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Słowo od Redaktora

 Gospodarzem tegorocznego XXVI Kongresu Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu był Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Ośrodek poznański już po raz trzeci organizował to doroczne święto ekonomistów 
rolnictwa,  tym razem pod przewodnim tytułem: Wyzwania dla rozwoju agrobizne
su i obszarów wiejskich. Należy wspomnieć, że Poznań jest miejscem szczególnym 
w historii  Stowarzyszenia, bo to właśnie tu 26 lat temu odbył się pierwszy Kongres 
SERiA i tu od początku znajduje się siedziba Stowarzyszenia.
 Tegoroczny Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 
około 140 osób z kraju i z zagranicy. Organizowany był jednak w atmosferze nie-
pewności, wywołanej wdrażaniem nowego Prawa o Szkolnictwie Wyższym i zwią-
zanymi z tym trudnościami finansowymi w wielu ośrodkach naukowych w Polsce. 
Stąd też organizatorzy długo oczekiwali na deklaracje uczestnictwa w Kongresie. Na 
początku 2019 roku była nawet obawa, że Kongres w ogóle się nie odbędzie, a to za 
sprawą wszechpanującej „punktozy”. Wprowadzony bowiem, wraz z nową ustawą, 
system parametryzacji uczelni wymaga wykazania się wysoko punktowanymi publi-
kacjami z listy ministerialnej, a nikt nie wiedział, czy wydawnictwo SERiA znajdzie 
się na tej liście. Pomimo dużego zainteresowania, władze ośrodków naukowych nie 
były skłonne finansować uczestnictwa w Kongresie, który oferował publikację artyku-
łów w niskopunktowanym czasopiśmie. Dopiero w marcu, gdy MNiSW ogłosiło listę 
punktowanych czasopism, okazało się, że Roczniki Naukowe SERiA mają 20 punk-
tów. Wówczas, lawinowo zaczęły napływać zgłoszenia na Kongres. Liczba chętnych 
znacznie przekraczała możliwości wynajętej sali na 120 osób i dlatego, po raz pierwszy 
w historii, Organizatorzy musieli podjąć decyzję o ograniczeniu listy uczestników. 
 Poznański Kongres odbył się w położonym nad Wartą Hotelu Poznańskim, w pod-
poznańskim Luboniu, co sprzyjało naukowej dyskusji, a także większej integracji 
uczestników.
 Program Kongresu był, można powiedzieć, tradycyjny. Zaplanowano dwie sesje 
plenarne, przy czym do pierwszej zaproszono gości zagranicznych. Swoje bardzo cie-
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kawe wystąpienia zaprezentowali prof. William H. Mayers, prof. Ing. Luboš Smut-
ka, oraz prof. Heorhiy Cherevko. W drugiej części wystąpili prof. Henryk Runowski, 
prof. UR dr hab. Tomasz Wojewodzic, oraz prof. UEP dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda.
 W pięciu sesjach problemowych, które tradycyjnie miały charakter przeglądowy, 
tym razem dyskutowano nad zagadnieniami ekonomiczno-społecznych i finansowych 
czynników rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Omawiano też problemy konku-
rencyjności przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym, a także tematy związane  
z bezpieczeństwem żywnościowym i środowiskowym we współczesnym agrobizne-
sie. Nie zapomniano również o zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem ryn-
ków rolno-żywnościowych i łańcuchu dostaw. W jednej sekcji problemy te omawiano 
w języku  angielskim.
 Wszystkie wystąpienia należy wysoko ocenić pod względem naukowym, a sposób 
i forma prezentacji referatów również były na wysokim poziomie 
 Zarówno w sesji plenarnej, jak i w sekcjach problemowych organizatorzy zapewnili 
wystarczającą ilość czasu na pytania i niejednokrotnie bardzo gorącą oraz inspirującą, 
a także twórczą dyskusję nad wygłoszonymi referatami. Nierzadko dyskusja przenosiła 
się również w kuluary, podczas przerw kawowych.
 Organizatorzy XXVI Kongresu zadbali o to, by uczestnicy wyjechali z poznańskie-
go Kongresu nie tylko z satysfakcją z wygłoszonych referatów i inspiracją naukową, 
ale również z miłymi wspomnieniami ze spotkań towarzyskich. Uroczysta kolacja, 
która odbyła się w przeszklonej hotelowej sali, uświetniona była pokazem tanecznym, 
pięknie wykonanym przez dzieci Zespołu Tańca Ludowego „Łaniki” i Lubońskiego 
Zespołu Tańca Współczesnego. Wszystko to przebiegało w miłej atmosferze i sprzyja-
ło rozmowom i dobrej zabawie. 
 W drugim dniu Kongresu Organizatorzy przygotowali dla Uczestników niespo-
dziankę. Był to wyjazd na koncert muzyki barokowej, który odbył się w urokliwej Sali 
Collegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dla koneserów muzyki 
była to prawdziwa uczta duchowa. Repertuar wokalny był jednak tak dobrany, że każ-
dy mógł wyjść usatysfakcjonowany z koncertu. Tradycyjnie, w ostatnim dniu Kongre-
su, zaplanowano wyjazdy studyjne, jednak tym razem, ze względów organizacyjnych, 
odbył się tylko jeden wyjazd, podczas którego uczestnicy zapoznali się z działalnością 
badawczo-wdrożeniową Gospodarstwa Rolniczo Sadowniczego w Przybrodzie, a tak-
że z funkcjonowaniem sieci sklepów spożywczych „Cho no tu”. Wyjazd zakończył się 
poczęstunkiem w Gospodarstwie Agroturystycznym „Klimkowa Osada”.
 W pierwszym dniu Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA, 
które miało charakter wyborczy i dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2019-
2021. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował ustępującemu zarządowi, 
a szczególne podziękowania skierowano do prof. Feliksa Wysockiego, który w Stowa-
rzyszeniu przez 14 lat pełnił funkcję skarbnika.
 Podczas całego Kongresu organizatorzy bardzo się starali, by wszyscy uczestnicy 
czuli się dobrze i cel ten z pewnością osiągnęli. Sprzyjała temu dobra atmosfera roz-
mów i dyskusji, jak również nienaganna organizacja obrad i czasu wolnego.
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 XXVI Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu należy już do historii, 
jednak  należy podkreślić, że było to z pewnością święto ekonomistów rolnictwa. Kon-
gres w pełni osiągnął swoje cele naukowe, a w pamięci uczestników pozostanie, jak 
zwykle, jako bardzo ważna i inspirująca debata naukowa, a jednocześnie sympatyczne 
spotkanie towarzyskie. Stąd też Komitetowi Organizacyjnemu XXVI Kongresu chciał-
bym pogratulować sukcesu i jednocześnie podziękować za tak dobrze zorganizowaną 
i piękną uroczystość.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
prof. dr hab. Michał Jerzak
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Słowo od Prezesa SERiA 
prof. UR dr  hab. Grzegorza Ślusarza

Szanowni Państwo,
Członkowie i Sympatycy 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

 Za nami kolejny, XXVI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu. Wielkim zaszczytem i honorem jest dla mnie pełnienie funkcji Prezesa Za-
rządu naszego Stowarzyszenia, powierzonej mi na ostatnim Kongresie przez Walne 
Zgromadzenie. Funkcja ta, to duże wyzwanie i odpowiedzialność, zwłaszcza w obliczu 
dokonań moich wspaniałych poprzedników oraz faktu, że wchodzimy w nowe ćwierć-
wiecze, w trudnym okresie radykalnych zmian w szkolnictwie wyższym. Zmiany te nie 
są obojętne dla Stowarzyszenia, tworzonego wszak w większości przez pracowników 
uczelni wyższych. Nasza organizacja wnosi olbrzymi wkład w rozwój kadr dyscyplin 
związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, a dorobek naukowy jego członków 
stanowi ważny przyczynek do rozwiązywania występujących w tej sferze problemów. 
Ze swojej strony deklaruję kontynuację dobrych tradycji i praktyk Stowarzyszenia, 
pozwalających realizować jego statutowe cele. 
 Niewątpliwie największym dobrem wspólnoty Stowarzyszenia są coroczne kongre-
sy oraz cyklicznie wydawane Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rol-
nictwa i Agrobiznesu. Kongres, będący forum wymiany myśli, poglądów i doświad-
czeń, ma nie tylko wartość naukową, ale również społeczną – integruje środowiska 
naukowe, samorządowe oraz gospodarcze z kraju i z zagranicy. Dla młodych ludzi, 
wkraczających do świata nauki, stanowi formę swoistych warsztatów w zakresie 
doskonalenia narzędzi badawczych, jak i umiejętności publicznych wystąpień. Po-
nadto, kongresy są formą promocji ośrodków akademickich i regionów, na terenie 
których są organizowane. W tym miejscu wydaje się, że ciągłej poprawy wymaga 
współpraca z otoczeniem zewnętrznym, instytucjami oraz organizacjami sfery gospo-
darczej. Warto, planując program danego kongresu, zastanowić się nad umiejscowie-
niem w nim paneli tematycznych, dotyczących najistotniejszych problemów obszarów 
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wiejskich i rolnictwa (krajowych, regionalnych) z udziałem przedstawicieli praktyki 
gospodarczej, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli nauki. Może 
to być ważny element motywująco-inspirujący, sprzyjający pogłębianiu współpracy 
między uczestnikami takiej dyskusji. 
 Kluczową rolę w trwaniu i rozwoju Stowarzyszenia odgrywa nasze czasopismo – 
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Jego 
pozycja na listach ministerialnych przekłada się na punkty oceny parametrycznej 
autorów w nim publikujących oraz uczelni przez nich reprezentowanych, a to z ko-
lei na zainteresowanie Stowarzyszeniem i jego działalnością. Dlatego priorytetem 
w tej kadencji powinno być działanie na rzecz utrzymania i dalszej poprawy noto-
wań czasopisma. W tym miejscu jeszcze raz pragnę podziękować tym wszystkim, 
którzy mozolną i systematyczną pracą doprowadzili do tego, że Roczniki uzyskały 
ocenę 20 punktów. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się osobom, 
które skutecznie przygotowały wniosek konkursowy, pozwalający zdobyć Roczni-
kom Naukowym Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu miejsce na 
aktualnej liście ministerialnej. 
 Szanowni Państwo, jako członkowie musimy mieć świadomość potrzeby wspie-
rania naszego czasopisma. Jestem przekonany, że możemy to osiągnąć poprzez 
dobre  prace naukowe, cytowania dorobku w nich publikowanego, ale nade wszyst-
ko uczestniczenie w pracach związanych z recenzowaniem artykułów przesyłanych 
do redakcji. Bez osobistego zaangażowania każdego z nas trudno będzie o dalszy 
rozwój  Stowarzyszenia. A jak wiadomo: Kto w miejscu stoi, ten się cofa. Na szczę-
ście, dotychczasowa działalność naszej organizacji pokazuje, że taka postawa jest 
nam obca. 
 Licząc na owocną współpracę, jeszcze raz dziękuję za powierzenie mi funkcji 
Prezesa Zarządu i zapraszam do udziału w XXVII Kongresie Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 

Prezes Zarządu SERiA 
prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz
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Sprawozdanie z XXVI Kongresu SERiA

Informacje ogólne

 W dniach 3-5 września 2019 roku odbył się XXVI Kongres Stowarzyszenia Ekono-
mistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Organizatorem Kongresu był Wydział Ekonomicz-
no-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. XXVI Kongres SERiA był 
wpisany w wydarzenia obchodów 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych 
oraz Uniwersytetu Poznańskiego. 
 Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann, Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Burmistrz Miasta Luboń 
– Małgorzata Machalska, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – 
prof. dr hab. Jan Pikul. Z kolei patronatem medialnym Kongres otoczyli: „top agrar 
Polska”, Pol skie Wydawnictwo Rolnicze, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz portal 
rolniczy Gospodarz.pl.
 Tegoroczny Kongres SERiA odbył się pod hasłem Wyzwania dla rozwoju agrobiz-
nesu i obszarów wiejskich w Hotelu Poznańskim w Luboniu k/Poznania. W tym wy-
darzeniu wzięło udział 140 naukowców oraz przedstawicieli z praktyki, z kraju i z za-
granicy, w tym z University of Missouri, University of Debrecen, Széchenyi István 
University, Óbuda University, Czech University of Life Sciences Prague, Lviv Natio-
nal Agrarian University.
 Podczas obrad, obejmujących 2 sesje plenarne i 5 sekcji problemowych, wygło-
szono ponad 100 referatów na temat bezpieczeństwa żywnościowego i środowisko-
wego we współczesnym agrobiznesie, funkcjonowania rynku rolno-żywnościowego 
oraz ekonomiczno-społecznych i finansowych czynników rozwoju rolnictwa i obsza-
rów wiejskich. Wygłoszone prace zostały opublikowane w Rocznikach Naukowych 
SERiA,  wydanych w tym roku w 4 zeszytach.

