bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw produkujących pasze.

 W grupie referatów dotyczących warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych, 
jako podmiotów biogospodarki, zwrócono uwagę m.in. na procesy ich modernizacji. 
Większe zainteresowanie procesami przebudowy i modernizacji gospodarstw rolnych 
występuje na obszarach, gdzie rolnictwo już jest na wyższym poziomie. Zmianom tym 
sprzyja Wspólna Polityka Rolna. Aktywność rolników w pozyskiwaniu środków na 
modernizację z programu PROW jest zróżnicowana, a do najważniejszych czynników 
różnicujących należy udział jednostek drobnych w strukturze gospodarstw rolnych 
oraz intensywność organizacji produkcji roślinnej. Podkreślono rolę WPR w oddzia-
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ływaniu na produktywność gospodarstw rolnych, promującą rolników w coraz więk-
szym stopniu za dostarczanie dóbr publicznych.  Dyskusji poddano wciąż aktualny 
problem małych gospodarstw rolnych. W znacznej części tych gospodarstw obserwuje 
się symptomy o charakterze dezagraryzacyjnym. W wielu takich przypadkach bardzo 
często występuje wybór między racjonalnością ekonomiczną, a racjonalnością emo-
cjonalną. Jednak nadal istotne są korzyści ekonomiczne (samozaopatrzenie) i socjal-
ne (ubezpieczenie społeczne) z tytułu użytkowania drobnego gospodarstwa rolnego. 
Przedstawiono także aspekty prawne funkcjonowania gospodarstw rolnych w sytuacji 
niewypłacalności tych podmiotów. Zwrócono uwagę na fakt, iż zmienił się zakres in-
strumentów dostępnych dla niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością osób 
fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.
 W trakcie obrad omówiono również zagadnienie związane z dostosowaniem się 
gospodarstw rolnych do zmian koniunktury gospodarczej. W reakcji na pogarszają-
ce się warunki gospodarowania gospodarstwa podejmowały zróżnicowane działania, 
zwłaszcza chroniące dochody rolnicze, ograniczając inwestycje i zużycie środków 
obrotowych. Zmiany koniunktury gospodarczej najbardziej odczuli właściciele bar-
dzo małych i małych gospodarstw rolnych. W odniesieniu do funkcjonowania gospo-
darstw rolnych we współczesnej gospodarce podkreślono rolę narzędzi zarządzania 
strategicznego. Z badań wynika, że rolnicy pozytywnie odnoszą się do planowania 
jako narzędzia zarządzania gospodarstwem, przeważają jednak wskazania na intuicyj-
ne lub bardzo proste metody jego dokonywania. W kontekście biogospodarki podno-
szono problem organizacji gospodarki paszowej w gospodarstwach rolnych, co przed-
stawiono w dwóch referatach. Metody produkcji, przechowywania i uszlachetniania 
pasz mają decydujący wpływ na koszty produkcji energii i białka, a w konsekwencji na 
wyniki ekonomiczne gospodarstw.
 Niezwykle ważnym zagadnieniem była kwestia kosztów współistnienia, którą 
przedstawiono na przykładzie produkcji ekologicznej. Współistnienie nabiera coraz 
większego znaczenia w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o 
założenia biogospodarki. Koszty współistnienia w rolnictwie ekologicznym dotyczą 
głównie izolacji i segregacji produkcji. Ich brak skutkowałby utratą jakości produkcji, 
co w konsekwencji wpłynęłoby na zachowania konsumentów. Ponoszenie zatem kosz-
tów współistnienia ma szczególne znaczenie w produkcji i dystrybucji żywności i pasz, 
ze względu na utrzymanie standardów bezpieczeństwa i jakości żywności.
 Kolejna grupa referatów odnosiła się do aspektów finansowych gospodarstw rol-
nych i przedsiębiorstw agrobiznesu. Podjęto m.in. problem bezpieczeństwa finanso-
wego, które daje poczucie pewności funkcjonowania podmiotu i stwarza szanse na 
jego rozwój. Badania wskazują, że nie ma zagrożeń w utrzymaniu bezpieczeństwa 
finansowego przedsiębiorstw produkujących pasze, aczkolwiek w pojedynczych pod-
miotach obserwuje się krótkotrwałe trudności z jego utrzymaniem. Wyniki finansowe 
drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i wybranych państwach UE wskazują na róż-
nice w poziomie dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego i wykorzystaniu mająt-
ku produkcyjnego, mimo podobnej wielkości ekonomicznej. Najwyższą rentowność 
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kapitału własnego odnotowano w krajach, w których gospodarstwa osiągają wysoką 
rentowność sprzedaży. Wskazano również na mankamenty rozliczania podatku VAT 
w rolnictwie, a w konsekwencji na wynikające z tego skutki ekonomiczne. W zwięk-
szaniu konkurencyjności podmiotów agrobiznesu podkreślono rolę usług doradczo-in-
formacyjnych.
 Wygłoszone referaty były ciekawe i starannie przygotowane. Przedstawiona pro-
blematyka zainspirowała ożywioną i bardzo interesującą dyskusję. Na wyróżnienie 
zasługiwały przynajmniej trzy prace, ale z uwagi na wymagania regulaminowe wyróż-
niono pracę dr inż. Aleksandry Płonki z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłąta-
ja w Krakowie nt. Wpływ zmian koniunktury gospodarczej na organizację gospodarstw 
rolnych.

Materiał przygotowała
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska

SEKCJA III A
Biogospodarka a zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich

 Sekcji III A przewodniczyli: dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR (Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie) i prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza (Uniwersytet Techniczno-Przy-
rodniczy w Bydgoszczy).
 Do sekcji III A nt. Biogospodarka a zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów 
wiejskich organizatorzy Kongresu zakwalifikowali 20 referatów, z czego wygłoszono 
18; 11 przez panów i 7 przez panie. Autorzy referatów reprezentowali 8 jednostek nau-
kowych i dydaktycznych z całego kraju, tj. SGGW – 7 osób, IERiGŻ-PIB – 3 osoby, 
UR w Krakowie – 2 osoby, UE w Poznaniu – 2 osoby, UP w Poznaniu – 1 osoba, 
UT-P  w Bydgoszczy – 1 osoba, Uniwersytet Rzeszowski – 1 osoba, PSW – Biała 
Podlaska – 1 osoba. 
 Prezentacje miały miejsce w trzech sesjach: porannej, południowej i popołudnio-
wej. W każdej z nich uczestniczyło od 22 do 28 osób. W dyskusji wzięło udział 17 
osób, z czego niektórzy zabierali głos wielokrotnie. Ogółem zadano 29 pytań, często 
podwójnych i zaprezentowano 9 szerszych wypowiedzi.
 Tematyka referatów była bardzo różnorodna, naszym zdaniem, niezbyt dopasowana 
stricte do tematu Sekcji. Obejmowała ona następujące problemy: ekonomikę produkcji 
rzepaku, soi, mleka oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych i gospodarstw agrotu-
rystycznych, analizę łańcuchów dostawczych oraz rynku mleka, masła, żywca wie-
przowego, światowego rynku żywnościowego, przedsiębiorczości w sektorze biogo-
spodarki, potencjału produkcyjnego rolnictwa w obszarach miejskich, strategicznych 
i innowacyjnych wyzwań w rozwoju obszarów wiejskich i agroturystyki, pszczelnic-
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twa w biogospodarce oraz regionalnego zróżnicowania wsparcia wsi i rolnictwa środ-
kami UE o charakterze strukturalnym.
 Spośród młodych pracowników nauki, mających prezentacje w poszczególnych 
sesjach, Prowadzący sekcję ocenili bardzo wysoko 4 referaty, przy czym ostatecznie 
opowiedzieli się za referatem dr Wojciecha Sroki. W ocenie wzięto pod uwagę podję-
ty problem badawczy, metodykę badań, zastosowane metody obliczeniowe, umiejęt-
ność prezentacji wyników badań, sformułowanie wniosków, formę graficzną slajdów, 
umiejętność odpowiedzi na zadane pytania oraz aktywność w dyskusjach problemo-
wych.

Materiał przygotował
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR w Krakowie

SEKCJA III B
Biogospodarka a zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich

 Sekcji III B przewodniczyli: prof. dr hab. Marian Podstawka (SGGW w Warszawie) 
i dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra prof. UB (Uniwersytet w Białymstoku).
 Podczas sekcji wygłoszonych zostało 16 referatów. Dwa z nich dotyczyły ekono-
micznych aspektów produkcji biomasy i biopaliw ciekłych. Referat pt. Ocena opła-
calności wykorzystania biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem 
peletu autorstwa R. Wyszomirskiego, A. Bełdyckiej-Bórawska i K. Jankowskiego trak-
tował o rynku biomasy i opłacalności jej produkcji. Konkretnie celem badań przedsta-
wionych w referacie była ocena rozwoju rynku biomasy oraz analiza opłacalności pro-
dukcji peletu pochodzenia rolniczego w Polsce. W ramach celu głównego realizowano 
następujące cele szczegółowe: cena dostępności słomy na cele energetyczne; poznanie 
kosztów produkcji peletu agro. Przedmiotem badań była także struktura rynku biomasy 
w Polsce. 
 Prowadzenie działalności związanej z pozyskaniem peletu musi spełniać kluczo-
we dla tej gałęzi warunki. Pierwszym z nich jest zapewnienie dobrej jakości stałych 
dostaw surowca, czyli słomy, będącego tak naprawdę najważniejszym i najdroższym 
czynnikiem mającym wpływ na końcową cenę produktu. Surowiec ten musi być do-
stępny niedaleko od miejsca docelowego oraz odbiorcy, jakim jest elektrownia lub 
elektrociepłownia. Główny koszt produkcji peletu to zakup surowca, jakim jest słoma. 
Polska jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyki na dostawy tego materia-
łu, będącego zamiennikiem dla węgla kamiennego. Jednak proces ten powinien być 
wspierany nie tylko przez samą energetykę, ale szczególnie przez odpowiednią polity-
kę na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, ponieważ import biomasy 
pogarsza opłacalność polskich producentów.
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 Drugi referat pt. Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych au-
torstwa A. Żołądkiewicz dotyczył opłacalności produkcji biopaliw ciekłych. W szcze-
gólności celem było przedstawienie ekonomiczno-ekologicznych aspektów produkcji 
i stosowania biopaliw ciekłych I generacji. Dokonana została ocena literatury przed-
miotu. Ponadto zaprezentowano dane wtórne pochodzące z GUS, URE i ARR, w celu 
ukazania stanu i dynamiki wartości energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, w tym 
biopaliw ciekłych. 
 Z produkcją i stosowaniem biopaliw ciekłych I generacji związane są zarówno po-
zytywne, jak i negatywne aspekty ekonomiczno-ekologiczne. Biorąc pod uwagę nega-
tywną stronę, konieczne staje się prowadzenie licznych badań, które umożliwią wyko-
rzystanie innowacyjnych technologii. Nowe rozwiązania pozwolą na maksymalizację 
efektywności produkcji biopaliw stosowanych obecnie oraz stopniową dywersyfikację 
w kierunku biopaliw kolejnych generacji (II, III generacja), które dodatkowo przyczy-
nią się do osiągnięcia znacznych korzyści gospodarczych, społecznych oraz środowi-
skowych.
 Drugą grupę 6 referatów stanowiły te, które dotyczyły zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich. R. Pudełko i T. Żyłowski w referacie pt. Uprawy drzew krótkiej 
rotacji szansa na zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich przedstawili 
sposoby i efekty pozyskiwania drewna na cele energetyczne z drzew szybkorosnących 
np. paulownia. Drugi referat z tej grupy pt. Realizacja koncepcji zrównoważonego 
rozwoju po integracji z Unią Europejską na przykładzie gminy Lubraniec, autorstwa 
P. Prus i A. Grabowski traktował o rozwoju lokalnym. Celem prezentacji było okre-
ślenie stanu i perspektywy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w gminie 
Lubraniec. Ze względu na wieloaspektowość i złożoność omawianej koncepcji zdecy-
dowano się na przeanalizowanie jedynie jej wybranych aspektów. W celu uzyskania 
danych empirycznych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w obrębie, któ-
rej zastosowano badania ankietowe. Kwestionariusz ankiety zawierał zarówno pytania 
jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru, zamknięte oraz półotwarte, co pozwoliło 
respondentom na umieszczenie własnych, niestandaryzowanych odpowiedzi. Prezen-
towane badania zostały przeprowadzone wśród 186 pełnoletnich mieszkańców gminy 
Lubraniec. Wielkość badanej próby stanowiła 1,8% wszystkich mieszkańców badanej 
gminy (2,3%, jeśli odnieść to wyłącznie do pełnoletnich mieszkańców). Wśród respon-
dentów wyodrębniono dwie grupy, pierwszą z nich stanowiły 84 osoby utrzymują-
ce się z pracy w sektorach pozarolniczych, w skład drugiej zaliczono 102 rolników. 
Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego jest zagadnieniem wieloaspektowym 
i niezmiernie złożonym, zakłada harmonijny rozwój celów ekonomicznych (wzrost 
gospodarczy), społecznych (oczekiwania mieszkańców) oraz ekologicznych (ochro-
na środowiska przyrodniczego). Ze względu na wspomnianą kompleksowość oraz 
złożoność teorii rozwoju zrównoważonego i trwałego trudno wskazać gminę, która 
byłaby w stanie spełnić wszystkie wyznaczniki związane z tą koncepcją. Jednak bio-
rąc pod uwagę przedstawione wyniki badań, dotyczące wybranych aspektów, można 
stwierdzić,  że badana gmina rozwija się w zgodzie z głównymi założeniami zrówno-
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ważonego rozwoju. Co prawda, można zauważyć pewne deficyty wskazywane przez 
respondentów, jednak należy mieć na uwadze to, że proces zmian wymaga czasu.
 Trzecia prezentacja zatytułowana została Rola informacji ekologicznej w zrówno-
ważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego autorstwa 
D. Guzal-Dec i M. Zwolińskiej-Ligaj. Celem referatu było przedstawienie znaczenia 
informacji ekologicznej dla zrównoważonego gospodarowania lokalnego na obszarach 
przyrodniczo cennych woj. lubelskiego. Biorąc pod uwagę, wykazane w świetle badań 
empirycznych, zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną i jej dość duże znaczenie dla 
kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, postulować należy zwiększenie 
aktywności władz lokalnych w tym obszarze. Postulat zwiększania aktywności władz 
lokalnych w obszarze upowszechniania wiedzy ekologicznej uzasadniony jest tym, że 
w badanych gminach (wiejskie i miejsko-wiejskie) administracja samorządowa pozo-
staje podstawowym źródłem informacji ekologicznej. Dla przyspieszenia implemanta-
cji koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach przyrodniczo cennych wskazana 
jest większa aktywność administracji samorządowej w prowadzeniu edukacji, nie tylko 
ukierunkowanej na młodzież, która jest obecnie głównym odbiorcą działań w tym ob-
szarze, ale także na inne grupy społeczne, a w tym szczególnie rolników, przedsiębior-
ców oraz radnych. 
 Kolejna prezentacja z tej grupy zatytułowana Wspólna Polityka Rolna a ekonomika 
gospodarstw rolnych o różnej presji środowiskowej autorstwa W. Wrzaszcz dotyczy-
ła ekonomiki produkcji rolniczej. Celem referatu było przedstawienie wpływu WPR 
na ekonomikę gospodarstw rolnych i na środowisko przyrodnicze. W analizowanym 
okresie, pogłębiał się dystans w zakresie jednostkowych wyników produkcyjnych go-
spodarstw prośrodowiskowych wobec przeciętnych gospodarstw FADN. W przypadku 
dochodowości czynników produkcji, dystans gospodarstw ekologicznych wobec prze-
ciętnych zmniejszył się, natomiast pogłębił się odnośnie gospodarstw niewyspecjalizo-
wanych z mieszaną produkcją rolną. Znacznie dopłat w kształtowaniu wyników gospo-
darstw rolnych jest coraz większe, w szczególności w przypadku tych o działalności 
prośrodowiskowej.
 Referat Rozwój zrównoważony gmin wiejskich, miejsko-wiejskich w wojewódz-
twie zachodniopomorskim autorstwa L. Ossowskiej dotyczył oceny poziomu zmian 
w gminach w ładzie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. W badanym re-
gionie w analizowanych latach zaszły pozytywne zmiany, jednak o różnym tempie. 
Tempo zmian nie pokrywa się z poziomem ładu społecznego, gospodarczego i środo-
wiskowego. Tempo zmian części gmin o bardzo wysokim i wysokim poziomie ładów 
wyhamowało (w przypadku większości nadmorskich gmin turystycznych, które już 
charakteryzują się dużym nasyceniem badanych zjawisk). Część gmin o średnim czy 
niskim poziomie ładu społecznego, gospodarczego i środowiskowego rozwija się. Stąd 
wysokie i bardzo wysokie tempo zmian tych obszarów. 
 Celem referatu pt. Regionalne inteligentne specjalizacje szansą rozwoju sektora 
rolno-spożywczego w województwie podlaskim, autorstwa J. Szwacka-Mokrzycka i A. 
Miara, było przedstawienie roli i znaczenia inteligentnych specjalizacji i kreowania 
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rozwoju sektora rolno-żywnościowego w woj. podlaskim. W latach 2011-2013, w po-
równaniu do lat 2010-2012, nastąpił w skali kraju wzrost udziału (z 17,7% do 18,4%) 
przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym, aktywnych innowacyjnie. Wśród przed-
siębiorstw przemysłowych największy odsetek podmiotów, które w latach 2011-2013 
wprowadziły innowacje, wystąpił w województwie podlaskim, stanowiąc 23,4%, na-
tomiast najniższy w województwie kujawsko-pomorskim (13,6%). Zakres podejmo-
wanych innowacji w branży artykułów spożywczych i produkcji napojów obejmuje 
przede wszystkim: wprowadzanie nowych technologii, technik wytwarzania produk-
tów, działania związane z opakowaniem produktów i budowaniem ich wizerunku ryn-
kowego. 
 Trzecią grupą referatów stanowiły te, które traktowały o procesach integracyjnych 
w rolnictwie, w jego technologii i efektach ekonomicznych w produkcji rolniczej. 
Referat pt. Finansowe wsparcie procesów integracyjnych w rolnictwie, autorstwa K. 
Krzyżanowskiej i M. Trajer, dotyczył rozpoznania procesów organizowania się rolni-
ków w grupy producentów. W ramach wsparcia procesów integracyjnych w rolnictwie 
do końca 2015 roku producenci rolni pozyskali 8,4 mld zł, w tym 90% otrzymały gru-
py i organizacje w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Pozostałe 
10% przekazane zostało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla innych branż, 
w tym najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków finansowych z PROW 2007-2013 
w ramach działania 142 „Grupy producentów rolnych” byli producenci: drobiu, trzody 
chlewnej, a także ziaren zbóż i nasion roślin oleistych. Środki finansowe pozyskane 
przez grupy i organizacje producentów powinny wspierać osiąganie celów w ramach 
procesów integracyjnych, a nie stawać się głównym celem współdziałania. Z przepro-
wadzonej analizy wynika, że cel ten został zrealizowany w ograniczonym zakresie, 
ponieważ do końca 2015 roku tylko 2% polskich rolników było zrzeszonych w grupach 
lub organizacjach.
 Kolejnym był referat pt. Miejsce ekologicznej produkcji rolniczej w polskim rolnic-
twie autorstwa M. Zuba-Ciszewska i J. Zuba. Celem prezentacji było wskazanie miejsca 
ekologicznej produkcji rolniczej w polskim rolnictwie w ujęciu regionalnym. W ciągu 
11 lat w Polsce znacząco wzrosło zainteresowanie rolników prowadzeniem ekologicz-
nej produkcji rolniczej. Wyraźnie wyspecjalizowane w ekologicznej produkcji rolnej 
są cztery województwa: warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, mazowieckie 
i lubelskie. Produkcja ekologiczna poprawia strukturę gospodarstw rolnych w kraju. 
Powierzchnia najważniejszych ekologicznych upraw oraz ich udział w powierzchni 
upraw w kraju w ostatnich 11-tu latach wzrosły. Znaczący udział w powierzchni upraw 
w kraju dotyczy warzyw (11%) i owoców (12%). Produktem pochodzenia zwierzęce-
go, o wyraźnie wysokiej jakościowo produkcji wciąż pozostaje mleko krowie, choć 
jego udział w produkcji w kraju jest niewielki (0,2%). Istotny udział w krajowej pro-
dukcji w 2014 r. miały natomiast mleko owcze (55%) i mleko kozie (35%). 
 Pokrywanie się regionów specjalizujących się w danej produkcji ekologicznej 
z produkcją ogółem widać wyraźnie jedynie w przypadku owoców. Wzrosła w Polsce 
(we wszystkich województwach) w latach 2004-2014 liczba ekologicznych przetwórni,  
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podobnie  jak ich udział w podmiotach produkujących artykuły spożywcze i napoje. 
Przetwórnie produktów ekologicznych są skoncentrowane w województwach mazo-
wieckim i lubelskim oraz wielkopolskim. Producenci ekologiczni prowadzący dzia-
łalność w zakresie przetwórstwa produktów ekologicznych w Polsce specjalizują się 
głównie w przetwórstwie owoców i warzyw oraz przemiale zbóż. Ich udział, a także 
mleczarni, systematycznie wzrasta. Województwa specjalizujące się w przetwórstwie 
ekologicznym mleka oraz owoców i warzyw mają do tego dobrą bazę surowcową, bo 
koncentruje się tam również ich produkcja. Przeprowadzona analiza wskazuje na istot-
ne i trwałe miejsce ekologicznej produkcji rolniczej w polskim rolnictwie.
 Referat pt. Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie – poziom i struk-
tura autorstwa P. Gołasa dotyczył oceny wielkości i struktury gazów cieplarnianych 
emitowanych przez rolnictwo w Polsce w kontekście regulacji unijnych. W okresie 
badawczym, wśród obecnych członków UE, emisja GHG z rolnictwa spadła z 664 Tg 
do 520 Tg. Udział emisji GHG z rolnictwa w latach 1990-2013 pozostał na tym samym 
poziomie zarówno w UE, jak i w Polsce ok. 11-12%. Aktualnie w Polsce głównym 
źródłem emisji GHG w rolnictwie jest fermentacja jelitowa bydła i spalanie paliw. Za 
spadek emisji GHG w polskim rolnictwie odpowiadało ograniczenie emisji metanu 
i podtlenku azotu. Emisja dwutlenku węgla pozostała na zbliżonym poziomie. 
 Referat pt. Ocena zrównoważenia różnych typów gospodarstw na glebach lekkich 
autorstwa A. Harasim i B. Włodarczyk traktował o ocenie poziomu zrównoważenia 
specjalistycznych gospodarstw rolnych wykorzystujących gleby lekkie. W zakresie 
agroekologicznym gospodarstwa cechowały się niskim poziomem zrównoważenia, 
a w wymiarach ekonomicznym i społecznym stopień zgodności ich praktyk rolniczych 
z zasadami rozwoju zrównoważonego był wysoki. Bardzo wysokim poziomem zrów-
noważenia ekonomicznego wyróżniały się gospodarstwa warzywnicze. W ocenie syn-
tetycznej, obejmującej łącznie trzy kryteria, wysoki poziom zrównoważenia osiągały 
gospodarstwa warzywnicze i bydlęce. Natomiast gospodarstwa sadownicze i mieszane 
były zrównoważone w stopniu średnim. 
 W referacie pt. Ocena ekonomiczna technologii produkcji jęczmienia jarego o róż-
nym poziomie intensywności D. Leszczyńska zaprezentowała porównanie produk-
cyjnych i ekonomicznych skutków różnych technologii produkcji jęczmienia jarego. 
Uprawa jęczmienia jarego według technologii intensywnej w porównaniu do uprawy 
w technologiach integrowanej i oszczędnej, powodowała zwiększenie plonu ziarna 
odpowiednio o 0,4 i 1,5 t/ha. Poziom intensywności technologii, wyznaczony przez 
nakłady ponoszone na środki produkcji, decydował głównie o strukturze kosztów bez-
pośrednich i opłacalności produkcji jęczmienia jarego. Technologia oszczędna bez sto-
sowania retardanta wzrostu, ze zredukowaną ochroną fungicydową oraz z niższym na-
wożeniem mineralnym okazała się najtańsza. Uwzględniając opłacalność, technologia 
oszczędna przewyższała technologię intensywną i integrowaną, jednak ustępowała im 
pod względem plonu ziarna. 
 Prezentacja pt. Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Polsce autorstwa 
B. Jaśkiewicz dotyczyła określenia czynników decydujących o produkcji pszenżyta 