Sesja plenarna

 Uroczystego otwarcia XXVI Kongresu SERiA w Poznaniu/Luboniu dokona-
ła prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
i jednocześnie Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. Witając wszystkich przybyłych gości i uczestników Kongre-
su, podkreśliła, iż członkowie SERiA na Kongres do Poznania przybywają już po raz 
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Fot. W. Czubak

trzeci. Pierwszy spotkanie odbyło się w 1994 r., a drugie w 2006 roku. Prof. Pawlak 
podziękowała za zaufanie i możliwość zorganizowania po raz kolejny spotkania eko-
nomistów rolnictwa i agrobiznesu, życzyła wszystkim uczestnikom owocnych obrad 
i miłego pobytu.
 W dalszej kolejności głos zabrał prof. dr hab. Walenty Poczta – Dziekan Wydziału 
Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który w imie-
niu własnym i JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Jana Pikula –
powitał i podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie do Poznania na Kongres. 
Dziekan podkreślił, że tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ odbywa się 
rocznicę obchodów 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych oraz Uniwer-
sytetu Poznańskiego. Ponadto podziękował za możliwość organizacji spotkania eko-
nomistów agrobiznesu, życzył udanych obrad, miłego pobytu na ziemi wielkopolskiej 
i nawiązania współpracy, która być może zaowocuje nowymi pomysłami do dalszej 
pracy naukowo-badawczej.
 W dalszej części spotkania przystąpiono do obrad sesji plenarnej, która pod-
czas XXVI Kongresu SERiA była podzielona na dwie części. W trakcie pierwszej 
części  referaty wygłosili goście z zagranicy, tj. prof. William H. Meyers (Universi-
ty of Missouri),  prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (Czech University of Life Sciences 
Prague), oraz prof. Heorhiy Cherevko (Lviv National Agrarian University). Z kolei 
w drugiej części wyniki swoich badań zaprezentowali polscy naukowcy, z trzech 
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różnych ośrodków  nau kowych, tj. prof. dr hab. Henryk Runowski (SGGW w War-
szawie), prof. UR dr hab. Tomasz Wojewodzic (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 
i prof. UEP dr hab. Agnieszka  Poczta-Wajda (Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu). Sesje plenarną prowadzili wspólnie prof. SGGW dr hab. Barbara Gołębiewska 
i prof. dr hab. Michał Jerzak.
 Referat wygłoszony przez prof. William H. Meyers zatytułowany był Global Dri
vers in Agriculture and Rural Development: A European Perspective, dotyczył czyn-
ników wpływających na rozwój rolnictwa. W kontekście zachodzących zmian klima-
tycznych Profesor swoje wystąpienie rozpoczął pytaniem, skąd przybywamy i dokąd 
podążamy? Odpowiadając na tak sformułowane pytanie Prelegent przedstawił zmia-
ny w rolnictwie i gospodarce żywnościowej na świecie w latach 2002-2015, a w tym 
omówił  zmiany w światowym handlu produktami rolnymi. Następnie zaprezentował 
uwarunkowania na rynku światowym zbóż i roślin oleistych. Tu Profesor skoncen-
trował się na przedstawieniu zdarzeń, które wystąpiły i jego zdaniem miały wpływ na 
kształtowanie rynku światowego w XXI wieku. Wśród nich wymienił między innymi: 
zakaz importu rosyjskiej żywności i politykę samowystarczalności, renegocjację przez 
USA warunków NAFTA z USMCA, rosnący spór handlowy USA z Chinami, kon-
frontację USA z Iranem oraz Brexit. Następnie podjął próbę wskazania działań, jakie 
powinny być podjęte na świecie w najbliższym czasie, by zmniejszyć zagrożenia dla 
światowego rolnictwa. W tym miejscu Profesor wskazał na zwolnienie tempa wzrostu 
populacji, wzrost produkcji biopaliw ze źródeł innych niż rośliny spożywcze, zwięk-
szenie wydajności rolnictwa.
 Kończąc swoją wypowiedź, Profesor jeszcze raz zwrócił uwagę na zagrożenia wy-
stępujące na światowym rynku rolnym, tu podkreślił, że na występowanie ryzyka i nie-
pewności wpływ mają sami uczestnicy rynku, a przede wszystkim ważni „gracze”, 
tj. UE i USA, którzy odgrywają istotną rolę w kreowaniu polityki rolnej. Kończąc 
wypowiedź, Profesor podkreślił także znaczenie czynników przyrodniczo-klimatycz-
nych, wśród których wymienił zakłócenia związane ze zmianami pogodowymi, wy-
stępowanie groźnych chorób rozprzestrzeniających się na całym świecie. Zaznaczył, 
że na kształtowanie rynku ma wpływ wiele nieprzewidywalnych zakłóceń w handlu, 
których w danym momencie nie można przewidzieć.
 Prof. Lubos Smutka zaprezentował referat zatytułowany: Productivity of selected 
production factors in relations to agrarian exports of indyvidual EU countries.
 Wprowadzając słuchaczy w temat, Profesor podkreślił, że handel rolny i żywno-
ściowy w UE rozwijał się dynamicznie. W latach 2004-2017 jego wartość wzrosła po-
nad dwukrotnie, a około 70% tej wartości jest realizowane w UE-28. W ciągu ostatnich 
dwóch dziesięcioleci handel produktami rolnymi w UE-28 przeszedł poważny proces 
restrukturyzacji. Wartość handlu na rynku wewnętrznym znacznie wzrosła. Z drugiej 
strony wartość eksportu w stosunku do krajów trzecich wykazywała niższą dynamikę. 
Specyficzną cechą handlu rolnego w UE-28 jest jego znaczna koncentracja terytorial-
na, co można postrzegać jako zaletę w racjonalizacji operacji eksportowych. Z kolei 
problemem jest znaczna nierównowaga eksportu, istniejąca między nowymi i starymi 
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krajami członkowskimi UE. Różnice te można łatwo wykazać, poprzez analizę wy-
dajności czynników produkcji przeprowadzoną w odniesieniu do wyników eksportu 
rolnego poszczególnych krajów UE.
 Celem referatu była identyfikacja różnic między poszczególnymi krajami UE-28 
w związku z zwiększeniem wartości eksportu rolnego i żywnościowego oraz zmiana-
mi wielkości wybranych nakładów, zwłaszcza czynników produkcji (ziemi i pracy). 
W identyfikacji różnic wzięto pod uwagę wielkość gospodarstw rolnych w poszczegól-
nych krajach UE. 
 W dalszej części wystąpienia prof. L. Smutka przedstawił metodykę badań i wyni-
ki przeprowadzonych analiz w ujęciu tabelarycznym. Badania przeprowadzone przez 
Prelegenta wykazały znaczne różnice w wartości i dynamice handlu rolnego w po-
szczególnych krajach UE-28 i pozwoliły wydzielić dwie grupy krajów:

• stare państwa członkowskie UE-15 – Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpa-
nia, Szwecja, Wielka Brytania,

• nowi członkowie UE-13 – Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, 
Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia.

 Kraje UE-15 kontrolują ponad 83% wartości zrealizowanego eksportu, są ponadto 
w stanie zdominować nowe państwa członkowskie pod względem wydajności czyn-
ników produkcji. Wartości eksportu produktów rolnych na hektar gruntów rolnych 

Fot. W. Czubak
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lub na jedną jednostkę AWU (Annual Work Unit) są znacznie wyższe w starych pań-
stwach członkowskich, w porównaniu do nowych państw członkowskich. Jednak 
średnia wielkość gospodarstwa rolnego zdecydowanie nie jest kluczem do sukcesu 
w eksporcie. Kraje posiadające znacznie mniejsze gospodarstwa rolne i zatrudniające 
tylko kilku pracowników są w stanie konkurować z krajami posiadającymi więk-
sze gospodarstwa i zatrudniającymi więcej osób. Kluczem do sukcesu eksportu jest 
zdolność  do generowania wyższej wartości dodanej lub wykorzystywania rolnictwa 
nie jako źródła eksportu, ale przede wszystkim jako surowca dla przemysłu wytwór-
czego. 
 Podsumowując swoje wystąpienie, prof. L. Smutka stwierdził, że różnice między 
krajami UE-28 nie będą łatwe do wyeliminowania, w szczególności nowe państwa 
członkowskie będą zmuszone do kontynuowania procesu restrukturyzacji swojego 
sektora rolnego w nadchodzących latach. Kraje te muszą zwiększyć poziom inwe-
stycji, a zwłaszcza powinny dotować siłę roboczą kapitałem. Kraje UE-13 będą 
zmuszone zwiększyć wydajność pracy i wspierać wyższy poziom spójności między 
sektorem rolnym a sektorem spożywczym, ponadto powinny być w stanie konku-
rować przede wszystkim poprzez wzrost wartości dodanej i poprawę jakości żywno-
ści.
 Prof. George Cherevko wygłosił referat pt. Competitiveness of large and small en
terprises in the agriculture of Ukraine. Na wstępie wystąpienia określił cel badania, 
który sformułował jako: określenie trendów w rozwoju nowoczesnego rolnictwa na 
Ukrainie i nakreślenie sposobów zwiększenia konkurencyjności wszystkich typów pro-
ducentów w warunkach dualizacji rolnictwa i polaryzacji marginalnych grup produ-
centów.
 W dalszej części swojego wystąpienia prof. G. Cherevko zaprezentował źródła 
informacji wykorzystane w badaniach oraz ich metodykę. Przedstawił ponadto dane 
statystyczne, dające obraz sektora rolnego Ukrainy, w tym wartość i strukturę ekspor-
tu, strukturę przedsiębiorstw rolnych, podkreślając znaczący udział małych przedsię-
biorstw (94% ogółu przedsiębiorstw). Zdaniem Profesora, ukraińskie rolnictwo stało 
się sferą stosunkowo „szybkich” funduszy walutowych, generujących intensyfikację 
inwestycji i transfer kapitału do tej branży od innych.
 W podsumowaniu prof. G. Cherevko sformułował następujące wnioski:

• duże przedsiębiorstwa zajmują się produkcją zorientowaną na eksport, cechuje 
je wysoka konkurencyjność,

• małe przedsiębiorstwa są głównie zaangażowane w produkcję, ich poziom kon-
kurencyjności jest również dość znaczny, zwłaszcza w produkcji „niszowych” 
produktów,

• poziom specjalizacji producentów znacząco wpływa na poziom ich konkuren-
cyjności w swoim segmencie rynku,

• bardzo mali producenci mają nawet nieznacznie wyższy poziom konkurencyj-
ności, w porównaniu do średnich przedsiębiorstw, spowodowany aktywnością 
w sferze niszowych produktów,
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• przyszły rozwój procesów dualizacji oraz polaryzacji rolnictwa i dalsze przeno-
szenie produkcji zorientowanej na eksport do sektora dużych przedsiębiorstw 
będzie kontynuowane,

• rozwijają się również gospodarstwa rolne, które w coraz większym stopniu na-
dają charakteru rolnictwu krajowemu, rodzi to potrzebę opracowania wsparcia 
legislacyjnego i regulacji państwowych dotyczących tych struktur.

 W drugiej części sesji plenarnej jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Henryk Ru-
nowski, który wygłosił referat pt. Uwarunkowania sytuacji dochodowej w rolnictwie. 
Rozpoczynając prelekcję Profesor przedstawił definicję dochodu rolniczego i nierów-
ności dochodowych, które jak stwierdził, pozostają od dawna przedmiotem zaintere-
sowań ekonomii, lecz nadal jest problem z ich jednoznacznym określeniem i interpre-
tacją. To prowadzi do tworzenia wielu różnych teorii i koncepcji w ich definiowaniu 
i w podejściu do pomiaru i oceny tych zjawisk. Zdaniem Profesora, konieczna jest 
próba nowego spojrzenia w kontekście rozwoju zrównoważonego, istnieją bowiem 
różnice dochodowe między działami gospodarki, mają różną skalę i skutki. 
 Według oceny Profesora, po przystąpieniu do Unii Europejskiej gospodarstwa pol-
skie zwiększyły swój potencjał produkcyjny, wielkość produkcji oraz dochody. Nadal 
jednak, pod wieloma względami, ustępują gospodarstwom wielu krajów Unii Euro-
pejskiej (np. produktywności, szczególnie pracy oraz poziomu dochodów). Główna 

Fot. W. Czubak
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przyczyna tego stanu leży w niższej wydajności pracy, a ta jest rezultatem ciągle niskiej 
jeszcze skali produkcji i ciągle słabego wykorzystania czynnika pracy w rolnictwie. 
W tej sytuacji, zdaniem prof. Runowskiego, tylko nowocześnie zorganizowane i pro-
wadzone gospodarstwa mogą konkurować z innymi podmiotami. Profesor podkreślał, 
że należy mieć także na uwadze gospodarstwa o rosnącej skali produkcji, zdolne do 
inwestowania w innowacyjne technologie produkcji, korzystające z szeroko rozumia-
nego postępu w rolnictwie i właściwie zarządzane, co mogą zapewnić wysoko wy-
kwalifikowani i pozytywnie zmotywowani producenci rolni. Jest to droga do poprawy 
sytuacji dochodowej w rolnictwie, podobnie jak aktywniejsze poszukiwanie nowych 
źródeł dochodów przez gospodarstwa o mniejszym potencjale produkcyjnym.
 Kończąc wypowiedź, Profesor stwierdził, że w obecnych warunkach polscy rolnicy 
mają różne perspektywy rozwoju. Dedykowane są dla nich różne strategie. Dla części 
z nich właściwą drogą może być „wyjście” z rolnictwa, lub podejmowanie dodatko-
wych form uzyskiwania dochodów, dla innych powiększanie zasobów, wdrażanie inno-
wacji i poprawa jakości produktów, przy zachowaniu harmonii celów ekonomicznych 
z celami środowiskowymi i społecznymi. Sprzyjać to będzie łagodzeniu dysparytetu 
dochodowego ludności rolniczej w stosunku do ludności pozarolniczej. 
 Kolejny referat w sesji plenarnej, zatytułowany: Dynamika i zróżnicowanie docho
dów z działalności rolniczej w gospodarstwach funkcjonujących na obszarach metro
politalnych w Polsce wygłosił dr hab. Tomasz Wojewodzic, prof. UR w Krakowie. 
Prelegent podkreślił, że przedstawione wyniki badań są częścią projektu, którego kie-
rownikiem jest dr Wojciech Sroka z UR w Krakowie.
 Na wstępie Profesor zdefiniował obszary metropolitalne (OM), zaznaczając, że spo-
sób określania tych obszarów zarówno w literaturze, jak i w polskim systemie prawa 
jest wciąż niejednolity, dając w ten sposób pewną swobodę interpretacji tego pojęcia. 
Dla potrzeb realizowanego projektu, przyjęto definicję OM zaprezentowaną w Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, która za obszar metropolital-
ny uznaje obszar wielkiego miasta (powyżej 300 tys. mieszkańców) oraz powiązane-
go z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, o ile spełnia przyjęte w koncepcji 
kryteria, dotyczące oprócz liczby mieszkańców, pełnionych funkcji oraz usytuowania 
w globalnych sieciach transportowych. Kryteria te spełnia 10 jednostek i są to: Warsza-
wa, Poznań, Kraków, Łódź, Wrocław, Szczecin, Lublin, trójmiasto, bipol Bydgoszczy 
z Toruniem oraz Konurbacja Górnośląska (główny ośrodek Katowice). 
 Profesor T. Wojewodzic przedstawił twórców teorii lokalizacji, zaprezentował za-
łożenia metodyczne oraz wyniki prowadzonych badań. Cel główny wystąpienia Pre-
legent określił jako: Ocena zmian zachodzących w potencjale produkcyjnym i wyni-
kach ekonomicznych towarowych gospodarstw rolnych prowadzących swą działalność 
w sąsiedztwie dużych miast. Prezentując wyniki Profesor skoncentrował się na zmia-
nach zasobów czynników produkcji, nawiązał do zmian w skali i strukturze produkcji, 
a następnie podjął próbę odpowiedzi na pytania, jak lokalizacja gospodarstwa rolni-
czego względem dużego ośrodka miejskiego wpływa na jego wyniki ekonomiczne, 
a w szczególności na wynagrodzenie pracy.
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 Podsumowując swoje wystąpienie, Prelegent stwierdził, że współczesne ana-
lizy rozmieszczenia produkcji rolniczej wokół ośrodków miejskich w krajach 
europejskich, nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację prawidłowości w tym 
zakresie. Czynniki społeczne, gospodarcze i przyrodnicze, nakładają się na czyn-
nik lokalizacji, co znacznie utrudnia proces wnioskowania. Dla pełniejszej oceny 
wpływu dużego miasta na procesy zachodzące w rolnictwie należy uwzględnić 
m.in. warunki przyrodnicze oraz ekonomiczne panujące na danym obszarze. Ina-
czej bowiem przebiegają obserwowane procesy na obszarach o dogodnych warun-
kach przyrodniczych i ekonomicznych dla produkcji rolnej, a inaczej gdy warunki 
te są wadliwe, np. dominują grunty o niskiej jakości i jest bardzo rozdrobniona 
struktura agrarna. 
 W tych regionach, gdzie występują dogodne warunki przyrodnicze i ekonomicz-
ne do produkcji rolnej, w wewnętrznej strefie OM obserwowany jest powolny wzrost 
powierzchni gospodarstw, następujący głównie w oparciu o dzierżawy. Jednocześnie 
wzrasta intensywność produkcji roślinnej, a redukcji podlega produkcja zwierzęca. 
Występuje tutaj bardzo liczna grupa gospodarstw typu polowego, wzrasta również 
znaczenie gospodarstw specjalizujących się w produkcji ogrodniczej. W strefie zew-
nętrznej OM następuje relatywnie szybki wzrost powierzchni gospodarstw oraz skali 
produkcji. Duże znaczenie odgrywa produkcja polowa, rozwija się również produkcja 
zwierzęca, głównie w oparciu o chów alkierzowy. Poza obszarami metropolitalnymi 

Fot. W. Czubak
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natomiast powolnemu wzrostowi powierzchni gospodarstw towarzyszy wzrost inten-
sywności produkcji roślinnej.
 Na obszarach, gdzie występują gorsze warunki przyrodnicze intensywność organi-
zacji produkcji rolniczej wzrastała wraz z oddalaniem się od rdzeni obszarów metro-
politalnych, co potwierdza opisaną w teorii ekonomii koncepcję odwróconych kręgów 
Thünena, sformułowaną przez Sinclaira.
 W strefie wewnętrznej OM wzrasta udział powierzchni ugorowanych i odłogowa-
nych, dominuje tutaj ekstensywna produkcja rolna prowadzona głównie w drobnych 
gospodarstwach rolnych. W strefie zewnętrznej następuje powolny wzrost średniej 
powierzchni gospodarstw. Wzrasta liczba gospodarstw specjalizujących się w produk-
cji polowej oraz prowadzących chów zwierząt. Poza OM również obserwowany jest 
powolny wzrost powierzchni gospodarstw oraz intensywności produkcji, przy czym 
szybciej wzrasta znaczenie produkcji zwierzęcej.
 Konkludując, Prelegent stwierdził, że pomimo rozwoju systemów transportowych, 
w dalszym ciągu gospodarstwa towarowe prowadzące swą działalność w sąsiedztwie 
dużych ośrodków miejskich uzyskują lepsze wyniki ekonomiczne niż podmioty zloka-
lizowane na peryferiach.
 Trzeci referat w drugiej części obrad plenarnych pt. Wsparcie dla produ
centów rolnych  na świecie – współczesne tendencje i przewidywania, wygłosiła 
prof. UEP dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda. Rozpoczynając wypowiedź, profesor 
Poczta-Wajda podkreśliła, że sektor rolny pod względem polityki państwa jest wyjąt-
kowy. Zjawisko to określane jest mianem paradoksu rozwojowego i przejawia się tym, 
że wraz z rozwojem gospodarczym kraju i wzrostem dochodu per capita polityka rolna 
staje się bardziej „pro-rolna”, a interwencja na rynkach rolnych silniejsza, czego naj-
lepszym przykładem są szybko rozwijające się gospodarki azjatyckie. Jedyne istotne 
odstępstwo od tej zasady obserwuje się w ostatnich trzydziestu latach w krajach wyso-
korozwiniętych, gdzie poziom wsparcia mierzony wskaźnikiem NRA (Nominal Rate 
of Assistance) obniżał się, aczkolwiek po uwzględnieniu płatności dochodowych typu 
decoupled trend ten nie jest już tak widoczny.
 W badanych grupach krajów, tj. rozwiniętych i rozwijających się zauważyć można 
asymetrię w podejściu do producentów dóbr eksportowych i konkurujących z importem.  
W krajach rozwiniętych wspierane są obie grupy producentów, przy czym wsparcie dla 
producentów dóbr konkurujących z importem było silniejsze. W krajach rozwijających 
się ujemna wartość wskaźnika NRA wynikała przede wszystkim z wysokiego poziomu 
opodatkowania produktów eksportowych, nawet pomimo wsparcia udzielanego produ-
centom dóbr konkurujących z importem. Duże zróżnicowanie w poziomie wsparcia dla 
producentów rolnych występuje również między poszczególnymi rynkami. Najsilniej 
wspieranymi produktami, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i krajach rozwijających 
się są: mleko, cukier i ryż, które to produkty stanowią podstawę diety ludzi najuboż-
szych. Ponadto intensyfikacja handlu rolnego między krajami rozwijającymi się na tle 
rosnącego poziomu protekcjonizmu w dynamicznie rozwijających się gospodarkach 
azjatyckich zmienia spojrzenie na problem liberalizacji handlu artykułami rolnymi, 
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bowiem  zniekształcenia w tych przepływach nie są już efektem wyłącznie działań kra-
jów rozwiniętych.
 Zdaniem prof. Poczty-Wajdy, prognozy gospodarcze i demograficzne sugerują, 
że w krajach rozwijających się może dojść do pogłębienia protekcjonizmu rolnego, 
zwłaszcza że kraje te dysponują nadal swobodą w zakresie podnoszenia ceł w ramach 
regulacji WTO. Następują także zmiany w układzie sił geopolitycznych na świecie, 
a to sprawia, że w polityce rolnej krajów rozwijających się zaczynają występować 
nowe tendencje i zgodnie z hipotezą paradoksu rozwojowego można oczekiwać wzro-
stu poziomu wsparcia w nowo uprzemysłowionych gospodarkach, szczególnie w kra-
jach azjatyckich. Oznacza to, że formułując kierunki rozwoju polityki rolnej w krajach 
Europy, coraz większą uwagę zwracać trzeba na sytuację na rynku światowym.

Fot. W. Czubak
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Sekcje problemowe

SEKCJA 1
Ekonomiczno-społeczne i finansowe czynniki rozwoju rolnictwa 

i obszarów wiejskich

 Sekcji 1 przewodniczyli: prof. SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski oraz 
prof. UPP dr hab. Rafał Baum. Do sekcji zostało zakwalifikowanych 20 referatów. 
Autorzy dostarczonych prac reprezentowali 6 ośrodków (najliczniej reprezentowany 
był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 8 referatów, ponadto po 3 referaty przy-
gotowali pracownicy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2 prace 
pochodziły z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a jedno opracowa-
nie z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).
 Do szczegółowego programu sesji wprowadzono jedną zmianę: referat pt. Uwarun
kowania popytowe rozwoju rynku żywności ekologicznej – przegląd polskich badań, na 
wniosek Prelegentki, przeniesiono do sekcji 4 pt. Funkcjonowanie rynków rolno-żyw
nościowych i łańcuchów dostaw.
 Z pozostałych 19 zaplanowanych wystąpień wygłoszonych zostało 15 referatów 
(8 zaplanowanych w pierwszej części sesji i 7 przewidzianych do prezentacji w drugiej 
części sesji). 
 Problematyka zaprezentowanych referatów była różnorodna, zdeterminowana sze-
rokim zakresem tematycznym sesji (wielość czynników). Merytorycznie można ją ująć 
w kilku kluczowych obszarach:

I. Ocena poziomu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – tej tematyki dotyczyły 
cztery wystąpienia.

 Pierwsze z nich dotyczyło znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej Chin 
i Indii. Stwierdzono stabilny wzrost PKB per capita, a przedstawione wyniki badań 
potwierdziły  hipotezę o malejącym udziale rolnictwa w PKB krajów silnie się rozwi-
jających (Chiny 10%, Indie 20% udziału rolnictwa w PKB). W dyskusji podkreślono, 
że na obecnym etapie rozwoju nie można jednoznacznie stwierdzić, że rolnictwo osła-
bia gospodarkę tych krajów – jest coraz bardziej efektywne, a sytuacja demograficzna 
powoduje,  że określony udział rolnictwa w PKB jest konieczny do rozwiązania nara-
stających problemów żywnościowych (zwłaszcza Indii).
 Drugie wystąpienie poświęcono rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów 
wiejskich województwa dolnośląskiego. Autorzy referatu stwierdzili pogłębiające 
się zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 
województwa dolnośląskiego w latach 2002-2010 roku, wskazali czynniki determi-
nujące to zróżnicowanie (lokalizacja, polityka władz samorządowych, aktywność 
społeczna, wzrost liczby podmiotów gospodarczych, itp.) oraz przeprowadzili klasy-
fikację gmin na trzy typy, tj. na: progresywne, stagnujące i regresywne. Na podstawie 
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przeprowadzonych  badań można konkludować, że realizowana polityka regionalna 
Dolnego Śląska nie niweluje różnic wewnątrzregionalnych, a stosowane instrumen-
ty wsparcia nie przynoszą oczekiwanych efektów. W komentarzach do wystąpienia 
stwierdzono, że o ile w wyniku pojawienia się środków na niwelowanie różnic roz-
wojowych, po wstąpieniu Polski do UE udało się wyrównać zróżnicowanie regional-
ne, to nie udało się to do końca zniwelować różnic rozwojowych wewnątrz regionów. 
Dyskutanci byli zgodni, iż receptą na zlikwidowanie tego problemu jest różnicowanie 
polityki wewnątrz regionów – branie pod uwagę opóźnienia terenów peryferyjnych. 
Decydującym, w wykorzystaniu środków na poziomie lokalnym jest czynnik społecz-
ny.
 Kolejne wystąpienie, w ramach powyższej problematyki, dotyczyło identyfika-
cji zmian i nierówności dochodowych gmin wiejskich województwa wielkopolskie-
go. Autorka referatu stwierdziła, że w latach 2010-2017 potencjał dochodowy gmin 
wiejskich województwa wielkopolskiego wzrósł o 54%. Badania wskazują, że był to 
efekt systematycznie wzrastających dochodów własnych oraz znacznego wzrostu do-
chodów obcych, który związany był z wprowadzeniem programu Rodzina +. Zwięk-
szanie bogactwa własnego gmin związane jest z uzyskiwaniem coraz większych 
środków z tytułu udziałów w PIT oraz mniejszych ze źródeł typowo związanych 
z samorządami wiejskim, jak podatek rolny i leśny. Typ funkcjonalny gmin (choć 
różnice te maleją) wpływa na zróżnicowanie dochodu: ogółem, własnego i obcego 
w przeliczeniu na mieszkańca (w szczególności odnosi się to do gmin typu rezy-
dencjalno-usługowego). Zmniejszeniu uległ również stopień nierówności rozkładu 
dochodów: ogółem, własnych i obcych w przeliczeniu na mieszkańca. W dyskusji 
zwracano uwagę na niebezpieczeństwo kryjące się w planowanym obniżeniu staw-
ki podatku PIT (zagrożenia dla finansowania działalności JST) oraz na narastający 
problem niepłacenia podatków w miejscu zamieszkania oraz codziennych migracji 
i przepływów ludności, który dla gmin generuje koszty związane z infrastrukturą (np. 
drogową).
 Autorzy ostatniego wystąpienia skupili się na wielowymiarowej ocenie warunków 
mieszkaniowych ludności na obszarach wiejskich i miejskich województwa wielko-
polskiego. Badania sytuacji mieszkaniowej potwierdziły znaczne jej zróżnicowanie 
pomiędzy miastem a wsią – stwierdzono, że warunki mieszkaniowe na obszarach wiej-
skich w województwie wielkopolskim są wyraźnie gorsze niż w miastach. W 2016 
roku do klasy I o najwyższym poziomie warunków mieszkaniowych zakwalifikowano 
ponad 38% wszystkich badanych obszarów miast i zaledwie 5% obszarów wiejskich 
(głównie położonych w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym). Z kolei w klasie IV, 
o najniższym poziomie warunków mieszkaniowych, znalazło się aż 25% badanych 
obszarów wiejskich i tylko jeden obszar miejski położony w gminie miejsko-wiejskiej. 
W związku z obserwowanymi procesami suburbanizacji na obszarach wiejskich w oto-
czeniu dużych aglomeracji miejskich należałoby odróżnić przemiany bytowe na tych 
obszarach wiejskich, od przemian warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich, 
pełniących typowo rolnicze funkcje.
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II. Czynniki ekonomiczne rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – w tej problema-
tyce mieściły się również cztery wystąpienia. 

 Celem pierwszego referatu było wskazanie wielkości wydatków na Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na tle zmian, które nastąpiły zarówno 
w budżetach rolnych, budżetach państwa oraz PKB w niemal całym okresie dostoso-
wań gospodarki polskiej do warunków rynkowych, tj. latach 1991-2018. Prelegenci 
UEP podkreślili przełomowe znaczenie akcesji Polski do UE dla prowadzonej polityki 
rolnej (fakt włączenia polskiego sektora rolnego w orbitę WPR odmienił podejście 
do finansowego wsparcia modernizacji oraz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 
a także zmienił utrzymującą się w Polsce tendencję do socjalizacji wydatków z budże-
tu rolnego). Zauważono, że w analizowanym okresie znaczenie wydatków społecz-
nych (na KRUS) w wydatkach budżetu rolnego jest względnie słabsze. W 2018 r. ich 
udział w budżecie ogółem wynosił 4,52%, podczas gdy w 1998 r. był na poziomie aż 
10,16%. W latach 1991-2018 przeciętny roczny udział wydatków na KRUS stanowił 
ok. 5%. Jednocześnie notuje się nieznaczny, nominalny wzrost wydatków na KRUS, 
co przy notowanym w ostatnich latach wzroście gospodarczym Polski, waloryzowa-
nych świadczeniach emerytalno-rentowych w całej gospodarce, wydaje się być natu-
ralne, zważając na fakt, iż system ubezpieczeń społecznych rolników został skutecznie 
„uszczelniony”. W dyskusji stwierdzono, że stawiane od lat pytanie „czy KRUS jest 
potrzebny?” należałoby zamienić (w ramach obalania stereotypów oraz uświadamiania 
społeczeństwa) na „dlaczego KRUS jest potrzebny?” (kwestia agrarna). 
 Trzy referaty dotyczyły kwestii dochodów. W pierwszym z nich, Autorzy przy 
zastosowaniu regresji kwantylowej, dokonali analizy determinant dochodów gospo-
darstw rolnych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem kryterium stażu członkowskie-
go. Identyfikacja i porównanie czynników wpływających na dochody gospodarstw 
rolnych w regionach UE, wyodrębnionych zgodnie z metodyką FADN w tzw. nowych 
i starych krajach członkowskich, wskazała, że gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej 
znajdują się w tzw. kieracie. Utrzymywanie względnie wysokiego poziomu nakładów 
kapitałowych jest istotne zarówno dla gospodarstw generujących niskie, jak i wysokie 
dochody. Różnice w determinantach dochodów, jak i malejąca rola czynników pra-
cy i ziemi w gospodarstwach o najwyższych dochodach wskazują, że nie ma jednej 
uniwersalnej ścieżki rozwoju dla gospodarstw rolnych (co stanowi argument za dal-
szym uelastycznieniem WPR). W dyskusji wskazano również dalsze kierunki badań: 
determinanty dochodów w ramach grup regionów wyznaczonych na podstawie innych 
kryteriów (lepiej oddających heterogeniczność rolnictwa w UE).
 Czynników kształtujących dochody gospodarstw rolnych w ujęciu mikroekono-
micznym dotyczyło również drugie wystąpienie. Prelegentka przedstawiła wyniki ba-
dań nad determinantami dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, w zależności 
od wielkości gospodarstwa. Na podstawie danych z bazy FADN z lat 2004-2017 osza-
cowano modele opisujące determinanty dochodu rodzinnego gospodarstwa według 
wielkości ekonomicznej. Na podstawie przeglądu literatury przygotowano zestaw 22 
zmiennych (pominięto determinanty społeczne i instytucjonalne, gdyż w bazie FADN 
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nie ma tych informacji). Opracowane determinanty najpierw wystandaryzowano, by 
zniwelować wpływ różnych jednostek przeliczeniowych zmiennych na wyniki mode-
li panelowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że jedno-
znacznie pozytywny wpływ na wartość dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
miały następujące cechy: powierzchnia UR, udział produkcji roślinnej i zwierzęcej 
w produkcji ogółem, dopłaty, a także cash flow i inwestycje netto na hektar. Negatywny 
wpływ miały koszty na hektar. Wpływ zmiennych był zróżnicowany w zależności od 
wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Dowodzi to konieczności stosowania odmien-
nych strategii podejmowania decyzji przez gospodarstwa. 
 Kolejne wystąpienie dotyczyło dysparytetu dochodowego gospodarstw domowych 
rolników. Celem zdiagnozowania tego zjawiska dla Polski została przeprowadzo-
na analiza zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych ze względu na główne 
źródło utrzymania i wielkość ich dochodów rozporządzalnych (na podstawie danych 
z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych [BBGD] z 2017 roku). Badania po-
twierdziły występowanie dysparytetu dochodowego. Największe różnice w średnim 
dochodzie rozporządzalnym obserwuje się między gospodarstwami domowymi rol-
ników i przedsiębiorców na niekorzyść rolników, a znacznie mniejsze, porównując je 
z gospodarstwami domowymi pracowników (pracownicy dysponują znacznie mniej-
szym dochodem rozporządzalnym niż przedsiębiorcy). Ponadto stwierdzono wystę-
powanie efektu polaryzacji dochodowej, objawiającego się znacznym udziałem go-

Fot. W. Czubak
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spodarstw domowych rolników wśród grup o najniższym oraz najwyższym dochodzie 
rozporządzalnym. Zwrócono uwagę na to, że dysparytet jest znacznie uzależniony od 
województwa. Najniższe dochody rolnicze w przeliczeniu na jedną osobę – w porów-
naniu do analizowanych typów gospodarstw domowych – obserwuje się na obszarach 
występowania dużych ośrodków miejskich, w województwach: mazowieckim i mało-
polskim.

III. Czynniki społeczne rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – tej tematyki doty-
czyły trzy wystąpienia.

Pierwsze z nich dotyczyło problemu starzenia się ludności wiejskiej, koncepcji tzw. 
srebrnej gospodarki oraz zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju srebrnej gospodarki 
na obszarach wiejskich. We wnioskach wystąpienia stwierdzono, że srebrna gospodar-
ka może stać się nowym paradygmatem rozwoju starzejącej się Europy, a jednocześnie 
szansą rozwojową dla Polski. Zwrócono także uwagę na istotne problemy do rozwiąza-
nia. Zdaniem Prelegentki są nimi: zapobieganie niezrównoważonemu rozwoju srebrnej 
gospodarki w ujęciu regionalnym i środowiskowym oraz etyczny aspekt starzenia się 
mieszkańców obszarów wiejskich, nakładający na następne pokolenia zobowiązania 
zabezpieczenia społecznego, godnego poziomu i jakości życia seniorów. Referat wy-
wołał ożywioną dyskusję wśród uczestników sesji. Postawiono tezy, iż problem ma 
charakter ogólnospołeczny i jest szczególnie ważny na terenach peryferyjnych, a srebr-
na gospodarka jest funkcją sytuacji materialnej wsi. Zasygnalizowano problem rozwo-
ju srebrnej gospodarki w kontekście tzw. drugich domów na wsi. Zebrani podkreślali 
znaczenie i konieczność rozwoju tzw. gospodarstw opiekuńczych, zwracano również 
uwagę na rozwój innych form pomocy dla najstarszych – np. rady ds. seniorów w gmi-
nach. Jako wzorzec modelu rozwoju srebrnej gospodarki podano Holandię. 
 Kolejne wystąpienie dotyczyło kwestii postrzegania rolnictwa przez mieszkańców 
obszarów metropolitalnych. Na podstawie badań ankietowych, prowadzonych w roku 
2017 oraz 2018 w 5 miastach stanowiących rdzenie obszarów metropolitarnych (Kra-
ków, Warszawa, Lublin, Wrocław i Trójmiasto), Prelegent przedstawił opinię na temat 
społecznej akceptacji rolnictwa w polskich obszarach metropolitarnych, a także  wskazał 
cechy respondentów, różnicujące ich postawy względem rolnictwa miejskiego. W ba-
daniach wykorzystano metody ogólne, a także metody ilościowe, w tym metodę drzew 
regresyjnych oraz analizę czynnikową. W podsumowaniu stwierdzono, że mieszkańcy 
polskich metropolii wykazują dużą akceptację dla koncepcji rolnictwa miejskiego, gdyż 
zdecydowana większość jest zwolennikiem rozwoju, a nawet restytucji rolnictwa. Zda-
niem respondentów w miastach powinny występować głównie wielofunkcyjne gospo-
darstwa rolne, które powinny skupić się na usługach (przemysł czasu wolnego). Szcze-
gólnie dużą akceptację mają uprawy kwiatów oraz roślin ozdobnych, a także warzyw. 
Znacznie niżej oceniono adekwatność uprawy zbóż, ziemniaków oraz chów zwierząt. 
Problemy czy też konflikty na linii: miasto – rolnictwo dotyczyły w szczególny spo-
sób kwestii bezpieczeństwa żywności oraz konkurencji o grunty. Prowadzone analizy 
wykazały, iż akceptacja rolnictwa miejskiego jest warunkowana  wieloma  czynnikami. 
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Konkludując analizy, można zauważyć, iż akceptacja rolnictwa była większa u osób: 
zaangażowanych w miejskie rolnictwo (działka, zioła na balkonie), pochodzących ze 
wsi, o lepszej sytuacji materialnej oraz posiadających wyższy poziom wykształcenia. 
Dyskusja po wystąpieniu skupiała się wokół definicji „rolnika  miejskiego”, substytucji 
rolnictwa (pod względem funkcji) przez leśnictwo (lasy, parki) na obszarach metropo-
litalnych oraz generalnie społecznej akceptacji rolnictwa. W ramach dysputy o zależ-
nościach statystycznych wskazano na narastający w badaniach ankietowych problem 
dużego udziału respondentów, niemających zdania na dany temat. 
 W ostatnim wystąpieniu, dotyczącym czynników społecznych rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, przedstawiono uwarunkowania rozwoju rolnictwa społeczne-
go na Mazowszu. Wśród głównych dziedzin, wchodzących w zakres rolnictwa spo-
łecznego i typów gospodarstw społecznych podkreślono znaczenie i rolę gospodarstw 
opiekuńczych. Do najważniejszych determinant rozwoju gospodarstw opiekuńczych 
na Mazowszu, Autorka referatu zaliczyła: zmiany demograficzne – starzenie się spo-
łeczeństwa, niedostatek form dziennej pomocy w miejscu zamieszkania, potrzebę róż-
nicowania dochodów rolniczych w gospodarstwie rolnym oraz ukryte bezrobocie na 
obszarach wiejskich. W kontekście przeprowadzonych badań podkreślono znaczenie 
projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań 
demograficznych”, którego głównym celem jest opracowanie modelu (wzorca) go-
spodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu wdrażania w postaci strategii 
rozwoju gospodarstw opiekuńczych. W dyskusji po prezentacji zebrani podkreślili zna-
czenie poruszonej problematyki. Zauważono również odmienne podejście w Polsce do 
rolnictwa społecznego od rozwiązań np. amerykańskich czy występujących w Europie 
Zachodniej. Zauważono, że kwestia rozwoju gospodarstw opiekuńczych zależy rów-
nież od zmiany mentalności (nic nie zastąpi opieki w domu przez rodzinę, ale nawet 
opieka w trybie dziennym umożliwi seniorom korzystanie np. z różnego rodzaju tera-
pii, zaktywizuje ich i zagospodaruje im czas).