26 Biuletyn informacyjny nr 23 – 2016

w Polsce w kontekście regionalnym. O regionalnym zróżnicowaniu produkcji pszen-
żyta w Polsce decydują przede wszystkim warunki strukturalno-organizacyjne. Struk-
tura obszarowa w zachodniej i północnej części kraju jest zdecydowanie lepsza niż 
w części wschodniej, co znajduje odzwierciedlenie w wyższych plonach pszenżyta. 
Intensywność gospodarowania i poziom kultury rolnej wiąże się z wielkością uzyski-
wanych plonów pszenżyta. Największy udział w krajowej produkcji pszenżyta mają 
Wielkopolska i Kujawy oraz centralna i wschodnia część Polski. Wielkość produkcji 
pszenżyta w regionach związana była z intensyfikacją produkcji zwierzęcej.
 Referat pt. Ocena ekonomiczna technologii produkcji pszenicy ozimej o różnym 
poziomie intensywności autorstwa A. Sułek traktował o ocenie produkcyjnych i eko-
nomicznych skutków różnych technologii produkcji pszenicy ozimej. Uprawa pszeni-
cy ozimej według technologii intensywnej, w porównaniu do uprawy w technologiach 
integrowanej i oszczędnej, powodowała istotne zwiększenie plonu ziarna odpowied-
nio o 1,1 i 1,4 t/ha. Poziom intensywności technologii, wyznaczony przez nakłady 
na środki produkcji, decydował o strukturze kosztów bezpośrednich i opłacalności 
produkcji pszenicy ozimej. Najtańsza okazała się technologia oszczędna bez stosowa-
nia retardantu wzrostu i z ograniczoną ochroną fungicydową oraz niskim poziomem 
nawożenia mineralnego. Pod względem opłacalności przewyższała znacznie techno-
logie integrowaną i intensywną, jakkolwiek ustępowała im pod względem wielkości 
plonu ziarna. 
 Referat pt. Ocena gospodarowania fosforem w procesie produkcji rolniczej na po-
ziomie NUTS-0, NUTS-2 autorstwa J. Kopińskiego i M. Woźniaka, traktował o oce-
nie gospodarowania tym pierwiastkiem w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich 10 lat. 
Aktualnie jednostkowe zużycie fosforu w nawozach mineralnych w Polsce, w latach 
2012-2014, wynosiło 26 kg P2O5∙ha na 1ha UR, a średnioroczne tempo wzrostu sto-
sowanych dawek w ostatnim dziesięcioleciu jest zgodne z trendem długookresowym 
i wynosi ok. 0,9 kg P2O5∙ha na jeden rok. Zużycie fosforu w nawozach mineralnych, 
podobnie jak i wydajność roślin, są mocno zróżnicowane regionalnie (NUTS-2). 
W tym względzie najbardziej intensywna produkcja roślinna prowadzona jest w woje-
wództwie opolskim, a mocno ekstensywna w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na przewa-
żającym obszarze Polski, stosowany poziom nawożenia fosforem nie jest uzasadniony 
wielkością uzyskiwanych plonów roślin. Niewątpliwy wpływ ma także niewłaściwy 
stan agrochemiczny gleb, chociaż w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiła jego nieznacz-
na poprawa. Saldo bilansu fosforu brutto na poziomie krajowym (NUTS-0) wynosi 
w ostatnich latach 2,5 kg P na 1ha UR o 1,4 kg wyższe od optymalnego, po uwzględ-
nieniu wskaźnika bilansowego (wyrażającego stan zasobności gleb) i opad atmosfe-
ryczny. Wysokie, w odniesieniu do wyliczonego optimum, saldo bilansu fosforu brutto 
wykazane w Wielkopolsce, a w mniejszym stopniu także w woj. łódzkim, wskazuje na 
potencjalnie duże ryzyko rozproszenia tego składnika poza agrosystem.

Materiał przygotował
prof. dr hab. Marian Podstawka
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SEKCJA IV
Rynek, łańcuchy dostaw i struktury sieciowe w biogospodrace

 Obradom sekcji IV przewodniczyli prof. dr. hab. Eugeniusz Niedzielski (UWM 
w Olsztynie) oraz dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW w Warszawie. 
 Do obrad w sekcji zostało zakwalifikowanych 18 referatów, z których wygłoszo-
no 14.
 Tematyka prezentowanych prac była dość zróżnicowana. Wygłaszane referaty po-
dzielono na trzy grupy tematyczne.
 Referaty zakwalifikowane do obszaru pierwszego dotyczyły problemów organizacji 
i funkcjonowania dostaw w biogospodarce. W tej części wygłoszono cztery referaty, 
w których poruszono problemy: strat żywności na etapie transportu mleka i jego prze-
tworów (dr. M. Tomaszewska), kierunków przepływów input/output produktów grup 
producenckich owoców i warzyw (mgr M. Bieniek-Majka) oraz sprzedaży bezpośred-
niej artykułów rolno-spożywczych w świetle zmian legislacyjnych (mgr O. Bareja-
-Wawryszuk), a także pomiaru wartości dodanej w międzynarodowym handlu produk-
tami sektora biogospodarki (dr hab. J. Kraciuk). 
 Druga grupa referatów dotyczyła funkcjonowania rynków w biogospodarce. 
Do tej grupy zakwalifikowano siedem artykułów. Autorzy tych pracach poruszali 
następujące problemy: znaczenie roślin strączkowych w rolnictwie w kontekście 
możliwości zmniejszenia substancji modyfikowanych genetycznie w paszach dla 
zwierząt (prof. M. Kozak), możliwości rozwoju produkcji i rynku roślin białko-
wych w Polsce (mgr P. Krysztofiak), stanu i perspektyw rozwoju rynku ziemnia-
ków jadalnych w Polsce (dr W. Nowacki), uwarunkowań produkcji rzepaku na cele 
bioenergetyczne na Ukrainie (prof. G. Cherevko), zmienności cen warzyw na rynku 
warszawskim (mgr W. Sobczak), zmian w spożyciu warzyw w Polsce (dr A. Mu-
rawska) oraz zmian relacji cen nawozów mineralnych i wybranych ziemiopłodów 
(dr hab. M. Matyka).
 Trzecia grupa artykułów dotyczyła finansowych i produktowych problemów funk-
cjonowania gospodarstw rolnych. W tej części obrad zaprezentowano prace nt.: opo-
datkowania rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej (dr K. Gruziel), zmiany 
efektywności gospodarstw rolniczych korzystających z pomocy publicznej w działal-
ności inwestycyjnej (dr D. Kusz).
 Podsumowując obrady tej sekcji należy stwierdzić, że wszystkie zaprezento-
wane referaty były ciekawe, starannie przygotowane i sprawnie przedstawione. 
Wartości merytoryczne i poznawcze wygłoszonych prac były duże. Prezentowane 
wyniki wzbudzały duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Po każdym wystąpieniu 
pojawiły się pytania, a następnie miała miejsce krótka dyskusja. Wskazuje to, iż 
zagadnienie rynku i łańcuchów dostaw w biogospodarce było, jest i pozostanie 
problemem podejmowanym w badaniach naukowych, gdyż wymaga jeszcze wie-
lu przemyśleń i dyskusji, prowadzących do uporządkowania aparatu pojęciowego 
w tym zakresie.
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 Oceniając wystąpienia prelegentów pod względem treści merytorycznych, formy 
i sposobu prezentacji wyróżniono referat wygłoszony przez mgr Wioletę Sobczak 
(SGGW). 

Materiał przygotował
dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW w Warszawie

SEKCJA V
Biogospodarka, biolechnologie, gospodarka niskoemisyjna 

a środowisko i zmiany klimatyczne

 Sekcji 5 przewodniczyli: dr hab. Barbara Gołębiewska prof. SGGW w Warszawie 
i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (IUNG-PIB w Puławach).
 Obrady odbywały się w ramach 3 sesji, uczestniczyło w nich 20-25 osób. Ogółem 
do sekcji 5 zgłoszono 17 referatów. Wygłoszono 16, a tezy jednego z referatów przed-
stawiono w skrócie, z uwagi na nieobecność autora.
 Tematyka referatów była rozległa, ale dotyczyła różnych aspektów problemów uję-
tych w tytule sekcji. Potwierdzeniem jest wykaz referatów:
  1. Krasowicz S. – Badania rolnicze jako wsparcie biogospodarki w regionach;
  2. Kukuła K. – Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach regionalnych – 

przykład;
  3. Madej A. – Bilans słomy w Polsce w latach 2010-2014 oraz prognoza do roku 

2030 (tezy przedstawił S. Krasowicz);
  4. Syp A., Faber A. – Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce 

przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC;
  5. Zalewski A., Zieliński M. – Możliwości funkcjonowania gospodarstw specjali-

zujących się w uprawach polowych stosujących nawozy wapniowe na tle gospo-
darstw pozostałych w latach 2006-2014;

  6. Gradziuk P. – Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiej-
skich;

  7. Jarosz Z. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw 
z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów;

  8. Jędrejek A. – Regionalne możliwości produkcji biogazu rolniczego w Polsce;
  9. Błażejowska M. – Instrumenty systemu wsparcia energetyki prosumenckiej;
10. Nuszkiewicz K. – Znaczenie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Pułtusk;
11. Boratyńska K. – Zagrożenie bankructwem biogazowni rolniczych – rynek a rola 

państwa w kryzysie;
12. Gołębiewska B., Pajewski T. – Negatywne skutki produkcji rolniczej i możliwości 

ich ograniczania;
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13. Matyjaszczyk E. – Porównanie kosztów chemicznej ochrony roślin z udziałem 
środków zawierających stare i nowe substancje aktywne;

14. Staniszewski J. – Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa w państwach Unii Eu-
ropejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej;

15. Bilska B. – Analiza strat żywności generowanych w zakładach mleczarskich – ba-
danie pilotażowe;

16. Siedlecka A. – Odnawialne źródła energii jako narzędzie oddziaływania na ja-
kość życia gospodarstw domowych;

17. Żak A. – Rola ekoinnowacji w rozwoju rolnictwa.

 Analiza referatów wskazała, że problemy biogospodarki, gospodarki niskoemisyj-
nej i wpływu działalności człowieka na środowisko są przedmiotem zainteresowania 
różnych środowisk naukowych: ekonomistów, rolników, statystyków i przyrodników 
reprezentujących uczelnie i instytuty. Autorami 5 referatów byli pracownicy IUNG-
-PIB, a 3 wygłosili przedstawiciele innych instytutów badawczych (IERiGŻ-PIB, IOR-
-PIB). Jeden z referatów, dotyczący znaczenia gospodarki niskoemisyjnej w gminie 
Pułtusk, zaprezentował przedstawiciel władz samorządowych.
 W referatach wykazano, że badania rolnicze i ekonomiczno-rolnicze stanowią 
wsparcie biogospodarki i gospodarki niskoemisyjnej. Charakteryzują one stan aktu-
alny i wskazują zagrożenia dla środowiska oraz sposoby poprawy sytuacji, poparte 
wynikami badań. Zagrożenia wynikają ze specyfiki rolnictwa, ale i niedorozwoju infra-
struktury na obszarach wiejskich. Problemy gospodarki niskoemisyjnej i perspektywy 
rozwiązań przyjaznych dla środowisk można i należy rozpatrywać na różnych pozio-
mach zarządzania: pola, gospodarstwa rolnego i domowego, gminy, regionu i kraju. 
Realizacja koncepcji biogospodarki i gospodarki niskoemisyjnej wymaga uwzględnia-
nia i wykorzystania instrumentów, dostosowanych do specyfiki warsztatów rolnych 
i regionów. Analizy ekonomiczne i środowiskowe umożliwiają kompleksową ocenę. 
Są one również przesłankami modelowania zmian, budowy scenariuszy, uwzględniają-
cych także przewidywane zmiany klimatyczne. Prezentacjom towarzyszyła dyskusja. 
Wynikało z niej, że nie można podawać rozwiązań zunifikowanych. Trzeba natomiast 
stale wzbogacać zasoby informacji. Wszelkie oceny powinny mieć charakter wielo-
aspektowy. Dotyczy to, między innymi, wykorzystania słomy na cele energetyczne. 
Słoma to także ściółka, pasza oraz źródło glebowej materii organicznej. Limituje to 
wykorzystanie słomy na cele energetyczne.
 Przewodniczący sekcji 5 uprzejmie dziękują wszystkim referentom (autorom 
i współautorom) oraz dyskutantom. Poziom referatów, pod względem merytorycznym 
i sposobu prezentacji, oceniamy pozytywnie. Dostrzegamy oczywiście zróżnicowanie 
referatów, które jest pochodną tematyki, a także dostępności i stopnia agregacji ma-
teriałów oraz doświadczenia Autorów. W referatach wątki środowiskowe splatały się 
z ekonomicznymi (efektywność ekonomiczna, ograniczenie strat, ryzyko, racjonali-
zacja nakładów i ograniczanie strat żywności, ocena możliwości produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych).
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 Duże zainteresowanie wzbudził referat pt. Zrównoważona intensyfikacja rolnic-
twa w państwach Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej, wygłoszony 
przez mgr Jakuba Staniszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Au-
tor wykazał, że koncentracja ziemi pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z rolnictwa. Wiąże się to z wyższym poziomem wiedzy kierowników 
(właścicieli) większych gospodarstw oraz szerszymi możliwościami wdrażania inno-
wacyjnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań organizacyjnych i technologicz-
nych. Referat ten został wytypowany do wyróżnienia.
 W dyskusji wskazywano na złożoność problematyki biogospodarki i gospodarki ni-
skoemisyjnej oraz na celowość prowadzenia badań i ocen interdyscyplinarnych, a tak-
że uwzględniania specyfiki jednostek, których te oceny dotyczą. Istotne znaczenie ma 
umiejętność dostrzegania i kwantyfikacji zależności i sprzężeń zwrotnych.
 Podkreślono również znaczenie dostępu do zasobów informacji, ich wiarygodno-
ści, a także wskazywano na przydatność metod statystyki, ekonometrii i modelowa-
nia.
 Dotychczasową współpracę różnych środowisk naukowych oceniono pozytywnie. 
Zaakcentowano jednak celowość szerszej niż dotychczas wymiany informacji. Stwier-
dzono, że XXIII Kongres SERiA (sekcja 5) przyczynił się w sposób znaczący do po-
głębienia wiedzy i wymiany informacji nt. biogospodarki, gospodarki niskoemisyjnej 
i ich wpływu na środowisko przyrodnicze.

Materiał przygotował
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

SEKCJA VI
Sekcja angielskojęzyczna

 Sekcji angielskojęzycznej przewodniczyli dr hab. Agnieszka Sapa, prof. nadzw. 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz prof. dr Wojciech Florkowski (Universi-
ty of Georgia). 
 W trakcie trzech sesji przedstawiono 20 prezentacji, spośród 22 zaplanowanych. 
Blisko połowa z nich (9) była wygłoszona przez przedstawicieli zagranicznych ośrod-
ków badawczych (cztery ośrodki węgierskie i jeden z USA). Pozostałe referaty przed-
stawili naukowcy z sześciu polskich uczelni wyższych oraz jednego instytutu badaw-
czego. Tematyka prezentacji była różnorodna i częściowo wpisywała się w główny 
obszar tematyczny XXIII Kongresu SERiA. Przedstawiane wyniki badań dotyczyły 
zagadnień mikroekonomicznych, makroekonomicznych, zarówno w ujęciu krajowym, 
jak i międzynarodowym. Trudno jest je jednoznacznie pogrupować, chociaż można 
wskazać wiodące zakresy przeprowadzonych badań.
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 Część referatów koncentrowała się na analizie szeroko pojętego kapitału ludzkiego 
na obszarach wiejskich. Przedstawione wyniki badań dotyczyły, m.in. zmiany stylu 
życia w kontekście podejmowanej przez mieszkańców wsi aktywności fizycznej czy 
starzenia się ludności zamieszkującej obszary wiejskie. W odniesieniu do tego drugie-
go zagadnienia interesujące były badania poświęcone młodym rolnikom, tj. motywom 
podejmowania przez nich działalności rolniczej, ale również czynnikom, które ograni-
czają współpracę między nimi. W tej grupie referatów ocenie poddano także znaczenie 
wykształcenia właścicieli gospodarstw rolnych dla wdrażania innowacji w rolnictwie.
 Znaczenie innowacji w sektorze rolno-żywnościowym z jednej strony analizowano 
w powiązaniu z bioekonomią, bezpieczeństwem żywnościowym i bezpieczną żywno-
ścią. Z drugiej strony, określono związki między wydatkami na innowacje produktowe 
i ochronę środowiska a wartością produkcji na przykładzie spółdzielni mleczarskich 
w Polsce. Wyzwania związane z ochroną środowiska wpisywały się także w badania 
poświęcone społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw sektora odnawialnych źró-
deł energii w kontekście rozwoju zrównoważonego.
 Prezentacje poświęcone turystyce na obszarach wiejskich podkreślały znacze-
nie Wspólnej Polityki Rolnej w tworzeniu dochodów właścicieli gospodarstw agro-
turystycznych, wskazywały również na możliwość wykorzystania bioekonomii 
w promowaniu i rozwoju turystyki. Samo zagadnienie bioekonomii, z uwagi na jej 

Sekcja anglojęzyczna Fot. Mariusz Pyra
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wieloaspektowość,  było natomiast omówione w kontekście potrzeby prowadzenia ba-
dań zintegrowanych.
 Celem części badań była ocena sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw 
rolnych. Ocenie poddano, między innymi, skutki wypełniania wyższych standardów 
dobrostanu zwierząt w produkcji mleka przez gospodarstwa o różnej skali produkcji 
czy efektywność węgierskiego sektora mleczarskiego. Porównano również efektyw-
ność wykorzystania w działalności rolniczej nawozów sztucznych i naturalnych.
 Badania relacji międzynarodowych znalazły swoje odzwierciedlenie w referatach 
poświęconych problemowi współpracy przemysłu winiarskiego w Europie i na świe-
cie, porównaniu pozaunijnych obrotów wołowiną Polski i Węgier, rosnącemu znacze-
niu pozataryfowej protekcji w handlu rolno-żywnościowym na świecie oraz ocenie 
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polskiego sektora rolno-żywno-
ściowego. Wymiar poznawczy miały również wyniki badań sytuacji rolnictwa w Azer-
bejdżanie.
 Podsumowując, należy podkreślić, że przedstawione referaty były dobrze przygo-
towane pod względem graficznym i merytorycznym. Część prezentacji była efektem 
przeprowadzonych badań własnych, inne opierały się na analizie źródeł wtórnych; 
różny był poziom wykorzystania metod statystycznych. Poruszane zagadnienia miały 
zarówno wymiar poznawczy, jak i aplikacyjny, część z nich wpisuje się w rozpoznane 
już prawidłowości ekonomiczne, a część wskazuje na nowe czy względnie słabo roz-
poznane obszary badawcze. Zaprezentowane referaty były podstawą do dyskusji. Osta-
tecznie, mając na uwadze kryteria merytoryczne i formalne prezentowanych wyników 
badań, wyróżniono doktor Joannę Rakowską (SGGW w Warszawie) za wygłoszony 
referat pt. Ageing of rural population in Mazovian voivodship.

Materiał przygotowała
dr hab. Agnieszka Sapa, prof. UE w Poznaniu
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Sesja terenowa

 Uczestnicy XXIII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobizne-
su w Białej Podlasce, w ramach wyjazdów studyjnych, mieli do wyboru 3 trasy.

Trasa 1
Wieś i rolnictwo, obiekty kultury – Brześcia i obwodu brzeskiego (Białoruś)

 Uczestnicy wyjazdu do Brześcia, po przekroczeniu granicy Terespol – Brześć, udali 
się do malowniczego zakątka niedaleko Kobrynia (obwód brzeski, rejon kobryński), 
gdzie znajduje się ferma czarnych strusi afrykańskich (kompleks hodowlany ok. 9,5 
hektara). Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczenia z bliska egzotycznego pta-
ka, jak również zakupienia pamiątkowych wyrobów. Dodatkową atrakcją była degusta-
cja mięsa strusia, a także jajecznicy z jaja tego ptaka. 
 Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Techniki Kolejowej w Brześciu, 
w którym znajdują się aż 63 sprawne eksponaty, z czego część wykorzystywana jest 
w celach turystycznych, m.in. parowóz Feliks Dzierżyński. Następnie uczestnicy udali 
się do Twierdzy Brzeskiej, w której obejrzeli zespół fortyfikacji wzniesionych przez 
Imperium Rosyjskie oraz zwiedzili 11 sal ekspozycyjnych Muzeum Obrony Twierdzy. 
Z kolei w Skokach (10 km na północny zachód od Brześcia) goście zwiedzili dawną 
siedzibę rodową Niemcewiczów – pałac Niemcewiczów. 
 W porze wieczornej uczestnicy podróży powrócili do Brześcia, zobaczyli „miasto 
nocą”, m.in. w obrębie ulicy Sowieckiej – obszerny deptak, który otaczają odrestauro-
wane kamieniczki, modne kawiarnie i butiki. Jedną z ciekawszych tradycji, związanej 
z tym miejscem, jest zapalanie latarni – każdego wieczoru, przy dźwiękach muzyki, 
latarnik zapala 22 latarnie, usytuowane wzdłuż deptaka. Dodatkowo można było zoba-
czyć oświetlony nocą bulwar Szewczenko i bulwar Kosmonautów, a także przepiękną 
ulicę Gogola, wzdłuż której rozmieszczone są fantastyczne rzeźby. 

Trasa 2
Biogospodarka, agroturystyka, rozwój wsi –Wisznice – Bordziłówka – Hołowno – 
Romanów – Horodyszcze – Biała Podlaska

 Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w urzędzie gminy Wisznice, w którym, 
podczas spotkania z pracownikiem działu inwestycji, uczestnicy zapoznali się ze zre-
alizowanymi projektami inwestycyjnymi oraz planami przyszłych inwestycji, związa-
nych z energią odnawialną. Jednocześnie uczestnicy Kongresu mogli obejrzeć przy-
kład zrealizowanej inwestycji związanej z termomodernizacją szkoły podstawowej 
w gminie Wisznice. Wizytujący obejrzeli pompę ciepła, piec na biomasę oraz kolektory 
słoneczne. 
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 Następnie uczestnicy zwiedzili cmentarz, na którym znajdują się groby członków 
rodziny Kraszewskich. Kolejną atrakcją było zwiedzanie farmy fotowoltaicznej w Bor-
dziłówce, będącej jedną z największych w regionie. Punktem programu, który wywarł 
duże wrażenie na uczestnikach, była wizyta w „Krainie rumianku”. Podczas pobytu 
w niej została zaprezentowana idea powołania stowarzyszenia, stanowiącego podmiot 
ekonomii społecznej i działającego na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Zaplano-
wano także występ zespołu folklorystycznego, podczas którego zaprezentowano język 
chachłacki z lokalnymi obrzędami. Niezwykłe zaangażowanie osób tworzących stowa-
rzyszenie w podtrzymywanie pamięci o dawnych tradycjach, sposobach wytwarzania, 
języku i potrawach spotkało się z uznaniem gości. 

Sesja terenowa Fot. Mariusz Pyra

Sesja terenowa Fot. Mariusz Pyra
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 Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Muzeum w Romanowie, która pozwo-
liła poznać życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego – pisarza, poety i dzien-
nikarza. 
 Wyjazd studyjny w ramach 2 trasy zakończyły warsztaty, połączone z pokazem 
wieku i degustacją tradycyjnego ciasta zwanego sękaczem. 

Trasa 3
Agrobiznes, rolnictwo, agroturystyka – Międzyrzec Podlaski – Zaborek – Janów 
Podlaski – Roskosz – Biała Podlaska

 Trasa wyjazdu studyjnego Agrobiznes, rolnictwo, agroturystyka rozpoczęła się spo-
tkaniem z panem Michałem Pytlikiem – współwłaścicielem nowatorskiego zakładu 
ogrodniczego, specjalizującego się w produkcji pomidorów w Międzyrzeczu Podla-
skim. Zwiedzający mieli okazję zarówno porozmawiać z właścicielem, jak i przyjrzeć 
się procesowi produkcji, sortowania i pakowania warzyw eksportowanych do wielu 
krajów Europy. Pobyt w gospodarstwie wzbudził duże zainteresowanie uczestników 
Kongresu. 
 Następnym punktem tej trasy wyjazdu studyjnego było spotkanie z panem Henry-
kiem Ignaciukiem – prezesem Biogazowni „Bio-Power” sp. z o.o., który opowiedział 
o realiach funkcjonowania zakładu. Zainteresowani mieli możliwość obserwowania 
pracy w odwiedzanym obiekcie. 
 W dalszej kolejności uczestnicy 3 trasy wyjazdu udali się do Uroczyska „Zabo-
rek” (http://www.zaborek.com.pl/pl/miejsce-z-klimatem/), położonego w pobliżu Ja-
nowa Podlaskiego. Goście zostali przywitani regionalnym poczęstunkiem, po którym, 
w towarzystwie właściciela – pana Arkadiusza Okonia, zwiedzali lokalne atrakcje 

Sesja terenowa Fot. Mariusz Pyra
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usytuowane  na terenie Uroczyska tj.: drewniany kościółek, kapliczkę, altankę, zagrody 
wiejskie, chatki kryte strzechą, spichlerzyk, piwnicę dworską, wędzarnię, gołębnik, 
zabytkową kuźnię oraz ciekawe zakątki przyrody.
 Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Stadniny Koni Arabskich w Janowie 
Podlaskim. Trasę wyjazdu zakończył pobyt w „Wiosce ginących zawodów”, usytu-
owanej przy Zespole Dworsko-Parkowym w Roskoszy, a prowadzonej przez Europej-
skie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Sesja terenowa Fot. Mariusz Pyra
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Walne Zgromadzenie Członków SERiA

	 Dnia	7	września	2016	roku	w	Białej	Podlaskiej,	podczas	trwania	XXIII	Kongresu	
SERiA,	odbyło	się	Walne	Zgromadzenie	Członków	SERiA.	
	 Obrady	Walnego	 Zgromadzenia	 otworzyła	 Prezes	 Stowarzyszenia	 prof.	 dr	 hab.	
Barbara	Kutkowska,	która	przypomniała	o	niedawnej	śmierci	prof.	dr	hab.	Grzegorza	
Spychalskiego	–	v-ce	Prezesa	SERiA.	Poprosiła	o	uczczenie	pamięci	Profesora	i	wy-
słuchanie	kilku	słów	wspomnień	o	Nim,	wygłoszonych	przez	dr	Annę	Rosę.	
	 Następnie	prof.	dr	hab.	Barbara	Kutkowska	zgłosiła	kandydaturę	prof.	dr	hab.	Mi-
chała	Jerzaka	na	przewodniczącego	zebrania.	W	wyniku	 jednomyślnego	głosowania	
prof.	dr	hab.	Michał	Jerzak	został	wybrany	na	przewodniczącego	zebrania.	
	 Prof.	dr	hab.	Michał	Jerzak	poinformował,	że	zebranie	zostało	zwołane	zgodnie	ze	
Statutem	Stowarzyszenia,	wobec	czego	 jest	prawomocne	do	podejmowania	uchwał.	
Następnie	Przewodniczący	zebrania	przedstawił	porządek	obrad	Walnego	Zgromadze-
nia	Członków	SERiA.
	 Porządek	Walnego	Zgromadzenia	Członków	SERiA	w	dniu	7.09.2016	r.	był	nastę-
pujący:

•	 Otwarcie	Walnego	Zgromadzenia	Członków	SERiA.
•	 Wybór	przewodniczącego	zebrania.
•	 Stwierdzenie	 prawidłowości	 zwołania	 Walnego	 Zgromadzenia	 Członków	

SERiA.
•	 Przyjęcie	porządku	obrad.
•	 Wybór	Komisji	Skrutacyjnej.
•	 Wybór	Komisji	Uchwał	i	Wniosków.
•	 Nadanie	medalu	Zasłużony	dla	SERiA.
•	 Sprawozdanie	Zarządu	z	działalności	za	okres	od	8.09.2015	r.	do	7.09.2016	r.
•	 Sprawozdanie	Komisji	Rewizyjnej	z	działalności	za	rok	obrotowy	2015.
•	 Podjęcie	uchwały	o	zatwierdzeniu	sprawozdania	Zarządu.
•	 Podjęcie	uchwały	o	udzieleniu	pokwitowania	Zarządowi.
•	 Podjęcie	uchwały	o	zatwierdzeniu	sprawozdania	Komisji	Rewizyjnej	oraz	za-

twierdzeniu	sprawozdania	finansowego	za	rok	obrotowy	2015.
•	 Podjęcie	uchwały	o	udzieleniu	absolutorium	z	wykonania	obowiązków	człon-

kom	Komisji	Rewizyjnej	SERiA.	
•	 Zatwierdzenie	miejsca,	daty	i	tematu	następnego	Kongresu	SERiA.
•	 Wolne	głosy	i	wnioski.
•	 Zamknięcie	obrad.