IV. Pozostałe czynniki rozwoju– do tej grupy zakwalifikowano cztery prezentacje. 
 Pierwsza z nich dotyczyła czynników technologicznych, a ściślej znaczenia medial-
nych źródeł informacji w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Przedstawione wy-
niki badań potwierdziły rosnące (kosztem tradycyjnych źródeł informacji) znaczenie 
internetu. Zdaniem Autorów opracowania, wynika to z coraz większych możliwości 
dostępu rolników i mieszkańców wsi do sieci, aktualności i rozległości informacji, 
które się w niej znajdują, ze zmiany pokoleniowej na wsi, możliwości bezpłatnego 
pozyskania informacji w przeciwieństwie do np. płatnej prasy codziennej czy specja-
listycznej. Poświęcony bardzo aktualnej problematyce referat wzbudził duże zainte-
resowanie i ożywioną dyskusję uczestników sesji. Postawiono tezę, iż w ocenie sku-
teczności oddziaływania mediów konieczny jest dobór i analiza wielu mediów (efekt 
synergiczny tego oddziaływania). Zauważono ponadto, że w przypadku niektórych ob-
szarów ciągle występuje ograniczony dostęp do niepublicznych kanałów telewizyjnych 
oraz że w uwarunkowaniach Wielkopolski rośnie nakład (a więc i zainteresowanie) 
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czasopismami fachowymi. Podkreślono, podobnie jak wcześniej, rosnące problemy 
z przeprowadzeniem ankietyzacji (rzetelności ankieterów, reprezentatywności próby, 
niezdecydowanie lub brak odpowiedzi ze strony respondentów).
 W drugim wystąpieniu przedstawiono analizę szans i barier rozwoju turystyki na 
obszarach wiejskich. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych (obiekty 
turystyki wiejskiej na Dolnym Śląsku – Ziemia Kłodzka, Dolina Baryczy) stwierdzo-
no, że nowe trendy w popycie i podaży turystycznej sprzyjają rozwojowi turystyki 
wiejskiej. Turystyka staje się stałym elementem struktury potrzeb współczesnego 
człowieka i jego rodziny. Obserwuje się wyraźne tendencje zainteresowania środowi-
skiem naturalnym i aktywnymi formami jego poznawania. Region ten ma duże zróż-
nicowanie klimatyczne i obfituje w atrakcje, umożliwiające uprawianie turystyki przez 
4 pory roku, atutem jest sąsiedztwo z Niemcami i Republiką Czeską. Szersze konklu-
zje wskazują na wzrostową tendencję uczestnictwa w turystyce na rynku krajowym, 
rozwój skłonności do podróżowania i wypoczynku poza miejscem zamieszkania na 
łonie natury w niezanieczyszczonym środowisku. Szansą na rozwój turystyki wiejskiej 
jest także zainteresowanie turystów zdrową, regionalną żywnością. Polska jest jednym 
z ważnych krajów w Europie, mogących zaspokoić potrzeby związane z rozwojem 
turystyki „bliżej natury”. Podczas dyskusji zgłoszono następujące problemy: „nieja-
sna” sylwetka turysty wiejskiego (zróżnicowane – czasem sprzeczne – oczekiwania), 
wzrastające nasycenie rynku usług agroturystycznych (czy możliwa jest współpraca 
pomimo wzrostu konkurencyjności), inne postrzeganie gospodarstw i wsi w Europie 
Zachodniej – np. w Niemczech, bariera skali działalności (maksymalnie 5 pokoi w go-
spodarstwie). Zebrani podkreślali rolę wsparcia na poziomie polityki lokalnej, znacze-
nie produktu lokalnego, który dodatkowo przyciąga turystów (turystyka kulinarna), 
promocji (strona internetowa), kwestii estetyzacji obejść, itp.
 W tej części sesji poruszono również problematykę gospodarowania nierucho-
mościami rolnymi Skarbu Państwa. W przedstawionym referacie dokonano identyfi-
kacji czynników warunkujących gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa, a w szczególności dzierżawy i sprzedaży mienia. Wśród głównych czyn-
ników, które stymulują lub ograniczają proces gospodarowania Zasobem Własności 
Rolnej Skarbu Państwa wymieniono rozwiązania formalno-prawne wynikające m.in. 
z polityki rolnej w procesie przekształceń własnościowych w państwowym sektorze 
rolnictwa (w Zasobie WRSP pozostało ok. 1,4 mln ha z tego 1,02 mln ha w dzierżawie) 
oraz zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej mające odzwierciedlenie w uwarunko-
waniach ekonomicznych (na „popularność” poszczególnych form zagospodarowania 
wpływały np. opłacalność produkcji rolnej, dostępność do preferencyjnych kredytów, 
dofinansowanie i dopłaty ze środków Unii Europejskiej). Jako czynniki, wywierające 
największy wpływ na rozwój i prowadzenie gospodarstw rolnych gospodarujących na 
nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa, wskazano czynniki makroekonomiczne 
wpływające na opłacalność produkcji: niestabilne ceny skupu produktów rolniczych, 
wysokie koszty produkcji rolniczej, ceny na środki do produkcji oraz popyt na wy-
twarzane produkty. Zwrócono uwagę również na czynniki zasobowe (powierzchnia 
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użytków rolnych, park maszynowy oraz jakość gruntów) i położenie geograficzne go-
spodarstwa (warunki klimatyczne). W komentarzach i dyskusji podkreślono znaczenie 
produkcji zwierzęcej, która generuje popyt na ziemię oraz „głód” ziemi w niektórych 
rejonach kraju, który „winduje” wysokość czynszów dzierżawnych na często nieuza-
sadnione ekonomicznie poziomy.
 Ostatnie wystąpienie dotyczyło problemu przepływów ludności związanych z za-
trudnieniem na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego. Zaprezentowane 
wyniki badań wskazują, iż rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywały znacz-
ne zróżnicowanie przestrzenne. Świadczą one również o dużej mobilności przestrzen-
nej pracowników najemnych mieszkających w województwie. Miasto wojewódzkie 
„przyciągało” głównie pracowników najemnych z gmin położonych w jego najbliż-
szym otoczeniu. Po zakończeniu wystąpienia prowadzono dyskusję. Stwierdzono 
m.in., że wyniki badań dowodzą, iż zrównoważony rozwój w ujęciu przestrzennym 
jest deklaratywny (w oficjalnych dokumentach odbiega od rzeczywistości – problem 
gmin „obwarzankowych”). Sygnalizowano również, że narastającym problemem jest 
infrastruktura drogowa, która jest przeciążona (należy dążyć do zmniejszenia ruchu 
samochodowego i powrócić do transportu kolejowego).
 Jak wspomniano wcześniej, wygłoszone referaty wzbudzały zainteresowanie 
uczestników sekcji, a tym samym liczne pytania i na ogół ożywioną dyskusję. Uczest-
nicy dzielili się również swoimi spostrzeżeniami – wielokrotnie pojawiały się cieka-
we komentarze, a w stosunku do kilku wystąpień (zwłaszcza młodszych naukowców) 
zgłoszono również cenne uwagi i wskazówki metodyczne. W związku z powyższym, 
z uwagi na brak czasu, nie wygłoszono 3 referatów (za zgodą autorów). Jeden referat 
nie został wygłoszony z powodu nieobecności Prelegenta. 
 Wysoka wartość merytoryczna przedstawionych opracowań utrudniała prowadzą-
cym dokonanie wyboru najlepszego referatu. Po dyskusji uznano, że w sekcji 1 na 
wyróżnienie zasługuje dr inż. Wojciech Sroka – autor opracowania pt. Społeczna ak-
ceptacja rolnictwa miejskiego w Polsce – studium na przykładzie polskich obszarów 
metropolitalnych.