Działalność	SERiA
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 Po przedstawieniu planu zebrania, prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował do-
danie do porządku obrad dodatkowego punktu o treści „Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzia-
nych dla jednostek mikro”. Potrzeba przyjęcia tej formy sprawozdania wynikała 
z faktu, że od 5.09.2014 r., na mocy przepisów ustawy z 11.07.2014 r. o zmianie 
ustawy o rachunkowości, stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności 
gospodarczej mogą stosować nową, bardziej uproszczoną formę sprawozdania fi-
nansowego. Jednocześnie przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Mini-
stra Finansów z 15.11.2011 r. Zmiany ustawy polegają najogólniej na uproszcze-
niach sprawozdań finansowych w jednostkach określanych jako mikro. Warunkiem 
stosowania uproszczeń jest podjęcie stosownej decyzji przez organ zatwierdzający 
stowarzyszenia. W wyniku jednomyślnego głosowania dodano punkt do porządku 
obrad.
 W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zapro-
ponowano następujące kandydatury: dr Dorotę Czerwińską-Kayzer, dr Danutę Guzal-
-Dec, dr Agnieszkę Jakubowską. W wyniku jednomyślnego głosowania kandydatury 
ww. osób zostały przyjęte. 
 Realizując punkt 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wnio-
sków. Zgłoszono następujące osoby: prof. dr hab. Grzegorza Ślusarza, prof. dr hab. Jó-
zefa Kanie, prof. dr hab. Marię Parlińską. W wyniku jednomyślnego głosowania ww. 
osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków.
 W punkcie 7 porządku obrad przyjęto uchwałę, na mocy której nadano Medal Za-
służony dla SERiA: prof. dr hab. Dionizemu Niezgodzie, prof. dr hab. Istvana Takacsa, 
prof. dr hab. Wiesławowi Musiałowi, prof. dr hab. Marianowi Podstawce, prof. dr hab. 
Adamowi Czudec, prof. dr hab. Stanisławowi Krasowiczowi. 
 W 8 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Barbara Kutkowska 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 8.09.2015 r. do 
7.09.2016 r. W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

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

 W punkcie 9 porządku obrad dr Anna Rossa, jako członek Komisji Rewizyjnej, 
przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r. W tym okresie skład Komi-
sji Rewizyjnej był następujący: prof. dr hab. Aleksander Grzelak, prof. dr hab. Krysty-
na Krzyżanowska, dr Anna Rosa.
 Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło 
następujące uchwały:
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• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 8.09.2015 r. 
do 7.09.2016 r.

• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 
roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 
8.09.2015 r. do 7.09.2016 r. członkom Zarządu SERiA. 

• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 
roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 
roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 
8.09.2015 r. do 7.09.2016 r. członkom Komisji Rewizyjnej SERiA. 

• Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2016 roku 
w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finanso-
wych przewidzianych dla jednostek mikro.

 W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozy-
cje Zarządu, by następny XXIV Kongres SERiA odbył się w Bydgoszczy w dniach 
5-7 września 2017 r., a jego organizatorem był Uniwersytet Technologiczno-Przyrod-
niczy im. Jana i Jędrzej Śniadeckich w Bydgoszczy. Jako kandydata na Przewodniczą-
cego Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Sławomira Zawiszę. 
 Następnie prof. dr hab. Sławomir Zawisza przedstawił prezentację Uczelni i zarys 
programu XXIV Kongresu SERiA. Zaproponował tytuł Kongresu pt. Wyzwania dla 
rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich, do którego zgłoszono uwagi. Swoje suge-
stie odnośnie tytułu zgłosili: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Józef Ka-
nia, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. dr hab. Barbara Kutkowska. Ostatecznie, 
w wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 7 września 
2016 roku przyjęto uchwałę, że następny XXIV Kongres SERiA odbędzie się w Byd-
goszczy w dniach 5-7 września 2017 roku i upoważniono Zarząd do modyfikacji tytułu 
XXIV Kongresu SERiA.
 W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgła-
szanie wolnych głosów i wniosków.
 Prof. dr hab. Wojciech Florkowski przedstawił sprawozdanie z umieszczania Rocz-
ników Naukowych SERiA na portalu AgEcon. Zwrócił uwagę na dużą liczbę pobrań po 
umieszczeniu artykułów w bazie. Zachęcił także członków SERiA do wzięcia udziału 
w Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 
 Następnie prof. dr hab. Barbara Kutkowska pogratulowała Organizatorom XXIV 
Kongresu SERiA doboru referatów do sesji plenarnej oraz podziękowała recenzentom 
Roczników Naukowych SERiA za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Zachęciła także do 
wzięcia udziału w 160-tym seminarium Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnych (EAAE) pt. Rural Jobs and the CAP, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 
2016 roku w Warszawie. Poprosiła o przekazanie bliższych informacji dotyczących 
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seminarium dr hab. Katarzynę Zawalińską. W ostatnim punkcie obrad przewodniczą-
cy Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Michał Jerzak podziękował uczestnikom za 
udział w zebraniu i dokonał zamknięcia obrad.

Sprawozdanie Zarządu SERiA

Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres od 8.09.2015 roku do 7.09.2016 roku

 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu kierował Zarząd w składzie:
 prof. dr hab. Barbara Kutkowska   Prezes SERiA
 prof. dr hab. Barbara Gołębiewska   V-ce Prezes SERiA
 prof. dr hab. Grzegorz Spychalski   V-ce Prezes SERiA
 prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz Członek Zarządu
 prof. dr hab. Sławomir Zawisza    Członek Zarządu
 prof. dr hab. Michał Jerzak    Sekretarz Generalny
 prof. dr hab. Feliks Wysocki    Skarbnik

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

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

2. Prace nad przygotowaniem XXIII Kongresu SERiA w Białej Podlaskiej. 
3. Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA 

i podpisanie umowy z Wydawnictwem Wieś Jutra.
4. W minionej Kadencji Zarząd nadzorował pracę nad umieszczeniem artykułów z 

Roczników Naukowych SERiA w bazie AgEcon,  BazEkon i Indeks Copernicus.
5. Nadzorowanie prac nad nadaniem przez Bibliotekę Narodową w Warszawie 

e-ISSN dla elektronicznej formy roczników naukowych SERiA.
6. Nadzorowanie prac nad przygotowaniem wniosków do Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego o dofinansowanie organizacji XXIII Kongresu SERiA i Wy-
dawnictwa RN SERiA.

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

• 6 listopada 2015 roku w Sali Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97,

• 15 kwietnia 2016 roku w Sali Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97,
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• 1 lipca 2016 r. połączone posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA,  
w Sali Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97.

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się dnia 6 listopada 2015 roku w Bia-
łej Podlaskiej:

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

w Białej Podlaskiej.
• Przedstawiono rozliczenie finansowe XXII Kongresu SERiA w Kołobrzegu.
• Podsumowano merytorycznie XXII Kongres SERiA w Kołobrzegu.
• Omówiono kwestie związane z Wydawnictwem RN SERiA.

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się 15 kwietnia 2016 roku w Białej 
Podlaskiej:

• Zreferowano stan przygotowań do XXIII Kongresu SERiA.
• Ustalono program XXIII Kongresu SERiA.
• Zatwierdzono budżet XXIII Kongresu SERiA w Białej Podlaskiej.
• JM Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. 

dr hab. Józef Bergier, Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir So-
snowski, Prezydent Miasta Biała Podlaska – Dariusz Stefaniuk, Starosta Po-
wiatu Bialskiego – Mariusz Filipiuk, zgodzili się objąć patronatem honorowym 
XXIII Kongres SERiA. 

 Na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, które odby-
ło się 1 lipca 2016 roku w Białej Podlaskiej:

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

• Zatwierdzono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
• Podjęto decyzje o umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynów Informacyj-

nych SERiA.

II. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn Infor-
macyjny nr 21, w którym zawarto m.in. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia 
Członków SERiA na XXII kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności 
za okres 16.09.2014 roku do 8.09.2015 oraz stan przygotowań do XXIII Kongresu 
SERiA w Białej Podlaskiej. 

 Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie:
• XXIII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
• Serii wydawniczej, Roczników Naukowych SERiA.

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zakwalifikował do dofinansowania 
żadnego z wymienionych zadań.
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Karta żałobna – prof. dr hab. Grzegorz Spychalski

 W dniu 23 czerwca 2016 r. odszedł od nas prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, który 
pozostanie w naszej pamięci jako świetny naukowiec, życzliwy nauczyciel i wspaniały, 
skromny człowiek. Poniżej zamieszczamy sylwetkę naukową Pana Profesora Grzego-
rza Spychalskiego.

 Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski uro-
dził się 6 maja 1960 roku w Szczecinie. Stu-
dia wyższe ukończył w 1983 roku na Wydziale 
Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie, uzyskując stopień magistra inż. zootech-
niki. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał 
w 1992 roku, a w 2000 roku tytuł doktora ha-
bilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie 
ekonomiki rolnictwa na Wydziale Ekonomicz-
no-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. W latach 1989-1994 
odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii, Irlan-
dii Północnej oraz w Szwecji. Był wykładowcą 
na Queen’s University w Belfaście oraz Uniwersytecie Sztokholmskim. W 2006 roku 
został mianowany przez Prezydenta RP profesorem nauk ekonomicznych.
 W latach 1994-1996 pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Ekonomiki 
i Organizacji Gospodarki Żywnościowej ds. Studiów Zaocznych Akademii Rolniczej 
w Szczecinie. Od 1996 r. do 2002 był Prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Ekono-
miki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej (dwie kadencje). W latach 2002-2005 
pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 
Akademii Rolniczej w Szczecinie.
 Prof. dr hab. Grzegorz Spychalski piastował stanowiska inspektora Urzędu Skar-
bowego, Przewodniczącego Izby Rolniczej w Szczecinie, Dyrektora Agencji Rynku 
Rolnego w Szczecinie, Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zarówno w oddziale regionalnym w Szczecinie, jak i biurze centralnym w Warszawie. 
Od dnia 1 stycznia 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Instytutu Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) w Poznaniu. Następnie w dniu 29 czerwca 
2009 roku został powołany na funkcję Dyrektora IWNiRZ. 
 Dnia 1 września 2008 roku prof. dr hab. Grzegorz Spychalski objął stanowisko 
Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Koszalińskiej, a następnie 
w roku 2012, decyzją Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszaliń-
skiej, wybrany zastał do pełnienia funkcji Dziekana w WNE PK. Przez cały okres 
swej pracy odznaczał się wyjątkową solidnością i zaangażowaniem zarówno w pracy 
dydaktycznej, naukowej, jak i organizacyjnej na rzecz Wydziału. 
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 Prof. Grzegorz Spychalski w 1993 roku został włączony do grupy specjalistów 
ONZ-UNDP w programie pomocy krajom rozwijającym się, a w 1994 roku umieszczo-
ny na liście kandydatów do rad nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 
W roku 1995 został członkiem 3-osobowego zespołu likwidatorów Przedsiębiorstwa 
Przemysłu „Drobex-Heintz” sp. z.o.o., zatrudniającego 1000 pracowników, najwięk-
szej firmy drobiarskiej w Polsce. 
 W roku 1995 był ekspertem i wykładowcą w programie studium podyplomowe-
go dla nauczycieli szkół średnich rolniczych nt. „Rynek Rolny”, realizowanego jako 
projekt PHARE P 9105-03-1 przez Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki 
Żywnościowej AR w Szczecinie. Z kolei w roku 1996 był wykładowcą w programie 
szkoleniowym rządu duńskiego dla nauczycieli ekonomii pt. „Szkolenie ekonomiczne 
dla nauczycieli”, finansowanym częściowo przez PHARE, a w 1997 roku ekspertem 
i wykładowcą studium podyplomowego: „Inwestycje na obszarach wiejskich” progra-
mu PHARE. W roku 2003 był ekspertem w ramach Programu PHARE nt. wdrażania 
programu SAPARD w Polsce, a w 2006 roku ekspertem debaty nad przyszłością UE. 
 Profesor był specjalistą w zakresie ekonomiki gospodarki żywnościowej, polity-
ki społeczno-ekonomicznej i transformacji systemów gospodarczych. Jego zaintere-
sowania badawcze początkowo dotyczyły ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa 
rolniczego oraz modeli informacyjnych w wielkotowarowych fermach produkcji zwie-
rzęcej. Następnie zajmował się restrukturyzacją państwowego rolnictwa w Polsce, 
z uwzględnieniem ewolucji organizacyjno-własnościowej i konsekwencji społecznych 
takich działań. Problematyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa i polityki ekologicz-
nej w ekosystemowym modelu gospodarki rynkowej była kolejną sferą zainteresowań 
naukowych prof. Grzegorza Spychalskiego.
 Te doświadczenia wykorzystywał następnie w badaniach rynku rolnego i mechani-
zmów interwencji państwowej w polityce gospodarczej wobec gospodarki żywnościo-
wej. Rozwój zdecentralizowanych form zarządzania gospodarką, analizy roli samo-
rządu terytorialnego i gospodarczego stały się przedmiotem programów badawczych 
prof. Grzegorza Spychalskiego w ostatnich latach. Wyniki tych badań zachęciły Go 
do wykorzystania popytowych modeli wzrostu mezoekonomicznego dla wyjaśnienia 
zjawisk rozwoju regionalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań w latach 1987-
2010 opublikował ogółem 204 publikacje naukowe, w tym wiele zagranicznych.
 Profesor za swoją aktywną pracę otrzymał szereg nagród i odznaczeń, w tym 
w 2013 roku został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu, w którym pełnił funkcję członka zarządu i vice-prezesa.
 Odszedł od nas w dniu 23 czerwca 2016 roku.
 Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
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 Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Eko-
nomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Białej Podlaskiej, XXIV Kongres odbędzie się 
w dniach 5-7.09.2016 r. w Bydgoszczy i będzie organizowany przez Zakład Ekonomi-
ki i Doradztwa w Agrobiznesie, Katedry Agrotechnologii, Wydziału Rolnictwa i Bio-
technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadec-
kich w Bydgoszczy, przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. Patronat honorowy nad XXIV Kongresem SERiA objął JM 
Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 
w Bydgoszczy prof. zw. dr hab. Tomasz Topoliński.

Organizatorzy Kongresu

 W celu zorganizowania XXIV Kongresu SERiA powołano Komitet Organizacyjny 
w następującym składzie:
• prof. zw. dr hab. Bogdan Wawrzyniak  Honorowy Przewodniczący Komitetu  

             Organizacyjnego
• prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza   Przewodniczący
• dr inż. Roman Sass        Vice-przewodniczący (Dyrektor
              KPODR w Minikowie)
• dr Ryszard Kamiński       Vice-przewodniczący (Zastępca 
              Dyrektora KPODR w Minikowie)
• dr Izabela Wielewska       Sekretarz
• mgr inż. Magdalena Czyżykowska   Zastępca Sekretarza

Członkowie:
• dr inż. Maria J. Orłowska,
• dr inż. Piotr Prus,
• inż. Maria Bąk,
• dr Joanna Florek,
• dr Joanna Stanisławska.

XXIV Kongres SERIA
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Bogdan M. Wawrzyniak

 Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan M. Wawrzyniak był 
pierwszym kierownikiem Katedry Doradztwa w Agro-
biznesie ATR (obecnie UTP) w Bydgoszczy. Stopnie 
i tytuły naukowe: 1972 – doktorat, 1978 – habilitacja, 
1987 – profesor, w 1993 – profesor zwyczajny. Do-
robek naukowy obejmuje około 500 pozycji, w tym 
książki, podręczniki akademickie, skrypty, artykuły 
naukowe i popularno-naukowe. W zakresie działalno-
ści dydaktyczno-naukowej był promotorem 478 prac magisterskich, 9 doktorskich, 
opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych. Recenzent 29 prac doktorskich, 2 habilita-
cyjnych oraz 15 w przewodach profesorskich. Za działalność naukową-dydaktyczną i 
organizatorską otrzymywał wiele medali, odznaczeń i nagród. Wśród ostatnich orde-
rów można wymienić: w 1989 – Krzyż Oficerski OOP, w 2005 – Krzyż Komandorski 
OOP. 

Sławomir Zawisza

 Prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza – w roku 
1999 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, 
a w 2010 r. tytuł naukowy profesora. Od 2002 roku jest 
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie 
UTP w Bydgoszczy. Od 2005 roku pełni funkcję kie-
rownika Zakładu Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiz-
nesie. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Rolnictwa 
i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy. W roku 2008 był przewodniczącym Uczelnianej 
Komisji Wyborczej w wyborach władz UTP. W kadencji 2008-2012 był członkiem 
Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz brał udział 
w pracach 4 komisji senackich. Od 2000 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego 
kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, wydawanego przez Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W pracach badawczych zajmuje się doradztwem, 
szczególnie zaś problemami komunikacji interpersonalnej w działalności doradczej,  in-
nowatyką rolniczą, metodami prowadzenia pracy doradczej, zagadnieniami  organizacji  
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pracy doradczej, funkcjonowaniem instytucji i firm doradczych, potrzebami osób radzą-
cych się oraz przedsiębiorczością na obszarach wiejskich, przemianami gospodarczy-
mi na wsi, efektami integracji europejskiej na obszarach wiejskich, zrównoważonym 
rozwojem wsi i rolnictwa. Opublikował 190 prac, jako autor lub współautor, w tym 96 
oryginalnych i recenzowanych prac twórczych oraz 6 publikacji książkowych, a wśród 
nich: 2 jako autor, 3 jako redaktor naukowy, 1 jako współautor. Brał udział w ponad 80 
konferencjach naukowych. Uczestniczył w 7 projektach badawczych KBN, MNiSW, 
MRiRW, w tym w 3 jako kierownik projektu oraz kilkunastu projektach szkolenio-
wych, w tym w Projekcie Europejskim Leonardo da Vinci. Wypromował 4 doktorów 
i około 170 magistrów oraz inżynierów.

Roman Sass

 Dr inż. Roman Sass – w lutym 1991 roku, 
w wyniku przeprowadzonego konkursu, Wojewoda 
Bydgoski powierzył mu funkcję dyrektora Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Po zmianach 
administracyjnych w kraju i wprowadzeniu z dniem 
1 stycznia 2005 Ustawy o jednostkach doradztwa 
rolniczego, powołany zostaje przez Wojewodę Ku-
jawsko-Pomorskiego na stanowisko dyrektora Ku-
jawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, funkcję tę sprawuje do chwili 
obecnej. W latach1979-1991 pracował w Zakładzie Ekonomiki Produkcji Rolniczej 
UTP w Bydgoszczy. Po objęciu stanowiska dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie nie zaprzestał działalności badawczej, jego zainteresowania naukowe 
koncertują się wokół następującej problematyki: efektywność czynników produkcji 
w gospodarstwach rolnych, procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych 
przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zmiany potencjału produkcyjnego 
i efektywności produkcji gospodarstw rolnych inwestujących z wykorzystaniem wy-
branych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.
 Znaczące miejsce w działalności naukowej dr. Romana Sassa zajmuje rachunko-
wość gospodarstw rolniczych, szczególnie budowa systemu rachunkowości w Polsce, 
zarówno po transformacji gospodarczej (1994-1998), jaki przed wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej. W latach 2000-2004 brał udział w pracach zespołu przy mi-
nistrze rolnictwa, którego zadaniem było przygotowanie organizacji oraz pilotażowe 
wdrożenie sytemu rachunkowości w Polsce, obowiązującej we wszystkich państwach 
członkowskich UE. W latach 2000-2002 kierował międzynarodowym projektem (Pol-
ska, Dania, Francja) w ramach programu Leonardo da Vinci „System szkolenia dla 
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rolników i doradców ekonomicznych w zakresie ekonomiki gospodarstw rolniczych”. 
W ramach tego projektu przygotowano kompleksowy program szkolenia dla rolników 
i doradców: „Wykorzystanie wyników rachunkowości do podnoszenia poziomu zarzą-
dzania gospodarstwem”.
 Uczestnik wielu seminariów i konferencji naukowych oraz programów badawczych 
i szkoleniowych. Jego dorobek naukowy to ponad 150 artykułów, opublikował w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych ponad 100 oryginalnych prac twórczych. Był 
promotorem ponad 130 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich.
 Kierownik zespołów zadaniowych, ekspert, wykładowca i trener-edukator w licz-
nych projektach krajowych i międzynarodowych, m.in. w ramach programów PHARE, 
Leonardo da Vinci, SAPARD, PAOW, SPO Rolnictwo, PROW, ZPORR. Autor strate-
gii rozwoju wielu jednostek administracyjnych. 
 Jest członkiem organizacji zawodowych i społecznych: Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Rolnictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Towarzystwo Naukowej 
Organizacji i Kierownictwa. W IV i V kadencji Sejmu był stałym doradcą Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ryszard Kamiński

 Dr Ryszard Kamiński, mgr zootechnik (ATR 
Bydgoszcz), dr nauk humanistycznych w dyscypli-
nie nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie). Zastępca dyrektora Kujawsko Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mi-
nikowie. Prezes Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich w Warszawie – ogólnopolskiego porozu-
mienia organizacji wiejskich. Od 2002 roku adiunkt 
w Zakładzie Socjologii i Kultury Wsi Instytutu Roz-
woju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie. Jest inicjatorem pierwszego w Polsce powia-
towego programu odnowy wsi w powiecie nakielskim i współzałożycielem, a obecnie 
wiceprezesem lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. 
Zaangażowany w działalność kilku innych organizacji pozarządowych. Opublikował 
ponad 40 artykułów w czasopismach i książkach naukowych, dotyczących aktywno-
ści społeczności lokalnych, samoorganizacji i działań oddolnych na wsi. Jest współ-
autorem podręcznika nauczania spółdzielczości w szkołach rolniczych i dwóch pod-
ręczników opracowania lokalnych strategii rozwoju w ramach programu LEADER. 
Przygotował metodologię partycypacyjnego tworzenia planów rozwoju sołectwa oraz 
szereg ekspertyz dla Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
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czy Ministerstwa  Gospodarki. Uczestniczył jako ekspert w zespole do oceny Ex-ante 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. 
Był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, aktualnie jest członkiem Ko-
mitetu Monitorującego dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Jest też członkiem Wojewódzkiej Rady ds. Innowacji w województwie kujawsko 
– pomorskim oraz Członkiem Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Uczestniczył w kilku zespołach badawczych na 
poziomie europejskim, m.in. w grupie roboczej ds. opracowania koncepcji rozwoju 
regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich Europy „Foresight Blueprint”. Jest współ-
pracownikiem – polskim ekspertem Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich z Brukse-
li. 
 Jako zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Minikowie nadzoruje prace działów merytorycznych. Z jego udziałem Ośrodek 
rozpoczął aktywność w zakresie reorientacji zawodowej rolników i mieszkańców wsi 
(wcześniej Ryszard Kamiński był koordynatorem komponentu reorientacja rolników 
dla województwa lubelskiego w projekcie British Know-How Fund w latach 2000-
2002). W wyniku projektu reorientacji 2500 rolników i członków ich rodzin uzyskało 
nowe kwalifikacje zawodowe, a kilkaset podjęło zatrudnienie lub założyło własną po-
zarolniczą działalność. Zaangażował się w uzyskanie przez KPODR statusu instytucji 
otoczenia biznesu i realizację szeregu projektów (głównie z Regionalnego Programu 
Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), w tym mię-
dzy innymi w 2014 roku utworzenie klastra żywności tradycyjnej, regionalnej i eko-
logicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”. Nadzorował i bezpośrednio uczestniczył 
we wdrażaniu kilku projektów zagranicznych realizowanych przez KPODR Minikowo 
takich jako „Coach BIOENERGY” we współpracy z Fraunhofer Center z Lipska (IN-
TERREG dla Europy Środkowej), oraz projektów Q-BICON oraz BERAS Implemen-
tation, mającym na celu poprawę stanu Morza Bałtyckiego. Od roku 2013 koordyno-
wał realizację innowacyjnego w skali kraju projektu utworzenia w Borach Tucholskich 
gospodarstw opiekuńczych na bazie doświadczeń holenderskich (prowadzenie opieki 
nad osobami starszymi i dziećmi). 
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Dr Izabela Wielewska jest absolwentką Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politech-
niki Koszalińskiej, kierunku ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i ekonomi-
ka regionalna. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2003 roku. 
Od 2010 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomiki i Doradz-
twa w Agrobiznesie Katedry Agrotechnologii Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii 

Komitet Organizacyjny XXIV Kongresu SERiA
Od lewej: Piotr Prus, Izabela Wielewska, Maria Bąk, Sławomir Zawisza, Maria J. Orłowska, Magdalena Czyżykowska.

Izabela Wielewska

Komitet Organizacyjny XXIV Kongresu SERiA
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Uniwersytetu  Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W ramach wykony-
wanej pracy łączy działalność naukową z organizacyjną. Zainteresowania badawcze 
mieszczą się w obszarze ekonomiki rozwoju lokalnego i regionalnego, zrównoważo-
nego rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, inwestycji proekologicznych, odnawial-
nych źródeł energii, działalności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw agrobiznesu. 
Kierownik trzech i współwykonawca pięciu projektów badawczych, realizowanych 
we współpracy z otoczeniem rynkowym. Dwukrotnie uczestniczyła w międzyna-
rodowej wymianie naukowo-dydaktycznej na uczelniach partnerskich w Czechach 
i na Słowacji. Od 2011 roku aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz promocji 
UTP, pełniąc, jako członek Jury Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, funk-
cję przewodniczącej bloku tematycznego Agrobiznes. Wyróżniona nagrodą Rektora 
UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności organizacyjnej. Uczestnik licznych 
konferencji naukowych o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Od 2003 roku 
jest członkiem SERiA. Dotychczas opublikowała 119 recenzowanych prac nauko-
wych.

Mgr inż. Magdalena Czyżykowska – od 2009 roku zatrudniona na stanowisku asy-
stenta w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Katedry Agrotechnologii 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jest absolwentką kie-
runku rolnictwo, specjalność agronomia i agrobiznes (Wydział Rolnictwa i Biotechno-
logii, UTP w Bydgoszczy). Nadrzędnymi celami realizowanych zadań badawczych jest 
dbałość o środowisko przyrodnicze i poprawny rozwój obszarów wiejskich. W dorob-
ku naukowym jest kilka oryginalnych artykułów na temat wdrażania i wykorzystania 
programów Wspólnej Polityki Rolnej, pracy doradczej, jak i funkcjonowania instytucji 
otoczenia rolnictwa i wsi. Efektem prowadzonych prac jest otwarty przewód doktorski 
pt. Znaczenie doradztwa w procesie równoważenia środowiskowego gospodarstw rol-
niczych w województwie kujawsko-pomorskim na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii 
UTP w Bydgoszczy.

Dr inż. Maria Jolanta Orłowska – doktor  nauk rolniczych w dyscyplinie agro-
nomia, od 2009 r. adiunkt w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, 
Katedry Agrotechnologii Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zajmuje się pracą dydaktyczną oraz na-
ukową. Prowadzi badania naukowe i jest autorką publikacji i opracowań naukowych 

Magdalena Czyżykowska

Maria Orłowska
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z zakresu organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych, ekonomiki produkcji 
rolniczej oraz doradztwa rolniczego. Jej zainteresowania naukowe są szczególnie 
związane z problematyką potencjału produkcyjnego gospodarstw i metodami jego 
oceny, analizą sytuacji ekonomicznej gospodarstw, rachunkowością FADN, analizą 
ekonomiczno-finansową gospodarstwa rolniczego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne 
dotyczące analizy i planowania w gospodarstwach rolniczych, ekonomiki agrobizne-
su oraz rachunkowości, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziałach: 
Rolnictwa i Biotechnologii, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Technologii i Inżynierii 
Chemicznej.

Dr inż. Piotr Prus – absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Techniczno-Rol-
niczej (obecnie Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego) w Bydgoszczy. W czasie studiów oraz bezpośrednio po studiach 
poszerzał wiedzę zawodową dzięki licznym szkoleniom, praktykom i stażom, w tym 
również zagranicznym, m.in. w Danii, Niemczech, Finlandii oraz Wielkiej Bryta-
nii. Od wrześ nia 1999 r. zatrudniony w Katedrze Doradztwa w Agrobiznesie ATR 
(obecnie UTP) w Bydgoszczy. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2007 r. W trakcie 
pracy zawodowej uczestniczył w licznych szkoleniach, konferencjach i sympozjach 
naukowych. Od 2001 r. jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu oraz corocznie czynnie uczestniczy w kongresach naukowych organi-
zowanych przez to stowarzyszenie. Od 2001 r. jest wykładowcą na kursach organizo-
wanych w ramach the Baltic University Programme, który koordynowany jest przez 
Uppsala University w Szwecji. Od 2008 r. pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. 
Staży i Praktyk Studenckich. Od 2009 r. jest członkiem międzynarodowego konsor-
cjum naukowego Baltic & Black Sea Circle Consortium in Educational Research.  Od 
2014 r. pełni funkcję Koordynatora Uczelnianego UTP ds. Uniwersytetu Bałtyckiego. 
Współwykonawca licznych projektów badawczych, kierownik trzech projektów ba-
dawczych realizowanych we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Wielokrotnie 
uczestniczył w międzynarodowej wymianie naukowo-dydaktycznej na uczelniach 
partnerskich (Czechy, Grecja, Łotwa, Węgry, Litwa, Belgia, Słowacja, Holandia, Fin-
landia, Turcja). W latach 2008-2014 był członkiem Jury Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych w bloku tematycznym Agrobiznes. Od 2014 r. jest członkiem 
Komitetu Organizacyjnego oraz Przewodniczącym Komisji Konkursowej w Ogólno-
polskim Konkursie „INDEKS DLA ROLNIKA”. Sześciokrotnie wyróżniany nagro-
dą Rektora UTP za wyróżniające osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej 
oraz organizacyjnej. Dotychczas opublikował 107 recenzowanych prac naukowych. 
Autor jednej monografii naukowej.

Piotr Prus
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Inż. Maria Bąk – wieloletni  pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodnicze-
go w Bydgoszczy. Zatrudniona na stanowisku specjalisty w zakresie prac administra-
cyjnych w Zakładzie Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie Katedry Agrotechno-
logii. Absolwentka Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy z tytułem inżyniera 
ochrony środowiska w zakresie specjalności: zarządzanie infrastrukturą komunalną. 
Wielokrotnie nagradzana Nagrodami Rektora za wyróżniające osiągnięcia zawodowe 
i wkład pracy w realizację zadań Uczelni.

Dr Joanna Florek – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2011 
roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Ryzyko w działalności podmiotów sekto-
ra zbożowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych w SGGW w Warszawie. Od 2008 
roku jest pracownikiem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu; od 2012 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów 
i Rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe są związane z ekonomiką rolnictwa, 
a w szczególności z problematyką rachunkowości, finansowania i zarządzania ryzy-
kiem gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W okresie 
pracy naukowej opublikowała 29 publikacji naukowych. Od 2005 roku jest aktywnym 
członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Dr Joanna Stanisławska – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W 2012 
roku obroniła pracę doktorską pod tytułem Konsumpcja w gospodarstwach domowych 
rolników w Polsce i jej uwarunkowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Była wykonawcą promotorskiego 
projektu badawczego pod tym samym tytułem, sfinansowanego przez MNiSW. Od 
2007 roku pracowała na stanowisku asystenta, a od 2012 roku pracuje na stanowi-
sku adiunkta na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe są szczególnie związane z zagadnieniami 
konsumpcji, poziomu życia i finansami gospodarstw domowych oraz oceną finansową 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W okresie pracy naukowej opublikowała 38 
publikacji naukowych.

Maria Bąk

Joanna Florek

Joanna Stanisławska
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Miejsce Kongresu

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest naj-
starszą publiczną wyższą uczelnią bydgoską, której geneza sięga 1951 roku, kiedy to 
na mocy uchwały Prezydium Rządu z dnia 23 czerwca powołano do życia pierwszą 
w Bydgoszczy uczelnię wyższą – Wieczorową Szkołę Inżynierską. Została ona prze-
kształcona w 1964 roku w Wyższą Szkołę Inżynierską, a zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. w Akademię Techniczno-Rolniczą 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Od 2006 roku, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej, Akademia Techniczno-Rolnicza przyjęła nazwę Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy.

 UTP to wieloprofilowa uczelnia, kształcąca na 33 nowoczesnych kierunkach w 90 
specjalnościach licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyna w regio-
nie integrująca nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. 
W ciągu 65 lat mury uczelni opuściło ponad 55 tys. absolwentów, a wśród nich m.in. 
światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała 
oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk. 
 Obecnie jednostki organizacyjne zlokalizowane są w pięciu obiektach, miesz-
czących się przy al. prof. S. Kaliskiego, ul. Bernardyńskiej, ul. Ks. A. Kordeckiego, 
ul. Mazowieckiej i ul. Seminaryjnej. Strukturę organizacyjną UTP tworzy siedem 
wydziałów i jeden instytut: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowi-
ska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział 
Rolnictwa  i Biotechnologii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział  

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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Telekomunikacji,  Informatyki i Elektroniki, Wydział Zarządzania oraz Instytut Mate-
matyki i Fizyki. Uczelnia może pochwalić się pełnymi prawami akademickimi. Trzy 
wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, z rów-
noczesną możliwością przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego 
profesora (Wydziały: Inżynierii Mechanicznej; Rolnictwa i Biotechnologii oraz Ho-
dowli i Biologii Zwierząt).
 UTP zatrudnia około 1300 pracowników, z czego 632 stanowią nauczyciele aka-
demiccy, a wśród nich 158 profesorów, 345 doktorów oraz 129 asystentów, lektorów, 
instruktorów i wykładowców. Sześciu pracowników uczelni dostąpiło zaszczytu naj-
wyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa. 
 Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranckich i podyplomowych 
kształci się ponad 9 tys. studentów, realizowany jest proces kształcenia nowoczesnych 
kadr inżynieryjno-technicznych poprzez uruchamianie nowych kierunków studiów, 
budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku studiów, elastyczność procesu kształ-
cenia, wdrażanie systemu ECTS oraz programów MostAR i MOSTECH, umożliwiają-
cych studentom odbywanie części studiów w innych uczelniach krajowych i zagranicz-
nych.
 Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z prawie wszystkimi 
krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicz-
nymi. UTP uczestniczy w programach europejskich Erasmus+, Leonardo da Vinci, CE-
EPUS, COST i począwszy od 5. w kolejnych Programach Ramowych. Władze uczelni 
prowadzą działania zmierzające do włączenia UTP w system Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz w obszar funkcjono-
wania regionalnych i resortowych programów społeczno-gospodarczych.