Materiał przygotował
prof. UPP dr hab. Rafał Baum

SEKCJA 2
Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym

 Sekcji przewodniczyli: prof. UR dr hab. Ryszard Kata (Uniwersytet Rzeszowski) 
oraz prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
 W czasie obrad sekcji wygłoszono 18 referatów (na 19 znajdujących się w agen-
dzie sekcji) o bardzo zróżnicowanej tematyce, dotyczącej głównie problemów konku-
rencyjności i efektywności ekonomiczno-finansowej podmiotów sektora agrobiznesu. 
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Spośród przedstawionych opracowań wyłania się kilka wątków tematycznych, które 
wskazują na te problemy i wyzwania dla sektora rolno-żywnościowego, które były 
przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników sekcji 2.
 Pierwszym z poruszanych wątków była kwestia konkurencyjności i efektywności 
rolnictwa, którą podjęto w 5 referatach. Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań kon-
kurencyjności rolnictwa w Polsce analizował prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Wy-
kazał, że duże zróżnicowanie pod względem potencjału zasobów czynników wytwór-
czych, struktury i intensywności produkcji, a także zróżnicowanie jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej wymusza stosowanie w rolnictwie zróżnicowanej technologii 
i instrumentów wsparcia gospodarstw rolnych. W tym drugim przypadku chodzi nie 
tylko o instrumenty finansowe, ale także transfer wiedzy i technologii, realizowany 
poprzez różne formy doradztwa rolniczego. 
 Kwestię efektywności gospodarstw rolnych o różnej wielkości ekonomicznej po-
dejmował prof. SGGW dr hab. Ludwik Wicki. Analizował zróżnicowanie produktyw-
ności czynników wytwórczych oraz poziomu inwestycji. Ustalił, że wraz ze wzrostem 
wielkości ekonomicznej rośnie produktywność czynników wytwórczych (ziemi, pracy 
i kapitału), wydajność w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz intensywność reproduk-
cji majątku. Z badań wynika, że gospodarstwa najmniejsze ekonomicznie, dysponujące 
areałem użytków rolnych nie przekraczającym 20 ha UR, nie licząc działów specjal-
nych produkcji rolnej, nie mają szans na rozwój. Docelowo powinny one pełnić funk-
cje socjalne oraz być źródłem dodatkowych dochodów w rodzinie. Autor uważa, że 
polskie rolnictwo w dalszym ciągu wymaga postępu w procesie koncentracji zasobów 
produkcyjnych, zwłaszcza ziemi.
 Z kolei wydajność czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych na tle 
gospodarstw innych typów rolniczych analizował dr Tadeusz Filipiak. Badania po-
twierdziły wyższą produktywność czynników wytwórczych w gospodarstwach ogrod-
niczych. Pomimo to, zdaniem Autora, dla utrzymania żywotności ekonomicznej gospo-
darstw ogrodniczych potrzebne jest zwiększanie skali produkcji, w tym powierzchni 
tych gospodarstw.
 Intensywność gospodarowania w grupach gospodarstw o różnych kierunkach pro-
dukcji w Polsce analizował dr hab. Jerzy Kopiński. Ustalił, że najbardziej intensyw-
na produkcja prowadzona jest w gospodarstwach ukierunkowanych na tucz trzody 
chlewnej. Jest to kierunek produkcji najmniej uzależniony od posiadanych zasobów 
ziemi, ale wyniki ekonomiczne gospodarstw są bardzo mocno determinowane przez 
relację cen rynkowych, tj. cen środków produkcji rolnej, takich jak pasze, nośników 
energii itd. oraz od cen zbytu żywca wieprzowego. Niekorzystne relacje cen narażają 
te gospodarstwa na straty.
 Grupa badaczy w składzie: prof. UPP Wawrzyniec Czubak, mgr Krzysztof Paw-
łowski, mgr Paulina Wiza, prof. Felix Arion, podjęła analizę porównawczą inwestycji 
w gospodarstwach mlecznych w Polsce i Rumunii. Prezentowane wyniki, miały cha-
rakter wstępny i dotyczyły skali i charakteru inwestycji realizowanych w gospodar-
stwach mlecznych od objęcia rolnictwa w Polsce i Rumunii instrumentami wsparcia 
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w ramach WPR. Badania mają na celu m.in. ustalenie wpływu dotacji pozyskiwanych 
przez rolników w ramach II filara WPR na ich decyzje dotyczące przedsięwzięć inwe-
stycyjnych oraz na poziom nakładów inwestycyjnych.
 Kolejnych sześć referatów dotyczyło zagadnienia przedsiębiorczości i innowacyj-
ności w sektorze agrobiznesu oraz na obszarach wiejskich. Determinanty przedsiębior-
czości producentów rolnych podjął w swoim referacie prof. UWM dr hab. Zbigniew 
Brodziński. Autor określił najważniejsze czynniki egzogeniczne i endogeniczne, które 
stymulują przedsiębiorczość rolników, określił także najczęściej spotykane zachowa-
nia przedsiębiorcze producentów rolnych. W porównaniu do wcześniejszych badań 
własnych oraz badań innych autorów, zauważył, że nie zmienia się paleta czynników 
determinujących przedsiębiorczość rolników, ale zmianie ulega hierarchia ich ważno-
ści w ocenie samych rolników. Interesujące jest także spostrzeżenie, że coraz więcej 
rolników postrzega prowadzenie gospodarstwa rolnego jako działanie przedsiębiorcze, 
podczas gdy wcześniej postrzegali oni przedsiębiorczość głównie w sferze pozarolni-
czej aktywności gospodarczej.
 Prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz badał przedsiębiorczość na obszarach wiejskich o 
zróżnicowanym potencjale przyrodniczym w województwie podkarpackim. Wykazał, 
że cenne walory przyrodnicze wielu obszarów nie są w pełni wykorzystane w kreowa-
niu zarówno działalności rolniczej, takiej jak produkcja rolna metodami ekologiczny-
mi, jak i w działalności pozarolniczej, powiązanej z środowiskiem naturalnym, takiej 
jak agroturystyka, czy turystyka wiejska. Autor wskazał, na podkreślany również przez 
innych prelegentów w tej sekcji, problem jakości danych statystycznych, które stano-
wią podstawę rzetelnych badań określonych procesów ekonomicznych i społecznych. 
W przypadku badania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dane statystyczne 
albo nie obejmują w pełni badanego zjawiska (np. szarej strefy), albo dostarczają infor-
macji niepełnych i zbyt ogólnych, aby na ich podstawie można formułować precyzyjne 
i trafne wnioski. 
 Problematykę innowacji, w szczególności w aspekcie zarządzania wiedzą i innowa-
cjami w rolnictwie, podjął prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak. Autor wskazał na po-
trzebę wspierania transferu wiedzy i innowacji przez różne instytucje działające w oto-
czeniu rolnictwa. Ważną rolę w tym procesie odgrywa publiczne doradztwo rolnicze, 
ale coraz bardziej znacząca w tym zakresie jest działalność komercyjnych koncernów, 
dostarczających rolnikom środków do produkcji rolnej lub nabywających od rolników 
surowce do przetwórstwa żywnościowego i przemysłowego. 
 Dr Michał Roman przekonywał, że innowacyjność podmiotów działających w ob-
szarze turystyki, w tym także agroturystyki, stała się w ostatnich latach przedmio-
tem coraz większego zainteresowania badaczy i praktyków gospodarki turystycznej. 
Spowodowane jest to ciągłym szukaniem nowych trendów turystycznych, które po-
zwoliłyby na podniesienie konkurencyjności podmiotów działających w tej sferze, co 
przekłada się też na konkurencyjność turystyczną całego regionu. Autor przedstawiał 
przykładowe modelowe rozwiązania innowacyjne w agroturystyce w regionie Polski 
wschodniej. Wskazywał, iż dominują w tym zakresie innowacje o charakterze imi-
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tacyjnym, będące nowością tylko dla podmiotów je wprowadzających. Każdy dobry 
pomysł, niezależnie czy jest innowacją czy prostym naśladownictwem, jeśli prowadzi 
do podniesienia rentowności działalności agroturystycznej i alokacji nowych zasobów 
w tym segmencie lokalnej gospodarki należy oceniać pozytywnie.
 Prof. Joanna Szwacka-Mokrzycka wraz dr Adamem Miarą podejmowali temat 
efektywności działań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym. Zagadnienie to 
analizowali na przykładzie sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim. 
Wskazywali, że rozwój tego sektora w oparciu o tradycyjne rodzaje przewagi kon-
kurencyjnej (np. kosztowo-cenowe) nie może być już podstawą sukcesu na rynku. 
Natomiast takim czynnikiem pro-rozwojowym mogą być innowacje. Skala innowacji 
w przetwórstwie rolno-spożywczym na Podlasiu, jeśli mierzyć ją liczbą innowacji jest 
duża, jednakże poziom innowacyjności należy ocenić jako niski. Wynika to z faktu, że 
innowacje będące nowością na miarę międzynarodową były bardzo nieliczne. Pozy-
tywne jest jednak to, że kreatorem innowacyjności badanych podmiotów jest rynek, 
w tym wprost klienci, którzy wymuszają na przedsiębiorstwach zmiany produktowe, 
procesowe (technologiczne) i inne, poprzez to, że oczekują lepszych jakościowo i eko-
logicznych produktów oraz poszukują nowości. 
 Stymulowanie innowacyjności na obszarach wiejskich w ramach działania „Współ-
praca” wdrażanego przez ARiMR omawiał dr Piotr Prus. Opisywał tą kwestię na przy-
kładzie Grupy Operacyjnej „Pradawne Ziarno”. Przedstawione przedsięwzięcie jest 
dowodem na to, że taki program jak „Współpraca” może być skutecznym narzędziem 
do budowania współpracy różnych interesariuszy rozwoju społeczno-ekonomicznego 
na wsi. Warunkiem sukcesu jest dobry, na swój sposób innowacyjny pomysł oraz dobry 
podział ról uczestników przedsięwzięcia, w którym każdy oprócz swojego know how, 
wnosi pasję i chęć tworzenia nowego, oryginalnego produktu czy usługi. Kluczowe jest 
jednak to, aby ten nowy produkt/usługa miały „komercyjny potencjał”. W przeciwnym 
razie takie współdziałanie nie będzie miało trwałych podstaw i będzie motywowane 
tylko pogonią za rentą polityczną, w postaci uzyskanych dotacji.
 Dwa kolejne referaty, autorstwa pracowników Instytutu Zootechniki w Balicach, 
dotyczyły ekonomicznych aspektów hodowli rodzimych ras krów (referat dr Elżbiety 
Sowuli-Skrzyńskiej) i rodzimych ras owiec (referat dr Anny Boreckiej). Celem tych 
badań  było porównanie efektywności ekonomicznej (dochodowości) gospodarstw 
utrzymujących rasy rodzime, w podziale na gospodarstwa wyspecjalizowane tylko 
w tym chowie i gospodarstwa łączące chów ras rodzimych z chowem ras „współcze-
snych”. Te dwie grupy porównywane były z gospodarstwami prowadzącymi tylko 
produkcję zwierzęcą w oparciu o rasy „współczesne”. Uzyskane wyniki wykazały, 
że gospodarstwa utrzymujące rasy rodzime charakteryzują się niższą dochodowością 
w porównaniu do grupy porównawczej. Rolnicy posiadający w zasobach gospodarstwa 
rasy rodzime utrzymują je ze względu na dopłaty z programu rolno-środowiskowo-kli-
matycznego. Według Autorek, należy wypromować markowe produkty regionalne wy-
tworzone na bazie surowców (mleka, mięsa, wełny) pozyskanych od bydła i owiec ras 
rodzimych. Mogłoby to stanowić dodatkowe źródło dochodu w tych gospodarstwach 
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i w pewnym stopniu zmniejszyć ich uzależnienie od otrzymywanych obecnie subwen-
cji.
 Ostatnia grupa referatów dotyczyła szeroko ujmowanych aspektów finansów gospo-
darstw rolnych i systemu finansowego rolnictwa. Dr Adam Majchrzak, podjął ważny 
temat restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozumianej jako proces sanacji zadłuże-
nia gospodarstwa z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań. Autor wykazał, 
iż skala problemu nadmiernie zadłużonych, czy wręcz niewypłacalnych gospodarstw 
rolnych w Polsce w ostatnich latach (2015-2018) narasta. Pomimo, że przygotowano 
w tym zakresie pewne regulacje prawne, które formułują określone ścieżki restruktury-
zacji zadłużeniowej gospodarstw, to jednak w praktyce rozwiązania te nie funkcjonują. 
Tworzy to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego gospodarstw zadłużonych 
i zagraża stabilności finansowej całego sektora rolnego.
 O poziomie świadomości finansowej młodzieży akademickiej z obszarów wiejskich 
mówiła dr Monika Szafrańska. Badania były prowadzone w 2018 r. w Małopolsce. Jak 
wynika z przeprowadzonej analizy, studenci - zwłaszcza kierunków pozaekonomicz-
nych - cechują się relatywnie niskim poziomem wiedzy i świadomości finansowej, co 
może wskazywać na niską efektywność działań z zakresu edukacji finansowej, realizo-
wanych na różnych poziomach edukacji. 
 Referat przedstawiony przez dr Joannę Średzińską dotyczył zróżnicowania sytuacji 
finansowej gospodarstw rolnych w krajach UE. Analiza determinant sytuacji finanso-
wej została przeprowadzona z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej gospodarstw. 
Pewnym wkładem Autorki do tego typu analiz porównawczych było opracowanie i za-
stosowanie własnego syntetycznego miernika do określenia kondycji finansowej go-
spodarstw. Badania potwierdziły, że pomimo wyższej dynamiki dochodów rolników 
w krajach nowych członków Unii Europejskiej (przyjętych do Wspólnoty w 2004 r. 
i później), wciąż sytuacja finansowa producentów rolnych w tych krajach jest gorsza 
od sytuacji rolników w krajach „starej” UE.
 Dr Wioleta Sobczak podjęła z kolei temat rentowność produkcji papryki rocz-
nej w uprawie pod osłonami. Autorka wykazała, że na dochodowość tej produkcji 
w dużym stopniu wpływają nakłady inwestycyjne i związane z nimi koszty obsługi 
długu, gdyż wielu producentów musi sięgać po kredyty bankowe. W ocenie Autorki, 
duża część gospodarstw w tej gałęzi produkcji rolnej wykazuje problem przeinwesto-
wania. 
 Prof. UR dr hab. Ryszard Kata dokonał oceny efektywności ekonomiczno-finanso-
wej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2004-2018 poprzez analizę porównaw-
czą z bankami komercyjnymi. Badania wykazały, że efektywność banków spółdziel-
czych pogarsza się, co jest szczególnie widoczne od roku 2013. Negatywne tendencje 
dotyczą zwłaszcza rentowności banków, zdolności do transformacji depozytów w kre-
dyty dla klientów oraz jakości portfela kredytowego. Odwrócenie tych trendów jest 
warunkiem zrównoważonego rozwoju banków spółdzielczych i wymaga zmian w ich 
modelu biznesowym oraz wzmocnienia integracji wewnątrz zrzeszeń. Pozwoli to na 
redukcję kosztów działania banków i uzyskanie efektów skali.
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 Bezpośrednio po każdym referacie była prowadzona krótka dyskusja, w której 
wzięło udział 12 osób. Sformułowanych zostało 30 pytań oraz uwag i sugestii dla auto-
rów referatów. Zainteresowanie słuchaczy, jakie wzbudziły referowane opracowania 
dowodzi, że tematyka podejmowana w sekcji 2 jest godna dalszych badań i dyskusji.