 Ostatnie lata działalności UTP, to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wie-
lu płaszczyznach. Powstało Auditorium Novum (sale wykładowe 250-500 miejsc). 
W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności – kompleks jednostek 
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informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczą-
cego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. 

 Realizacja drugiego etapu RCI obejmowała powstanie 28 nowoczesnych laborato-
riów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. W Czytelni Bi-
blioteki Głównej UTP, mieszczącej się w RCI, zostało utworzone specjalne stanowisko 
komputerowe, przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu wyposa-
żone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy posiada własną, zmodernizowaną 
bazę noclegową i gastronomiczną. Dysponuje dwoma akademikami DS-1 i DS-2, 
położonymi na os. Błonie oraz dwoma akademikami DS-1 i DS-2 w Fordonie. Ofe-
ruje też pokoje gościnne jedno- oraz dwuosobowe w aneksach dwupokojowych z ła-
zienką. 
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zmodernizował też swoje obiekty spor-
towe przy akademiku na ul. Kaliskiego. Powstały dwa nowoczesne boiska oraz plene-
rowa siłownia. Teren został wyposażony w nowe urządzenia sportowe, kosze na śmie-
ci, stojak na rowery, ławki i oświetlenie. 
 Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich, możliwe jest sukcesywne 
wzmacnianie potencjału naukowego Uniwersytetu, a poszerzenie współpracy z oto-
czeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie, jako 
instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza. 
 Dużym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzecie-
go Wieku.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
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 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (WRiB) powstał w 1969 r. na bazie Filii Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonuje 
dziesięć katedr (Katedra Agrotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii, Katedra Che-
mii Środowiska, Katedra Entomologii i Fitopatologii Molekularnej, Katedra Genetyki, 
Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Katedra 
Melioracji i Agrometeorologii, Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności, Ka-
tedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Katedra Roślin Ozdobnych 
i Warzywnictwa), w ramach których funkcjonuje pięć zakładów (Zakład Ekonomiki 
i Doradztwa w Agrobiznesie, Zakład Chemii Rolnej, Zakład Fitopatologii Molekular-
nej, Zakład Biologii Molekularnej i Cytometrii, Zakład Biochemii) i cztery pracownie 
(Pracownia Fizjologii i Podstaw Biotechnologii Roślin, Pracownia Łąkarstwa, Pracow-
nia Doświadczalnictwa i Biometrii, Pracownia Biotechnologii). Wydział posiada rów-
nież własną stację badawczą w Mochełku. Od 2016 roku funkcję dziekana WRiB pełni 
prof. dr hab. inż. Jacek Długosz.

Obecnie WRiB oferuje pięć kierunków kształcenia: 
 • Rolnictwo – studia I i II stopnia oraz doktoranckie
 • Biotechnologia – studia I i II stopnia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka – studnia I i II stopnia
 • Architektura krajobrazu – studnia I stopnia
 • Nanobioinżynieria – studia I stopnia

 Kadrę naukowo-dydaktyczną WRiB stanowi 100 nauczycieli akademickich, w tym 
18 z tytułem naukowym profesora, 20 doktorów habilitowanych, 60 doktorów i 2 
asystentów. Do 2016 r. studia ukończyło 11.817 inżynierów i magistrów inżynierów, 
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w  tym 7.743 na studiach stacjonarnych i 4.074 na studiach niestacjonarnych. Wydział 
przeprowadził do 2016 roku 231 przewodów doktorskich i 48 przewodów habilitacyj-
nych. 
 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rol-
niczych w dyscyplinie agrotechnika (od 1992 r. agronomia) – pierwsze uprawnienie 
w bydgoskim środowisku akademickim oraz od 2004 r. drugie uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska – 
pierwszy wydział z dwoma uprawnieniami akademickimi. Ponadto Wydział posiada 
od 1984 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
rolniczych w dyscyplinie agrotechnika (agronomia) – pierwsze pełne uprawnienie aka-
demickie w bydgoskim środowisku naukowym, upoważniające do przeprowadzania 
postępowania o tytuł naukowy. Wydział uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach studiów rolnictwo i biotechnolo-
gia, a tym samym uzyskał najwyższą w historii kategorię naukową na podstawie oceny 
parametrycznej jednostek naukowych.
 Badania prowadzone na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgosz-
czy realizowane są w kilku, wyraźnie wyodrębniających się grupach problemowych. 
Znaczna część tematów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje tematykę związaną 
głównie z naukami przyrodniczymi i rolniczymi. Charakter badań w dziedzinie nauk 
rolniczych i dyscyplin związanych z ich rozwojem wymaga prowadzenia wieloletnich 
badań. Specyfika warsztatu i technik badawczych realizowanych na Wydziale jest sze-
roka i obejmuje przede wszystkim badania terenowe zlokalizowane w wielu punktach 
regionu kujawsko-pomorskiego. Wiodącą rolę w tym zakresie pełni Stacja Badawcza 
Wydziału w Mochełku, należąca do najstarszych obiektów doświadczalnych w Polsce 
(pola doświadczalne zajmują powierzchnie 28 ha gruntów ornych, na których reali-
zowane są 34 doświadczenia, prowadzone przez 9 jednostek organizacyjnych WRiB) 
oraz Rolniczy Zakład Doświadczalny w Minikowie. Znaczna ilość zadań badawczych 
Wydziału realizowana jest we współpracy z innymi jednostkami badawczymi, takimi 
jak: Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i jej stacjach, 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – Ogród Botaniczny w Bydgoszczy, Stacje Ho-
dowli Roślin, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rol-
nego, Agencja Nieruchomości Rolnych, ośrodki doradztwa rolniczego, średnie i małe 
przedsiębiorstwa o zróżnicowanych profilach działalności, m.in. bankowość, prze-
twórstwo; gospodarstwa dzierżawione i własne o zróżnicowanych poziomach intensy-
fikacji produkcji – rolnictwo ekologiczne, zrównoważone, a także z uwzględnieniem 
pakietów rolnośrodowiskowych. Nadrzędnymi celami zdecydowanej większości za-
dań badawczych jest dbałość o środowisko przyrodnicze i poprawny rozwój obszarów 
wiejskich. W działania te wpisują się cele perspektywiczne, takie jak: przywracanie 
walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, promowanie 
zrównoważonego systemu gospodarowania, doskonalenie technologii produkcji roślin 
energetycznych, racjonalne użytkowanie gleb i ochrona wód, utylizacja, przetwarzanie 
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i niestandardowe wykorzystanie organicznych odpadów w rolnictwie oraz kształtowa-
nie struktury krajobrazu. W ofercie Wydziału znajdują się między innymi: konsultacje, 
szkolenia, wykłady i ekspertyzy z zakresu kompleksowych technologii uprawy roślin 
energetycznych i ich wykorzystania, jak również prowadzenie doświadczalnictwa po-
lowego, badań terenowych i innych działań wdrożeniowych. Zakres badań wykracza 
poza granice regionu i kraju.
 Efektem prowadzonych badań są prace doktorskie i habilitacyjne oraz liczne pu-
blikacje pracowników Wydziału w renomowanych czasopismach krajowych i zagra-
nicznych. Wynikające z nich wnioski dla praktyki są wykorzystywane w szkoleniach 
rolników i służb rolnych oraz przekazywane w formie opracowań do ODR-ów.

Współorganizator XXIV Kongresu SERiA – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie

 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pod różnymi nazwami, funkcjonuje 
od 1956 roku. W ciągu tych minionych lat zadania Ośrodka ulegały wielokrotnie za-
sadniczym zmianom, wynikającym z aktualnej sytuacji rolnictwa, jego miejsca w go-
spodarce narodowej oraz polityki rolnej państwa. Największe zmiany nastąpiły jednak 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, po urynkowieniu gospodarki, a potem 
związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. 
 Oprócz zadań statutowych, jakie realizują wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego 
w kraju, Ośrodek w Minikowie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej realizował szereg innowacyjnych projektów 
wdrażanych często w całym kraju. Największe wyzwania przed doradztwem pojawiły 
się po okresie transformacji, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. W tym czasie działania Ośrodka zostały ukierunkowane na rozwój 
doradztwa ekonomicznego i informacji rynkowej. Przy współpracy z bydgoską uczel-
nią rolniczą opracowano autorski program komputerowy „KREDYT”, wykorzystywa-
ny do sporządzania biznes planów, który znalazł powszechne uznanie w całym kraju. 
Z tego narzędzia korzystała większość ośrodków doradztwa, jak również banki, szkoły 
rolnicze i instytucje agrobiznesu.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
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 Wobec olbrzymiego oczekiwania ze strony rolników, działalność Ośrodka koncen-
trowała się też na zbieraniu i upowszechnieniu informacji rynkowej. Dzięki współ-
pracy z Polsko-Amerykańskim Programem Informacji Rynkowej Ośrodek opracował 
i wdrożył system informacji rynkowej, a informacje o cenach, popycie i podaży publi-
kowane były co tydzień w Gazecie Pomorskiej – największym dzienniku regionalnym. 
Wydawane były również specjalistyczne wydawnictwa, dotyczące kształtowania się 
cen na produkty rolne oraz na środki do produkcji i usługi rolnicze. Zbieraniem infor-
macji rynkowej  i przekazywaniem jej do ministerstwa rolnictwa i innych instytucji 
Ośrodek zajmuje się w dalszym ciągu. 
 Ośrodek ma też niekwestionowany wkład w rozwój rachunkowości rolnej w Polsce 
i wykorzystania jej w zarządzaniu gospodarstwem. Przy bliskiej współpracy z Uni-
wersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i Instytutem Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie przygotowano niezbędną do-
kumentację oraz program do analizy danych. ODR w Minikowie wdrażał ten system 
w większości ośrodków w kraju. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, doświad-
czenia te były w dużym stopniu wykorzystane przy tworzeniu i wdrażaniu systemu 
rachunkowości POLSKI FADN. 
 W ostatnich latach nowatorskie w skali kraju były doświadczenia związane z ko-
niecznością przygotowania rolników i domowników do podejmowania nowych ak-
tywności zawodowych poza rolnictwem, realizowane w ramach programów „Czas 
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na zmiany – Reorientacja zawodowa rolników” oraz „Nowy zawód – nowa szansa”. 
Wzięło w nich udział ponad 5 tys. rolników i domowników, a dla 4,5 tys. przygoto-
wano „Indywidualne Plany Reorientacji Zawodowej”. Prawie 2,5 tys. osób uzyskało 
nowe kwalifikacje zawodowe m.in. operatora koparko-ładowarki, kierowcy kat C+E, 
księgowości, obsługi pilarek, kucharza itp. Skuteczność tego projektu (założenie wła-
snej działalności, podjęcie pracy na stałe, jak i pracy dorywczej) oceniamy na 48%. 
Kontynuacją tego działania jest projekt: „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze 
w województwie kujawsko-pomorskim”. W ramach projektu utworzonych zostanie, 
na bazie gospodarstw agroturystycznych, 15 gospodarstw opiekuńczych w powiecie: 
brodnickim, mogileńskim,  świeckim, tucholskim i wąbrzeskim. Realizacją projektu 
zainteresowały się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju i Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. 
 Innowacyjnym przedsięwzięciem w skali kraju jest też Centrum Techniki Rolni-
czej, działające od 2006 roku, którego głównym celem są szkolenia praktyczne dla rol-
ników i młodzieży szkół rolniczych z zakresu nowoczesnej techniki rolniczej. Działal-
ność Centrum opiera się na współpracy Ośrodka, nauki i firm zaopatrujących rolników 
w ciągniki, maszyny i urządzenia. W latach 2006-2016 zorganizowano 32 szkolenia 
praktyczne, w których uczestniczyło 1800 rolników i uczniów szkół rolniczych.

 Wizytówką Ośrodka są też Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-
-TECH, których współorganizatorem jest UT-P w Bydgoszczy. Targi zaliczane są do 
czołowych wystaw rolniczych w Polsce, w których uczestniczy 450 wystawców kra-
jowych i zagranicznych, targi odwiedza około 40 tys. zwiedzających. Targi AGRO-
-TECH charakteryzują się profesjonalną organizacją, uzyskując pięciokrotnie wyróż-
nienie wystawców Targowy Lider. Działalność wystawienniczo-targowa jest jedną 
z ważniejszych form pracy doradczej. W roku Ośrodek organizuje 10 imprez, w któ-
rych uczestniczy ponad 1000 wystawców, a odwiedza je około 100 tys. zwiedzających.
 KPODR podąża za potrzebami klientów, angażując się w inicjatywy służące two-
rzeniu powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw klastrowych. Ośrodek, jako jeden 
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z nielicznych w Polsce, uzyskał status instytucji otoczenia biznesu i certyfikat Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Bliska współpraca z grupą mikro i małych przed-
siębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego umożliwiła utworzenie klastra 
żywności tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska”.
 Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, ale też 
z partnerami zagranicznymi, głównie poprzez realizację wspólnych projektów jak np. 
„Coach Bio Energy”, finansowany z funduszu współpracy międzynarodowej UE dla 
krajów Europy Środkowej. Działania te kontynuowano w ramach kolejnego projek-
tu „Q-BICON”, dotyczącego międzynarodowego programu kształcenia doradców ds. 
zagospodarowania biomasy, a finansowanego z programu Leonardo da Vinci. Innym, 
dużym projektem, związanym z ochroną czystości wód Bałtyku, był projekt „Beras 
Implementation”, w którym uczestniczyło 20 partnerów z państw nadbałtyckich czy 
„Baltic Deal”. 
 Najważniejszą jednak działalnością Ośrodka są bezpośrednie usługi doradcze dla 
rolników i mieszkańców wsi. O zakresie tych usług świadczy liczba wykonanych 
opracowań, zorganizowanych szkoleń i konferencji: W latach 2004-2015 w zakresie 
ważniejszych usług należy wymienić: 266 tys. porad i 32 tys. lustracji w zakresie do-
radztwa indywidualnego, ponad 200 tys. wniosków o płatności obszarowe i ONW oraz 
46,7 tys. opracowań rolnośrodowiskowych, jak również 3 tys. opracowań dotyczących 
premii dla młodego rolnika i 3,5 tys. opracowań w zakresie działania modernizacja go-
spodarstw rolnych sporządzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
20 tys. szkoleń i 423 konferencji, w których uczestniczyło łącznie 430 tys. osób.
 Wyzwaniem dla kierownictwa Ośrodka jest przygotowanie doradców, jak i samej 
instytucji do funkcjonowania w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku usług 
doradczych. Atutem jest duży potencjał ludzi, struktura organizacyjna, zapewniająca 
łatwy kontakt z rolnikami, szeroki zakres prowadzonej działalności doradczej i bardzo 
dobra baza materialna. Powinno to nie tylko utrzymać, ale także wzmocnić pozycję 
i umożliwić skutecznie wspierać procesy przemian w rolnictwie i na kujawsko-pomor-
skiej wsi. Z kolei dewizą KPODR w Minikowie było i jest nadal profesjonalne doradz-
two, mające na celu wzrost dochodów i poprawę warunków życia rolników i mieszkań-
ców wsi.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie
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Ramowy program XXIV Kongresu SERiA 

 XXIV Kongres SERiA odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach 5-7 września 2017 r. 

Temat Kongresu: 
Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Propozycja programu:
04.09.2017 – przyjazd, zakwaterowanie 
05.09.2017 – otwarcie Kongresu 
     Sesje plenarne 
     Walne Zgromadzenie Członków 
     Uroczysta kolacja 
06.09.2017 – Sesje problemowe 
07.09.2017 – Wyjazdy studyjno-tematyczne

 W programie Kongresu przewiduje się dwie sesje plenarne oraz obrady w sześciu 
sekcjach problemowych zatytułowanych: 

• Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich.
• Kapitał intelektualny i społeczny w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
• Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie.
• Wykluczenia i inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich.
• Skutki polityki spójności na obszarach wiejskich.
• Sekcja anglojęzyczna.

KOMITET ORGANIZACYJNY XXIV KONGRESU SERIA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Katedra Agrotechnologii
Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie

ul. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz

e-mail: seria.bydgoszcz@gmail.com 
tel. 794 653 204 (sekretarz)

tel. 52 340-80-47

Aktualne informacje dotyczące Kongresu będą publikowane na stronie SERiA: 
www.seria.com.pl
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ZESZYT 1

  1. Mieczysław Adamowicz — Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w stra-
tegiach rozwoju polskich regionów;

  2. Marek Angowski, Katarzyna Domańska — Postawy konsumentów względem 
produktów ekologicznych a ich zachowania nabywcze na rynku produktów mle-
czarskich;

  3. Maryla Bieniek-Majka — Kierunki przepływów input/output produktów grup 
producentów owoców i warzyw;

  4. Marcin Chciałowski, Paulina Stolarczyk, Paulina Tuka — Wyzwania biogospo-
darki względem wskaźników zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej;

  5. Łukasz Chryniewicz, Dmytro Kyryliuk, Michał Wojtaszek — Kluczowe czynniki 
zwiększenia konkurencyjności rolnictwa na Ukrainie;

  6. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak — Wydatki budżetowe na stosunki wodne 
i postęp biologiczny w Polsce jako determinanty bazy surowcowej biogospodarki 
w długim okresie (2000-2016);

  7. Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki — Kondycja finansowa gmin wiej-
skich a źródła ich dochodów w województwie wielkopolskim;

   8. Danuta Guzal-Dec, Magdalena Zwolińska-Ligaj — Rola informacji ekologicznej 
w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lu-
belskiego;

  9. Andrzej Hornowski — Zmiany organizacyjne i ekonomiczne w gospodarstwach 
rolniczych we wsi Kopce w latach 1945-2015;

10. Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka — Wpływ poziomu zaawansowania rozwiązań 
logistycznych i informatycznych na płynność finansową przedsiębiorstw prze-
twórstwa rolno-spożywczego w Polsce;

11. Paweł Janulewicz, Agnieszka Kamińska, Sebastian Białoskurski — Analiza po-
dobieństwa wybranych państw Unii Europejskiej z punktu widzenia rozwoju 
zrównoważonego przy wykorzystaniu metody Warda;

12. Zuzanna Jarosz — Potencjał techniczny słomy w Polsce i efekty środowiskowe 
jej alternatywnego wykorzystania;

13. Michał Jasiulewicz, Waldemar Gostomczyk — Efektywność ekonomiczna wyko-
rzystania lokalnej biomasy do celów energetycznych; 

14. Bogusława Jaśkiewicz — Regionalne zróżnicowanie produkcji pszenżyta w Pol-
sce;

Roczniki Naukowe SERiA
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15. Jacek Jaworski, Katarzyna Sokołowska, Tomasz Kondraszuk — Wykorzystanie 
narzędzi zarządzania strategicznego w gospodarstwach rolniczych w Polsce. Wy-
niki badań;

16. Barbara Kiełbasa — Wykształcenie jako determinanta wdrażania innowacji 
w rolnictwie w świetle badań empirycznych;

17. Zdzisław Kochanowicz, Justyna Balcerzak, Piotr Bórawski — Ocena przydatności 
różnych form wsparcia projektu współfinansowanego w ramach EFS 2007-2013;

18. Dorota Komorowska — Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie;
19. Jerzy Kopiński — Ocena gospodarowania fosforem w procesie produkcji rolni-

czej na poziomie NUTS-0, NUTS-2;
20. Stanisław Krasowicz — Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki 

w regionach;
21. Józefa Krawczyk, Jędrzej Krupiński — Perspektywy ochrony bioróżnorodności 

zwierząt gospodarskich w warunkach biogospodarki;
22. Katarzyna Kwiecińska, Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski — Zaintereso-

wanie polskich konsumentów dziczyzną jako przeciwwaga dla mięsa pochodzą-
cego od zwierząt z chowu przemysłowego;

23. Sławomir Lisek — Wpływ sezonowości sprzedaży na sytuację ekonomiczno-fi-
nansową jednostek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa owoco-
wo-warzywnego;

24. Andrzej Madej — Bilans słomy w Polsce w latach 2010-2014 oraz prognoza do 
2030 roku;

25. Joanna Malinger — Wyniki ekonomiczne uznanych organizacji producentów ja-
błek z powiatu grójeckiego;

26. Mariusz Matyka — Zmiany relacji cen nawozów mineralnych i wybranych zie-
miopłodów;

27. Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz — Pozarolnicza działalność gospodar-
cza na obszarach wiejskich w Polsce;

28. Iwona Mystkowska, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Bo-
żena Głuszczak, Marcin Lipiecki — Porównanie opłacalności produkcji ziemnia-
ków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwie rolnym;

29. Marek Niewęgłowski, Agnieszka Ginter, Justyna Niedziałek — Dystrybucja pro-
duktów żywnościowych i surowców wytwarzanych w gospodarstwach ekolo-
gicznych regionu siedleckiego;

30. Wojciech Nowacki — Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i per-
spektywy rozwoju;

31. Anna Nowak, Tomasz Kijek, Ewa Wójcik — Wpływ wykształcenia rolników na 
produktywność pracy w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce;

32. Maria Jolanta Orłowska — Uprawy energetyczne źródłem surowca do produkcji 
energii odnawialnej;

33. Tomasz Pajewski — Zmiany poziomu emisji gazów cieplarnianych w produkcji 
rolnej;
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34. Małgorzata Polna — Rola zalesień gruntów rolnych w rozwoju obszarów wiej-
skich w Polsce;

35. Tomasz Rokicki — Rozwój zrównoważony w sektorach wykorzystujących ener-
gię w krajach Unii Europejskiej;

36. Michał Roman — Innowacyjność turystyki wiejskiej na przykładzie kantonu Ti-
cino w Szwajcarii;

37. Roma Ryś-Jurek — Polskie rodzinne gospodarstwa rolne jako podmioty biogo-
spodarki;

38. Łukasz Satoła — Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zada-
nia z zakresu gospodarki komunalnej (na przykładzie województwa małopolskie-
go);

39. Alina Syp, Antoni Faber — Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej 
w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC;

40. Monika Szafrańska — Prośrodowiskowe działania banków spółdzielczych w ra-
mach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie wojewódz-
twa małopolskiego; 

41. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara — Regionalne inteligentne specjaliza-
cje szansą rozwoju sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim;

42. Mikołaj Turzyński — Rozwój rachunkowości rolnej na ziemiach polskich od XVI 
do XIX wieku w świetle badań instruktarzy ekonomicznych;

43. Marek Zieliński — Efektywność funkcjonowania gospodarstw specjalizujących 
się w uprawach polowych położonych na terenach ONW i poza nimi;

44. Dagmara K. Zuzek — Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa mało-
polskiego.

ZESZYT 2

  1. Marcin Adamski — Sytuacja ekonomiczna rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
w latach 2011-2013;

  2. Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska — Uwarunkowania rozwoju bio-
gospodarki z uwzględnieniem energii odnawialnej;

  3. Agata Balińska — Turystyka wiejska w kontekście teorii rozwoju endogenicznego;
  4. Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka, Iwona Mystkowska, Marek Gugała — 

Efekt ekonomiczny mechaniczno-chemicznej pielęgnacji plantacji ziemniaków;
  5. Mirosław Biczkowski — Wpływ programu PROW na rozwój sektora odnawial-

nych źródeł energii przez inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie;
  6. Biernat-Jarka Agnieszka — Motywy zakupu ziemi przez rolników na przykładzie 

województwa mazowieckiego;
  7. Jolanta Bojarszczuk, Jan Zuba — Ocena organizacji gospodarki paszowej w wy-

branych gospodarstwach mlecznych;
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  8. Piotr Chibowski, Waldemar Izdebski, Oksana Makarchuk, Vladimir Sinielnikov, 
Jacek Skudlarski, Svetlana Aleksandrovna Zaika, Stanisław Zając — Produkcja 
rzepaku w Polsce, na Białorusi i Ukrainie w aspekcie rozwoju sektora biopaliw 
transportowych;

  9. Piotr Cymanow — Potencjał migracji powrotnych w aspekcie możliwości rozwo-
ju lokalnego wiejskich obszarów problemowych;

10. Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz — Bezpieczeństwo finansowe przed-
siębiorstw produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich;

11. Magdalena Czułowska, Łukasz Abramczuk — Wyniki produkcyjne i ekonomicz-
ne w chowie krów mlecznych w ujęciu regionalnym;

12. Marta Domagalska-Grędys — Zaangażowanie grup producentów w rozwój bio-
gospodarki;

13. Piotr Dominik, Józef Grochowicz — Turystyka kulinarna w opinii studentów 
warszawskich uczelni;

14. Agnieszka Gałecka, Mariusz Pyra — Zadłużenie gospodarstw rolniczych w Pol-
sce w latach 2010-2013; 

15. Eliza Gaweł, Mieczysław Grzelak, Andrzej Madej — Ocena produkcyjno-ekono-
miczna wydajności runi bobowato-trawiastej w zależności od składu gatunkowe-
go mieszanek i sposobu użytkowania;

16. Zbigniew Gołaś — Ocena kondycji finansowej sektora produkcji napojów w Pol-
sce i Niemczech;

17. Adam Harasim, Bogusław Włodarczyk — Ocena zrównoważenia różnych typów 
gospodarstw na glebach lekkich;

18. Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka — Paradoks produktywności w polskim prze-
myśle spożywczym – aspekt zadłużenia przedsiębiorstw;

19. Zuzanna Jarosz — Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bio-
paliw z uwzględnieniem pośrednich zmian użytkowania gruntów;

20. Michał A. Jerzak, Paweł Krysztofiak — Ekonomiczne możliwości rozwoju pro-
dukcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce;

21. Qi Jun Jiang, Joanna Baran, Marcin Wysokiński — Porównanie efektywności 
rolnictwa w chińskich prowincjach;

22. Izabela Klepacka-Dunajko, Marek Niewęgłowski, Halina Kałuża — Pozarolnicza 
działalność gospodarcza na obszarach wiejskich o wysokich walorach przyrodni-
czych;

23. Dorota Kmieć — Uwarunkowania aktywności edukacyjnej ludności wiejskiej 
w wieku produkcyjnym;

24. Tomasz Kondraszuk — Wybrane problemy rozliczania VAT w rolnictwie;
25. Jolanta Kondratowicz-Pozorska — Wdrażanie koncepcji biogospodarki w eko-

logicznych gospodarstwach rolnych – szacunek kosztów wdrożonych przedsię-
wzięć;

26. Łukasz Kryszak — Nierówności dochodowe w rolnictwie krajów Unii Europej-
skiej w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju;
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27. Krystyna Krzyżanowska — Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w powiecie płockim;

28. Izabela Lipińska — System ubezpieczeń rolnych w Turcji jako instrument ogra-
niczania ryzyka produkcyjnego;

29. Joanna Muszyńska, Iwona Müller-Frączek — Projekt „Europa efektywnie ko-
rzystająca z zasobów” – pozycja Polski na tle Wspólnoty w zakresie realizacji 
inicjatywy przewodniej Unii Europejskiej;

30. Eugeniusz Niedzielski — Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw;

31. Anna Nowak, Paweł Janulewicz, Artur Krukowski — Zróżnicowanie przestrzen-
ne absorpcji funduszy pomocowych w Polsce w ramach PROW 2007-2013;

32. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Wioletta Wróblewska — Perspektywy sprzedaży 
ekologicznych owoców i warzyw w Lublinie w świetle opinii detalistów;

33. Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska — War-
tość produkcji ziemniaków jadalnych w zależności od rodzaju nawożenia natural-
nego i organicznego;

34. Iwona Pomianek — Zmiany sytuacji demograficznej województwa podkarpac-
kiego w latach 2004-2014;

35. Damian Puślecki — Prawne pojęcie gospodarstwa rodzinnego;
36. Robert Rosa, Agnieszka Ginter, Edyta Kosterna-Kelle, Jolanta Franczuk, Anna 

Zaniewicz-Bajkowska — Wybrane zachowania konsumentów na rynku warzyw 
na przykładzie województwa mazowieckiego;

37. Roman Rudnicki, Mieczysław Kluba, Łukasz Wiśniewski — Zróżnicowanie płat-
ności Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących poprawy czynników produkcji rolni-
czej w Polsce;

38. Agnieszka Siedlecka, Bogusław Grąszko — Odnawialne źródła energii jako na-
rzędzie oddziaływania na jakość życia gospodarstw domowych;

39. Joanna Sobczak, Ewa Matyjaszczyk — Porównanie kosztów chemicznej ochrony 
roślin z udziałem środków zawierających stare i nowe substancje aktywne;

40. Wojciech Sroka — Potencjał produkcyjny rolnictwa w miastach i obszarach pod-
miejskich;

41. Alicja Sułek, Piotr Nieróbca, Grażyna Podolska — Ocena ekonomiczna technolo-
gii produkcji pszenicy ozimej o różnym poziomie intensywności;

42. Alina Syp, Antoni Faber, Małgorzata Kozak — Porównanie emisji N2O z upra-
wy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 
i 2;

43. Tomasz Szuk, Barbara Kutkowska, Marek Stachowiak — Samowystarczalność 
w produkcji owoców w Polsce w ujęciu regionalnym;

44. Bożena Tańska-Hus, Anna Kapała — Mobilność gruntów w drodze dzierżawy 
w gospodarstwach rodzinnych i wielkoobszarowych w latach 2000-2014;

45. Katarzyna Utnik-Banaś, Józefa Krawczyk — Produkcja drobiarska w aspekcie 
podstawowych założeń biogospodarki;
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46. Zbigniew Wasąg — Wpływ poziomu uzbrojenia stanowisk pracy na system pro-
dukcyjny w gospodarstwach rodzinnych;

47. Tomasz Wojewodzic — Czynniki różnicujące absorpcję wybranych działań 
PROW 2007-2013 w makroregionie Małopolska i Pogórze;

48. Rafał Wyszomierski, Aneta Bełdycka-Bórawska, Piotr Bórawski, Krzysztof Jan-
kowski — Ocena opłacalności wykorzystania biomasy na cele energetyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem peletu;

49. Wojciech Ziętara — Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmio-
tach biogospodarki;

50. Magdalena Zwolińska-Ligaj, Danuta Guzal-Dec — Przedsiębiorczość w sektorze 
biogospodarki jako kierunek zrównoważonego rozwoju lokalnego na obszarach 
przyrodniczo cennych województwa lubelskiego.

ZESZYT 3

  1. Arkadiusz Artyszak, Balázs Pozsár, Beata Michalska-Klimczak, Zdzisław Wy-
szyński — Produkcja cukru i buraków cukrowych na Węgrzech i w Polsce w la-
tach 1995-2014;

  2. Wioletta Bieńkowska-Gołasa — Produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej 
w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii;

  3. Jolanta Bojarszczuk, Janusz Podleśny — Aspekty ekonomiczne uprawy mieszan-
ki strączkowo-zbożowej w porównaniu do czystego siewu łubinu wąskolistnego 
i jęczmienia jarego;

  4. Georgij Cherevko — Produkcja rzepaku na cele bioenergetyczne na Ukrainie;
  5. Zsuzsanna Deák, Árpád Ferencz — Spin-farming – narzędzie rozwoju obszarów 

wiejskich;
  6. Alicja Drzewiecka, Maria Śmiechowska — System ochrony produktów regional-

nych i tradycyjnych na przykładzie truskawki kaszubskiej;
  7. Wiesław Dzwonkowski — Analiza sytuacji na krajowym rynku pasz białko-

wych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania materiałów paszowych 
GMO;

  8. Krzysztof Firlej, Chrystian Firlej, Mateusz Mierzejewski — Znaczenie sankcji 
gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów Grupy Wyszehradzkiej 
w obszarze rolnictwa;

  9. Edyta Gajos, Sylwia Małażewska — Efekty zewnętrze w produkcji zwierzęcej na 
przykładzie dobrostanu zwierząt;

10. Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Olga Walczewska — Postawa młodych rolni-
ków powiatu ciechanowskiego względem możliwości rozwojowych gospodarstw 
rolnych;

11. Piotr Gołasa — Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie– poziom 
i źródła pochodzenia;
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12. Barbara Gołębiewska, Tomasz Pajewski — Negatywne skutki produkcji rolniczej 
i możliwości ich ograniczania;

13. Jarosław Gołębiewski, Ola Bareja-Wawryszuk — Znaczenie sprzedaży bezpo-
średniej w polskim rolnictwie;

14. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk — Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji 
fotowoltaicznych;

15. Aleksander Grzelak — Związki między bezpieczeństwem żywnościowym a nie-
równościami dochodowymi;

16. Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka, Andrzej Hornowski — Produkcja warzyw 
w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2014;

17. Dorota A. Janiszewska, Luiza Ossowska — Regionalne zróżnicowanie poziomu 
innowacyjności w Polsce;

18. Paweł Janulewicz, Barbara Bujanowicz-Haraś — Ocena rozwoju zrównoważone-
go polskich podregionów;

19. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — Możliwości ograniczenia emisji rolniczych 
z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu;

20. Tomasz Kacprzak — Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój przedsię-
biorczości w gminie Skórzec;

21. Józef Kania, Tadeusz Zając, Józef Śliwa — Efektywność ekonomiczna uprawy 
soi i rzepaku w zachodniej części Polski;

22. Krzysztof Kapela, Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Marek Niewęgłowski, 
Ewa Krasnodębska — Racjonalizacja zakupu technicznych środków produkcji na 
przykładzie gospodarstwa rolnego;

23. Katarzyna Karbowiak — Aktywność turystyczna mieszkańców Polski;
24. Szilvia Erdeiné Késmárki-Gally — Rozwój kosztów maszyn rolnych i jego 

wpływ na organiczne gospodarstwa rolne na Węgrzech;
25. Sylwia Kierczyńska — Zmiany struktury asortymentowej uprawianych w Polsce 

drzew i krzewów owocowych;
26. Gabriella Kispál, István Takács — Producenci win w Europie i na świecie;
27. Anna M. Klepacka, Patrycja Wąsiewska — Innowacje produktowe a preferencje 

klientów na przykładzie branży piekarniczej;
28. Zofia Kołoszko-Chomentowska — Efektywność wykorzystania środków trwa-

łych w gospodarstwach rolnych;
29. Renata Korzeniowska-Ginter, Alina Dereszewska, Ewa Spigarska — Postawa 

konsumentów względem wdrażania idei segregacji odpadów piekarsko-cukierni-
czych „u źródła”;

30. Irén Rita Kőszegi — Chęci młodych rolników do współpracy i ich szanse do uzy-
skania własność gruntu na przykładzie Homokhátság;

31. Irena Kropsz-Wydra, Magdalena Klimek — Podmioty biogospodarki w struktu-
rze działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska oraz Polski;

32. Dominika Kuberska — Wsparcie organizacji klastrowych jako forma interwencji 
publicznej w sektorze rolno-żywnościowym;
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33. Dariusz Kusz, Marek Sobolewski — Zmiany efektywności gospodarstw rolni-
czych korzystających z pomocy publicznej w działalności inwestycyjnej;

34. Agnieszka Kuś, Magdalena Pawlik — Wybrane miary finansowe a strategia 
gospo darowania kapitałem obrotowym na przykładzie przedsiębiorstw przemy-
słu spożywczego;