Materiał przygotował
prof. UR dr hab. Ryszard Kata

SEKCJA 3
Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie

 Sekcji 3 przewodniczyli prof. dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu) i prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu). 
 W sekcji 3 wygłoszono 17 referatów. Prelegenci reprezentowali różne ośrodki 
naukowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poz-
naniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
JUNG w Puławach, SGGW w Warszawie oraz IERiGŻ PIB i IRWiR PAN w Warsza-
wie. Po wygłoszeniu większości referatów odbywały się interesujące i ożywione dys-
kusje. Przewodnim tematem większości publikacji była koncepcja zrównoważonego 
rozwoju, czyli kolejny etap w badaniach nad rozwojem rolnictwa i całego agrobiznesu. 
Dotychczasowy rozwój rolnictwa, który przebiegał w procesie industrializacji gospo-
darki żywnościowej, związany był z zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego 
i ze zmniejszeniem różnorodności biologicznej. Współcześnie zrównoważony rozwój 
definiuje się jako zaspokojenie potrzeb teraźniejszości bez narażania zdolności przy-
szłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb. Sama idea zrównoważonego roz-
woju narodziła się wraz z postępującym rozwojem społeczno-gospodarczym państw. 
Jego głównymi założeniami są, między innymi, trwałość oraz zapewnianie jak naj-
większych korzyści netto z rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnym zachowaniu 
użyteczności i jakości zasobów naturalnych oraz konsumpcji dóbr i usług na poziomie 
akceptowalnym z ekologicznego punktu widzenia. W literaturze odnaleźć można wiele 
wyodrębnionych aspektów, których rozwój zrównoważony powinien dotyczyć. Można 
wyróżnić wymiar ekologiczny, ekonomiczny, socjalny, psychologiczny, demograficz-
ny, przestrzenny i intertemporalny, jednak niezależnie od tego, ile wyróżni się elemen-
tów zrównoważonego rozwoju obejmują one w sposób bardziej lub mniej zdezagrego-
wany zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 
 Jednym z najważniejszych problemów badawczych, w prezentowanych w tej sekcji 
referatach, była odpowiedź na pytanie, czy rozwój kapitałochłonny w rolnictwie w UE 
sprzyja czy wręcz utrudnia osiągnięcie eko-efektywności? W kolejnym artykule oce-
nie poddano relację rolnictwo – zmiany klimatyczne i skutki tych relacji w kontekście  
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zrównoważonego rozwoju. Ważnym aspektem badań była syntetyczna ocena produk-
tywności całkowitej w rolnictwie UE oraz ocena potencjału produkcyjnego gospo-
darstw specjalizujących się w produkcji mleka krowiego w makroregionach UE – ana-
liza typologiczna w kontekście zrównoważonego rozwoju. Kolejne zaprezentowane 
badania dotyczyły wskazania roli drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych syste-
mach żywnościowych oraz próby określenia znaczenia drobnych gospodarstw rolnych 
w przepływach produkcyjnych. Istotnym aspektem prowadzonych badań było oszaco-
wanie negatywnych efektów zewnętrznych w rolnictwie oraz ocena wdrażania wybra-
nych aspektów PROW w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W kolejnym referacie, 
zaprezentowanym w tej sekcji, dokonano oceny relacji pomiędzy obszarami Natura 
2000 a funkcjonowaniem gospodarstw rolnych w Polsce. W dalszej kolejności ocenie 
poddano efektywność produkcji zbóż i roślin oleistych oraz odnawialne źródła energii 
w kontekście zrównoważonego rozwoju. W ramach tej tematyki interesujące badania 
dotyczyły możliwości ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa. Ostatni zaprezento-
wany artykuł dotyczył próby zidentyfikowania i oceny relacji pomiędzy rolnictwem 
a środowiskiem w UE w świetle bilansów przepływów międzygałęziowych.
 Najważniejsze wnioski prowadzonych badań, zaprezentowanych w sekcji pt. Bezpie
czeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie są następujące: 

• Emisja gazów cieplarniach oraz zanieczyszczeń do środowiska z rolnictwa UE 
stabilizuje się (lekki trend spadkowy) i jest relatywnie niska na tle globalnym;

• Rozwój kapitałochłonny sprzyja eko-efektywności (ale bardziej modernizacja 
niż intensyfikacja);

• Dochody w rolnictwie są warunkiem zrównoważenia środowiskowego; 
• W państwach, w których rolnictwo jest na wyższym poziomie rozwoju (wyższa 

wydajność pracy, produktywność zasobów) realizacja pro-środowiskowych ce-
lów zrównoważonego rozwoju odbywa się w większym stopniu niż w krajach 
o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego; 

• Sektor rolny w państwach, które weszły do wspólnoty po 2004 roku dopiero 
wchodzi na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, dlatego zmiany w zakresie dba-
łości o środowisko są bardziej dynamiczne;

• Następuje zjawisko rozdzielenia tempa wzrostu gospodarczego od tempa wy-
korzystania zasobów naturalnych i degradacji środowiska, zwiększa się produk-
tywność (efektywność) zasobów;

• Próba wykorzystania bilansów przepływów międzygałęziowych do oceny zrów-
noważenia w sektorze rolnym i w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej 
wskazała, że bilanse mogą być użytecznym narzędziem w ocenie realizacji tej 
koncepcji. 

 W kontekście przyszłych badań nad aspektem zrównoważonego rozwoju rolnictwa 
i agrobiznesu, warto zastanowić się nad następującymi problemami badawczymi: Jaką 
ścieżkę rozwoju rolnictwa w kontekście zrównoważenia środowiskowego mają wy-
brać kraje o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego? Czy np. rolnictwo 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej powinno kroczyć drogą wyznaczoną przez 
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bogatsze kraje Europy Zachodniej i Północnej (opartej na wzroście wydajności pracy), 
czy jednak mają one wybrać inny, alternatywny system, bazując na rolnictwie bardziej 
przyjaznym dla środowiska? Kolejne problemy badawcze można sprowadzić do na-
stępujących kwestii: znaczenie pomiaru efektów zewnętrznych w rolnictwie, rosnąca 
rola drobnych gospodarstw w lokalnych systemach żywnościowych oraz akceptacja 
odnawialnych źródeł energii (OZE) przez gospodarstwa domowe. 
 Do wyróżnienia w sekcji 3 pt. Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we 
współczesnym agrobiznesie zaproponowano referat dr Tomasza Pajewskiego ze Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pt: Środowiskowe efekty zewnętrzne 
w rolnictwie.
 Podsumowując, przedstawione w sekcji 3 referaty, jak też prowadzoną dyskusję, 
ocenić należy wysoko.

Materiał przygotowała
prof. UPP dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska

SEKCJA 4
Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw

 Sekcji 4 przewodniczyli prof. UWM dr hab. Wiesława Lizińska (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski) oraz prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu). 
 Obrady odbywały się w dwóch sesjach. W pierwszej zaprezentowano 6, a w drugiej 
7 referatów. Wygłaszane one były przez następujące osoby:

• dr Małgorzata Just (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
• dr inż. Sylwia Kierczyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
• dr Maryla Bieniek-Majka (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy),
• prof. dr hab. Bogdan Klepacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie),
• dr inż. Aleksandra Lubańska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie),
• dr Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
• dr inż. Anna Sieczko (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie),
• dr inż. Renata Matysik-Pejas (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie),
• dr Małgorzata Kołodziejczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
• dr hab. Marta Domagalska-Grędys (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie),
• prof. UWM dr hab. Wiesława Lizińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie),
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• prof. dr hab. Władysława Łuczka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
• mgr Jagoda Szymczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

 Tematyka większość prac odnosiła się do konkretnych rynków, wśród których do-
minowały owoce i warzywa oraz produkty zwierzęce. Znaczna część referatów doty-
czyła bądź to sytuacji na rynku krajowym, bądź powiązań Polski z innymi krajami. 
 Uwzględniono następujące zagadnienia, odnoszące się do funkcjonowania rynków 
rolno-żywnościowych:

• funkcjonowanie giełdy towarowej i zależności między stopami zwrotów surow-
ców rolnych,

• znaczenie wsparcia UE dla kształtowania się rynku owoców, 
• kanały dystrybucji owoców i warzyw w krajach UE,
• logistyka w powiązaniu z integracją pionową małych i średnich gospodarstw 

ogrodniczych,
• lokalizacja produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu du-

żych miast,
• sprzedaż bezpośrednia produktów spożywczych, z uwzględnieniem regulacji 

prawnych, 
• funkcjonowanie gospodarstw utrzymujących rasy zwierząt zachowawczych, 

z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych oraz wsparcia publicznego, a także 
transferu wiedzy,

• funkcjonowanie rynku usług w ogrodnictwie krajów UE,
• prowadzenie działalności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych,
• popyt na produkty rolnictwa ekologicznego w kontekście krajowych badań,
• etyczne i rynkowe aspekty handlu międzynarodowego w kontekście zakazu 

uboju rytualnego. 

 Znaczenie oraz merytoryczny poziom wystąpień potwierdzony został krótką, lecz 
interesującą dyskusją. 
 Poszczególne referaty dotyczyły w większości przypadków relacji biznesowych 
pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynków rolno-spożywczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarstw rolnych. Zagadnienia dotyczące pomocy UE i jej skut-
ków stanowiły mniej istotną część poszczególnych referatów. Patrząc na ten problem 
zarówno z punktu widzenia funkcjonowania samej gospodarki, jak i naukowej refleksji 
nad nią, jest to zjawisko pozytywne. W założeniach, wsparcie unijne miało wzmocnić 
sektor rolny i dać mu impuls do samodzielnego rozwoju. Jego długie trwanie i konku-
rencyjność zależeć więc będzie ostatecznie od umiejętności wypracowania nowocze-
snych i efektywnych rozwiązań rynkowych, marketingowych i logistycznych. W tym 
kontekście zauważyć należy, że część wystąpień wskazywała na dość niski poziom 
organizacji samych rynków, jak i umiejętności rolników w zakresie jego kreowania. 
Dotyczy to zwłaszcza tych działów produkcji, które są silnie wspierane ze środków 
publicznych, a co przedstawione zostało głównie na przykładzie gospodarstw utrzy-
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mujących zwierzęta ras zachowawczych. Nieco inaczej rzecz się ma w odniesieniu do 
gospodarstw ogrodniczych, gdzie wsparcie nie jest wysokie, a co za tym idzie są one 
nastawione bardziej prorynkowo.
 W poszczególnych referatach, w mniejszym stopniu odnoszono się do popytu ryn-
kowego, którego poznanie jest o tyle ważne, że zmieniające się nawyki żywieniowe 
społeczeństwa wymuszać będą w coraz większym stopniu strukturę produkcji rolniczej.
 Po zakończeniu obrad przeprowadzono konkurs na najlepszy referat wygłoszony 
przez młodych przedstawicieli nauki. Prowadzący sekcję zaproponowali głosowanie, 
co spotkało się z akceptacją uczestników. Wyróżnienie otrzymała mgr Jagoda Szym-
czak, która wygłosiła referat pt. Etyka czy zyski z handlu? Dylematy zakazu uboju 
rytual nego na przykładzie Polski, Turcji i Bośni i Hercegowiny.