35. Hubert S. Łąkowski, Magdalena Śmiglak-Krajewska — Identyfikacja sposobów 
ograniczania ryzyka w działalności krajowych przedsiębiorstw przemysłu tłusz-
czowego;

36. Agnieszka Maciąg — Polityka gospodarcza Niemiec w zakresie działań mają-
cych na celu ochronę klimatu;

37. Karolina Marek, Rafał Baum — Efektywność wybranych instrumentów gospo-
darki nieruchomościami gminy – aspekty teoretyczne;

38. Magdalena Mądra-Sawicka — Stopień wykorzystania nadwyżki finansowej w fi-
nansowaniu inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach przetwórstwa 
spożywczego;

39. Ilona Molenda-Grysa — Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty biogo-
spodarki;

40. Szilvia Molnár — Ocena produkcji mięsa gęsi na Węgrzech i w Polsce;
41. Anna Murawska — Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrówno-

ważonej konsumpcji;
42. Joanna Newerli-Guz — Uprawa roślin zielarskich w Polsce;
43. Krzysztof Nuszkiewicz — Znaczenie gospodarki niskoemisyjnej w gminie Puł-

tusk;
44. Anna Olszańska — Wielkość skupu i ceny skupu żywca wieprzowego w Unii Eu-

ropejskiej w latach 1990-2015. Analiza zmian na przykładzie wybranych krajów;
45. Andrzej Parzonko — Procedury administracyjne stosowane w ocenie projektów 

inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych w gospodarstwach rolni-
czych – ich spójność i użyteczność;

46. Anna J. Parzonko — Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie w Polsce i możliwości 
ich wykorzystania;

47. Monika Roman — Zastosowanie metody E-H do określenia zasięgu geograficz-
nego rynku masła;

48. Krzysztof Rutkiewicz, Monika Woźniak — Strategia kształtowania przewagi 
konkurencyjnej na rynku produkcji trawników rolowanych oraz mat wegetacyj-
nych. Studium przypadku;

49. Agnieszka Rybowska — Produkty sojowe w opinii konsumentów Trójmiasta;
50. Anna Sieczko — Kapitał ludzki w rozwoju gospodarstw agroturystycznych 

wschodniego Mazowsza;
51. Agnieszka Siedlecka — Normy prawne jako narzędzie kreowania gospodarki od-

padami gospodarstw domowych;
52. Alina Syp, Anita Gębka, Artur Żukiewicz — Emisje N2O w gospodarstwie spe-

cjalizującym się w produkcji roślinnej;
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53. Ewa Szczepanowska, Izabela Witkowska — Próba oceny wybranych cech agro-
turystyki w gminie Złocieniec;

54. Elżbieta Jadwiga Szymańska — Integracja producentów żywca wieprzowego 
w łańcuchu dostaw wieprzowiny;

55. Katalin Takács-György — Innowacje dla większego bezpieczeństwa żywności;
56. Marzena Tomaszewska, Milena Lipińska, Danuta Kołożyn-Krajewska, Adam 

Grodzicki — Analiza strat na etapie transportu mleka i jego przetworów w wy-
branych spółdzielniach mleczarskich z Wielkopolski;

57. Jadwiga Topczewska, Anna K. Rogowska, Małgorzata Ormian — Użytkowanie 
koni w rolnictwie ekologicznym w aspekcie zrównoważonego rozwoju w połu-
dniowo-wschodniej Polsce;

58. Paulina Tuka — Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemnia-
ków w Polsce;

59. Miklós Vásáry, Csaba Domán — Płatności związane z wielkością produkcji – 
wpływ sektorowy na podstawie danych o produkcji soi;

60. Zbigniew Wasąg — Efektywność stosowania środków technicznych w gospodar-
stwach rodzinnych korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej;

61. Andrzej Piotr Wiatrak — Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunko-
wania;

62. Jan Wołoszyn, Marcin Ratajczak — Społeczne aspekty działalności przedsię-
biorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich;

63. Arkadiusz Zalewski, Marek Zieliński — Ocena funkcjonowania gospodarstw 
specjalizujących się w uprawach polowych stosujących nawozy wapniowe na tle 
gospodarstw pozostałych w latach 2006-2014;

64. Jan Zawadka — „Hity Turystyki Wiejskiej” w świadomości Polaków;
65. Martin Zsarnoczky — Wpływ srebrnej turystyki na obszary wiejskie;
66. Maria Zuba-Ciszewska, Jan Zuba — Miejsce ekologicznej produkcji rolniczej 

w polskim rolnictwie;
67. Katarzyna Żmija — Strategie różnicowania działalności gospodarczej przez rol-

ników posiadających drobne gospodarstwa rolne;
68. Agnieszka Żołądkiewicz — Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopa-

liw ciekłych.

ZESZYT 4

  1. Hanna Adamska, Małgorzata Gniadzik, Izabela Gołąb, Marcin Kozak — Opłacal-
ność uprawy wybranych roślin bobowatych;

  2. Zsolt Baranyai — Czynniki zaufania w rolnictwie węgierskim – doświadczenia 
na podstawie modelu Sholtersa;

  3. Beata Bilska, Danuta Kołożyn-Krajewska — Analiza strat żywności generowa-
nych w zakładach mleczarskich – badanie pilotażowe;
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  4. Agnieszka Brelik — Rolnictwo ekologiczne w Polsce w aspektach biogospodarki 
oraz zrównoważonego rolnictwa;

  5. Mariusz Chądrzyński — Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywcze-
go w Polsce;

  6. Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Zofia Gródek-Szostak — Kanały dystrybucji 
w wybranym przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsa;

  7. Magdalena Czyżykowska — Rola doradztwa we wspieraniu programów rolno-
środowiskowych w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskie-
go;

  8. Alina Dereszewska, Renata Korzeniowska-Ginter — Ocena przydatności odpa-
dów piekarskich do zintensyfikownia procesów fermentacji i denitryfikacji w ko-
munalnej oczyszczalni ścieków;

  9. Wojciech J. Florkowski, Anna Us — Popularne formy rekreacji wśród mieszkań-
ców terenów rolnych: przypadek mieszkańców województwa lubelskiego;

10. Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Marek Niewęgłowski — Sukcesja gospodarstw 
rolnych oparta na wiedzy. Studium przypadku;

11. Barbara Gradziuk, Piotr Gradziuk — Ranga odnawialnych źródeł energii w gmin-
nych planach gospodarki niskoemisyjnej;

12. Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak — Zielona energia skutecznym moto-
rem rozwojowym gmin. Przykład z województwa łódzkiego;

13. Lidia Gunerka, Tadeusz Filipiak, Lilianna Jabłońska — Kosztochłonność produk-
cji w gospodarstwach ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej;

14. Marta Guth, Sebastian Stępień — Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych 
FADN w makroregionach Unii Europejskiej względem determinant produkcji 
mleka;

15. Andrzej Hornowski, Łukasz Kryszak — Wyniki finansowe drobnych gospo-
darstw rolnych w świetle sprawozdań europejskiego FADN;

16. Péter Horváth, Károly Pető — Koncentracja subsydiów Unii Europejskiej dla rol-
nictwa i obszarów wiejskich na poziomie regionalnym na Węgrzech;

17. Anna Jankowska, Beata Fabisiak — Zatrudnienie osób starszych w biogospodar-
ce w krajach regionu morza bałtyckiego;

18. Zuzanna Jarosz, Faber Antoni — Zmiany w rozwoju sektora biopaliw płynnych;
19. Karolina Jąder — Konsumpcja owoców w Polsce w różnych typach gospodarstw 

domowych;
20. Sławomir Juszczyk — Znaczenie innowacji produktowych i kosztów ochrony 

środowiska w polskich spółdzielniach mleczarskich;
21. Ryszard Kata — Zmiany w mikroekonomicznym i sektorowym modelu banko-

wości spółdzielczej w Polsce;
22. Jakub Kraciuk — Wartość dodana w międzynarodowym handlu produktami sek-

tora biogospodarki na Przykładzie Polski;
23. Justyna Kufel-Gajda — Marże w branżach polskiego przemysłu spożywczego 

jako predyktory cyklu koniunkturalnego;
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24. Piotr Kułyk, Anna Kowalewicz — Ocena poziomu oraz możliwości rozwoju rol-
nictwa ekologicznego w województwie lubuskim;

25. Krisztina Ladányi, István Szűcs — Analiza ekonomiczna zastosowania obornika 
na Węgrzech;

26. Edmund Lorencowicz — Zmiany cen ciągników rolniczych w Polsce w latach 
2000 2014;

27. Adam Majchrzak, Bazyli Czyżewski — Przedsiębiorca rolny w świetle znoweli-
zowanych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;

28. Janusz Majewski — Pszczoły w biogospodarce – znaczenie i wartość ekonomicz-
na;

29. Dominika Malchar-Michalska — Pionowa koordynacja transakcji między grupa-
mi producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami. Przykład rynku ziemnia-
ków;

30. Luiza Ossowska, Dorota A. Janiszewska — Rozwój zrównoważony gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich w województwie zachodniopomorskim;

31. Tomasz Pajewski — Zanieczyszczenie wody jako negatywny efekt działalności 
rolniczej;

32. Halina Powęska — Kategoryzacja produktów projektów z zakresu dóbr kultury 
współfinansowanych z programów operacyjnych 2007-2013(2015) w wojewódz-
twie lubelskim;

33. Joanna Rakowska — Starość demograficzna obszarów wiejskich województwa 
mazowieckiego;

34. Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka — Innowacyjne rozwiązania w turystyce 
wiejskiej;

35. Maciej Stawicki — Samorządy obszarów wiejskich województwa lubelskiego 
jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej;

36. Agnieszka Tłuczak — Typologia województw pod względem ekonomicznego 
zrównoważenia rolnictwa;

37. Júlia Tobak, András Nábrádi — Teoretyczne podejście do zagadnienia sukcesji 
firm rodzinnych;

38. Marzena Trajer, Krystyna Krzyżanowska — Finansowe wsparcie procesów inte-
gracyjnych w rolnictwie;

39. Adam Wąs, Edward Majewski, Monika Komińczyk — Wpływ deregulacji rynku 
cukru na organizację i wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolniczych;

40. Grzegorz Wesołowski, Elżbieta Kołodziej — Relacje klientów z bankami spół-
dzielczymi a sposób postrzegania ich produktów;

41. Aneta Zakrzewska — Innowacyjność spółdzielni mleczarskich w Polsce;
42. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, Bo-

żena Głuszczak — Opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych;
43. Sławomir Zawisza, Kamila Buczkowska — Ocena działalności agroturystycznej 

w powiecie żnińskim województwa kujawsko-pomorskiego;
44. Agata Żak — Rola ekoinnowacji w rozwoju rolnictwa.
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ZESZYT 5

  1. Patrycja Beba, Walenty Poczta, Ewa Kiryluk-Dryjska — Ewolucja kierunków 
wsparcia wsi i rolnictwa w Polsce środkami Wspólnej Polityki Rolnej o charakte-
rze strukturalnym;

  2. Anna Bisaga — Zakorzenienie gospodarstw rolnych w lokalnych (regionalnych) 
systemach biobiznesu – uwarunkowania instytucjonalne w województwie opolskim;

  3. Małgorzata Błażejowska — Instrumenty systemu wsparcia energetyki prosu-
menckiej;

  4. Tadeusz Filipiak — Handel zagraniczny owocami i przetworami w Polsce w la-
tach 2004-2014;

  5. Wojciech Gotkiewicz, Tomasz Klimecki — Działania prośrodowiskowe w gospo-
darstwach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem programu rolnośrodowisko-
wego;

  6. Anna Grontkowska — Wybrane aspekty biogospodarki w gospodarstwach o du-
żym obszarze;

  7. Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Krzysztof Kapela, Ewa Krasnodębska, Anna 
Sikorska — Porównanie opłacalności produkcji kukurydzy na ziarno i cele ener-
getyczne;

  8. Agnieszka Jakubowska — Starzenie się zasobów pracy na obszarach wiejskich – 
analiza regionalna;

  9. Agnieszka Judzińska — Konkurencyjność cenowa polskiego sektora mleczar-
skiego w Unii Europejskiej;

10. Tomasz Kacprzak, Iwona Kukulak-Dolata — Wpływ inwestycji infrastruktural-
nych na rozwój zrównoważony miasta Biała Podlaska;

11. Tomasz Kijek, Piotr Chojnacki — Ocena zdolności krajów Unii Europejskiej do 
tworzenia i wykorzystania wiedzy na potrzeby biogospodarki;

12. Anna M. Klepacka, Monika Bagińska — Społeczna odpowiedzialność biznesu 
a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;

13. Ewa Koreleska, Katarzyna Chwal — Ocena dostępności żywności ekologicznej 
w wybranych punktach sprzedaży w Bydgoszczy;

14. Krisztián Kovács, István Szűcs — Pomiar efektywności węgierskich producen-
tów mleka;

15. Olena Kulykovets, Anna Kudlińska-Chylak, Hanna Górska-Warsewicz — Zacho-
wania konsumenckie w zakresie zakupów grupowych;

16. Agnieszka Kurdyś-Kujawska — Ekspozycja gospodarstw rolnych na ryzyko po-
godowe a skłonność rolników do uczestnictwa w systemie ubezpieczeń rolnych;

17. Viktória Kurmai — Koncentracja i konkurencja na globalnym rynku koncentratu 
jabłkowego w odniesieniu do Węgier, Polski i Chin;

18. Barbara Kutkowska, Tomasz Berbeka — Zróżnicowanie dochodów rolniczych 
gospodarstw indywidualnych po wprowadzeniu nowego systemu dopłat bezpo-
średnich;
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19. Marek Kuźmicki — Instytucjonalno-systemowe bariery rozwoju przedsiębiorstw 
gastronomicznych i noclegowych na obszarach wiejskich województwa lubel-
skiego;

20. Danuta Leszczyńska, Alicja Sułek, Piotr Nieróbca — Ocena ekonomiczna tech-
nologii produkcji jęczmienia jarego o różnym poziomie intensywności;

21. Irena Łącka — Przyczyny zmian wielkości inwestycji w przemyśle spożywczym 
w latach 2007-2014;

22. Władysława Łuczka — Mocne i słabe strony przetwórstwa ekologicznego;
23. Mariusz Maciejczak — Koszty współistnienia w biogospodarce na przykładzie 

produkcji równoległej w gospodarstwach ekologicznych z województwa mazo-
wieckiego;

24. Sylwia Małażewska, Edyta Gajos — Hierarchia dóbr publicznych w rolnictwie;
25. Renata Matysik-Pejas, Jerzy Cieślik — Konsumencka ocena rynku żywności 

ekologicznej na przykładzie Krakowa;
26. Kornélia Mészáros, Enikő Lencsés — Rynek zagraniczny bydła i wołowiny Pol-

ski i Węgier poza Unię Europejską;
27. Iwona Müller-Frączek, Joanna Muszyńska — Projekt „Europa efektywnie korzy-

stająca z zasobów” – ocena stopnia realizacji celów krajowych w zakresie inicja-
tywy przewodniej Wspólnoty;

28. Marek Niewęgłowski, Piotr Karaś — Czynniki wpływające na prowadzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu łosickiego;

29. Mirosława Marzena Nowak — Baza surowcowa przemysłu mleczarskiego w uję-
ciu regionalnym;

30. Dawid Olewnicki, Lilianna Jabłońska, Magda Marzec — Znaczenie logistyki 
w grupach i organizacjach producentów owoców na przykładzie powiatów gró-
jeckiego i rawskiego;

31. Anna Olkiewicz — Wpływ zmian prawa na gospodarowanie ziemią rolną w Pol-
sce;

32. Robert Pietrzykowski — Makroekonomiczne zmiany w dochodach gospodarstw 
rolniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej;

33. Piotr Prus, Artur Grabowski — Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju 
na przykładzie gminy Lubraniec – wybrane aspekty;

34. Agnieszka Sapa — Handel rolno-żywnościowy a rolnictwo zrównoważone – 
przesłanka dla protekcji?;

35. Katarzyna Smędzik-Ambroży — Wspólna Polityka Rolna a produktywność cał-
kowita rolnictwa Unii Europejskiej w latach 2007-2013;

36. Wojciech Sroka — Aktywność ekonomiczna i powiązanie z rynkiem gospodarstw 
rolnych zlokalizowanych w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych;

37. Jakub Staniszewski — Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa w państwach 
Unii Europejskiej o zróżnicowanej strukturze agrarnej;

38. Alina Syp, Anita Gębka — Wpływ programu rolnośrodowiskowego na zadowo-
lenie rolników z wykonywanej pracy;



76 Biuletyn informacyjny nr 23 – 2016

39. Ewa Szafraniec-Siluta, Danuta Zawadzka — Znaczenie płynności finansowej dla 
rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze;

40. Aleksandra Wicka — Ubezpieczenia upraw rolnych z dotacją z budżetu państwa 
w latach 2008-2015;

41. Ludwik Wicki — Wykorzystanie potencjału plonowania zbóż w produkcji rolni-
czej w Polsce;

42. Izabela Wielewska — Przeznaczenie odnawialnych źródeł energii na obszarach 
wiejskich województwa pomorskiego;

43. Wioletta Wrzaszcz — Wspólna Polityka Rolna a ekonomika gospodarstw rolnych 
o różnej presji środowiskowej;

44. Serhiy Zabolotny — Determinanty tworzenia wartości dla właścicieli w przedsię-
biorstwach rolniczych;

45. Krzysztof Zmarlicki, Piotr Brzozowski, Dariusz Paszko — Przyczyny spadku 
spożycia marchwi i cebuli w gospodarstwach domowych w opinii konsumentów.