Materiał przygotowali:
prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UWM dr hab. Wiesława Lizińska 

SEKCJA 5
Challenges for the development of agribusiness and rural areas

 Obradom sekcji 5 przewodniczyli: prof. Wojciech Florkowski (University 
of Georgia,  USA) oraz dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej (Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu). 
 W sekcji 5, angielskojęzycznej, organizatorzy zaplanowali 18 wystąpień o bardzo 
zróżnicowanej tematyce. Wygłoszono 16 referatów, z tego 5 w pierwszej części sesji 
i 11 w drugiej. Prelegenci pochodzili głównie z Węgier i z Polski, ale także z Ukrainy 
i Stanów Zjednoczonych, reprezentując łącznie 9 ośrodków naukowych, w tym: 

• z Węgier: Óbuda University w Budapeszcie, Széchenyi István University w Győr, 
University of Debrecen w Debreczynie, Szent István University w Gödöllő; 

• z Polski: Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu;

• ze Stanów Zjednoczonych: University of Georgia.
 Zakres tematyczny sekcji był bardzo szeroki, a przedstawione referaty oparte były 
głównie na badaniach empirycznych. Pierwsza z przedstawionych prezentacji poświę-
cona była tematyce referatów angielskojęzycznych opublikowanych w Rocznikach 
Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu w latach 2009-
2018 (prof. István Takács, prof. Katalin Takács-György). Z badań węgierskich Auto-
rów wynika, że w analizowanym okresie przygotowano na kongresy i opublikowano 
łącznie 393 referaty, z których ponad 40% zostało napisanych przez zagranicznych 
uczestników  kongresów, w tym znaczna część przez naukowców z Węgier. W kolej-
nych analizo wanych  latach liczba referatów wyraźnie wzrastała (z 26 w 2009 roku do 
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44 w 2018 roku), lecz ich tematyka nie zmieniła się znacząco. Analiza statystyczna 
słów kluczowych i wybranych terminów, powtarzających się w opublikowanych refe-
ratach, wykazała, że od 2009 roku coraz rzadziej używano zestawienia takich słów, jak: 
„rural” (wiejski), „ecotourism” (ekoturystyka), „revitalise” (rewiatalizować) i „tradi-
tion” (tradycja), z kolei im bliżej roku 2018, tym częściej pojawiały się referaty zawie-
rające zestawienia takich słów, jak: „rural” (wiejski) „production” (produkcja) i „cost” 
(koszt).
 Drugi z kolei referat, przygotowany przez prof. dra hab. Sławomira Juszczyka, do-
tyczył perspektyw rozwoju bankowości mobilnej na obszarach wiejskich, na podstawie 
badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów niestacjonarnych Wydzia-
łu Nauk Ekonomicznych SGGW, mieszkających na obszarach wiejskich. Wynikało 
z nich, że studenci najczęściej wykorzystują bankowość mobilną do sprawdzania salda 
na rachunku oraz dokonywania płatności w sklepach internetowych, ceniąc sobie wy-
godę, oszczędność czasu, brak konieczności posiadania gotówki i swobodę dokonywa-
nia płatności. Ze względu na ich oczekiwania, które dotyczą, między innymi, stałego 
zwiększania zasięgu internetu, poprawy zabezpieczeń na okoliczność kradzieży tele-
fonu, zwiększania możliwości korzystania z usługi BLIK, dostosowania aplikacji mo-
bilnych do smartfonów starszej generacji oraz obniżek cen zdalnych usług bankowych, 
najprawdopodobniej w tym kierunku będą zmierzać zmiany techniczne, organizacyjne 
i finansowe bankowości mobilnej na obszarach wiejskich. 
 Kolejny referat, przedstawiony przez dr Joannę Rakowską, dotyczył wpływu za-
stosowania różnych klasyfikacji obszarów na wyniki badań dotyczących obszarów 
wiejskich, na przykładzie Polski. Z przeprowadzonych analiz wynikało, że istniejące 
i powszechnie stosowane definicje i klasyfikacje (TERYT, DEGURBA i OECD) są 
niedoskonałe, co w konsekwencji prowadzi do tego, że niektóre obszary mogą być np. 
wykluczone z możliwości korzystania ze wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej.
 Dr Jakub Staniszewski, w przedstawionym na sesji referacie, zastanawiał się, czy 
można mówić o strukturalnych genotypach rolnictwa w regionach Unii Europejskiej 
oraz czy wyróżnione w jego badaniach i scharakteryzowane genotypy europejskie są 
stabilne w czasie. Z kolei referat wygłoszony przez prof. UEP dr hab. Sebastiana Stęp-
nia, przygotowany we współautorstwie z PhD Andrea  Muntean z Rumunii, poświę-
cony został drobnotowarowym gospodarstwom rolnym w Polsce w świetle średnich 
wyników dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Uzyskane w badaniach wyniki wskazały, 
że gospodarstwa drobnotowarowe cechują się mniej korzystnymi efektami produkcyj-
no-dochodowymi, mają niższą skalę produkcji i poziom specjalizacji, chociaż warunki 
życia ich mieszkańców są zbliżone do gospodarstw miejskich i lepsze niż gospodarstw 
wiejskich, ale subiektywna ocena sytuacji materialnej jest gorsza, co zdaniem Autorów, 
sugeruje, że ocena ta zależy głównie od bieżącej sytuacji dochodowej, a nie od standar-
du życia w długim okresie. 
 Dr Magdalena Śmiglak-Krajewska przedstawiła referat dotyczący ryzyka w działal-
ności rolniczej oraz jego postrzegania przez rolników uprawiających rośliny białkowe. 
Z badań Autorki wynika, że rolnicy najczęściej postrzegają skutki ryzyka, jako moż-
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liwość wystąpienia straty lub zysku, a najbardziej obawiają się ryzyka produkcyjnego 
i rynkowego. Jako najskuteczniejsze narzędzie zmniejszania ryzyka rynkowego rolni-
cy uznali umowy kontraktacji. 
 Mgr Joanna Stefańczyk podjęła w swoim referacie problematykę ekonomicznych 
konsekwencji działalności podejmowanych w gospodarstwach rolnych na obszarach 
środowiskowo-cennych. Badania pilotażowe, które przeprowadziła do pracy doktor-
skiej, objęły 50 gospodarstw rolnych zlokalizowanych na obszarze sieci Natura 2000 
Biebrzańskiego Parku Narodowego i dotyczyły znaczenia ograniczeń i restrykcji w po-
dejmowaniu działalności rolniczych i pozarolniczych na obszarach środowiskowo-cen-
nych. 
 Z kolei dr hab. Nina Drejerska, w referacie przygotowanym we współautorstwie 
z MSc Eleną Fourcroy, przedstawiła analizę przemian w zatrudnieniu rolniczym we 
Francji od początku XX wieku. Odnosząc się do teoretycznej koncepcji trzech sekto-
rów autorstwa Clarka, Fourastié i Fishera, stwierdziły, że Francja znajduje się w „fazie 
dopełnienia”, gdyż w strukturze zatrudnienia dominuje sektor usług, a francuska go-
spodarka nigdy nie doświadczyła prawdziwego okresu dominacji sektora przemysło-
wego. Głównymi problemami dotyczącymi zatrudnienia we francuskim rolnictwie są 
przede wszystkim: starzenie się zasobów pracy, zwiększające się uczestnictwo kobiet 
oraz przepływy zasobów pracy między sektorami. 
 Dr Tomasz Berbeka przedstawił w swoim referacie analizę porównawczą struktu-
ry agrarnej krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, zwracając szczególną 
uwagę na liczbę gospodarstw, koncentrację użytków rolnych i trendy dotyczące zmian 
struktury agrarnej na obu analizowanych obszarach. 
 Kolejne dwa referaty dotyczyły sektora mleczarskiego na świecie (PhD Imre Tell) 
i na Ukrainie (MSc Anna Gereles). W pierwszej z wymienionych prezentacji przed-
stawiono globalne trendy w sektorze mleczarskim, głównych aktorów, ich rankingi 
i udziały w światowym rynku mleka i produktów mleczarskich (kraje, podmioty sku-
pujące i przetwarzające mleko). W drugim zaprezentowano problemy i wyzwania sto-
jące przed podmiotami przemysłu mleczarskiego na Ukrainie, wskazując, że najwięk-
szym problemem dla sektora mleczarskiego była utrata rynku rosyjskiego, a głównym 
wyzwaniem jest znalezienie nowych i rozwój istniejących rynków eksportowych. 
 Następne dwa referaty, PhD Károly Kacz i dr Magdaleny Raftowicz, poświęco-
ne były krótkim łańcuchom dostaw. Pierwszy dotyczył produktów lokalnych na Wę-
grzech, drugi rynku karpia w Polsce. Wskazywano w nich na zalety sprzedaży pro-
duktów bezpośrednio klientom lub przez maksymalnie jednego pośrednika. Kolejny 
węgierski referat, powiązany tematycznie z dwoma poprzednimi, został przygotowa-
ny przez MSc Konráda Kiss. Problematyka dotyczyła poziomu zadowolenia produ-
centów prowadzących sprzedaż na różnych typach rynków (rynki konwencjonalne 
i hale targowe, rynki producentów i rynki ekologiczne). Z badań Autora wynikało, 
że zwiększenie  zainteresowania  krótkimi łańcuchami dostaw oraz lokalnie wytwa-
rzaną żywnością stwarza małym gospodarstwom alternatywne możliwości handlo-
we, a różnice  w poziomie  zadowolenia producentów pomiędzy rynkami producentów 
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a konwencjonalnymi  rynkami zbytu w większym stopniu determinują poziom zado-
wolenia niż różnice terytorialne. Kolejny referat, zaprezentowany przez dr Stanisła-
wa Mintę, dotyczył wykorzystania produktów regionalnych w działalności przedsię-
biorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich na przykładzie grupy kapitałowej 
Godyla z woj. opolskiego (studium przypadku). 
 Na koniec prof. Wojciech Florkowski przedstawił referat, przygotowany wspólnie 
z MSc Walterem Moturi, który dotyczył decyzji podejmowanych przez kierowców cię-
żarówek przewożących towary łatwopsujące się w Afryce Wschodniej. W badaniach 
Autorzy skupili się na tym, w jaki sposób czynniki, takie jak: rodzaj ciężarówki, wa-
runki pracy i osobowość kierowcy wpływają na decyzje kierowcy o przyjęciu do trans-
portu ładunku szybkopsującego się i o wielkości przewożonego ładunku. Wyniki wska-
zały, że kierowcy – właściciele ciężarówek oraz kierowcy będący obywatelami Kenii 
chętniej przyjmowali ładunki łatwopsujące się i transportowali większą ilość takiego 
towaru niż kierowcy pracujący dla firm przewozowych, co wynikało, między innymi, 
z organizacji pracy kierowców oraz wieku ciężarówek.
 Bardzo zróżnicowane tematycznie prezentacje spotykały się z zainteresowaniem 
słuchaczy, ale zbyt duża liczba referatów przewidzianych do wygłoszenia uniemożliwi-
ła przeprowadzenie szerszej dyskusji. Dwa referaty nie zostały wygłoszone: dr Małgo-
rzaty Węgrzyńskiej, która była nieobecna na sesji (referat dotyczył zmian efektywności 
technicznej w rolnictwie polskim i hiszpańskim w latach 2007-2017) i dr hab. Lucyny 
Przezbórskiej-Skobiej, na który zabrakło czasu (referat poświęcony GMO w kontek-
ście światowego bezpieczeństwa żywnościowego).
 W sekcji 5 wyróżniony został referat MSc Konráda Kiss pt. The satisfaction of pro
ducers selling in various marketplaces – results of a primary survey from Hungary.

Materiał przygotowała
dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej
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Sesja terenowa

 W trzecim dniu Kongresu odbyła się sesja terenowa, w trakcie której zainteresowa-
ni uczestnicy zapoznali się z działalnością badawczo-wdrożeniową Gospodarstwa Rol-
niczo-Sadowniczego w Przybrodzie, funkcjonowaniem sieci sklepów spożywczych 
„Cho no tu” oraz gospodarstwa agroturystycznego „Klimkowa Osada”.
 W pierwszej kolejności uczestnicy wyjazdu terenowego odwiedzili, oddalone 
o 25 km od Poznania, Gospodarstwo Rolniczo-Sadownicze w Przybrodzie (RSGD 
Przybroda), będące jednym z dziesięciu Rolniczych Zakładów Doświadczalnych 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo stanowi zaplecze Uczelni 
w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i działalności dydaktycznej. Pro-
dukcja rolnicza zakładu ma charakter wielokierunkowy i obejmuje produkcję roślinną, 
zwierzęcą i sadowniczą. Uprawy rolno-ogrodnicze prowadzone są na 400 ha gruntów 
ornych i 50 ha sadów.
 Uczestnicy Kongresu, po krótkim wykładzie na temat produkcji sadowniczej oraz 
przetwórstwa owocowego, udali się do sadu i tam mogli obejrzeć szpalerową uprawę 
jabłoni i gruszy oraz skosztować soczystych i aromatycznych owoców prosto z drzewa. 
Owoce te z pewnością były wysokiej jakości, gdyż R-SGD Przybroda corocznie uzy-
skuje certyfikat integrowanej produkcji i sprzedaży zdrowych owoców.
 Następnie uczestnicy przeszli do kompleksu zabudowań gospodarskich, gdzie obej-
rzeli hodowlę bydła mlecznego rasy czarno-białej. Ponadto wysłuchali krótkiego wy-
kładu na temat funkcjonowania tamtejszej biogazowni. 
 Z Zakładu Doświadczalnego uczestnicy udali się do Sielinka, do Wielkopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie wysłuchali prelekcji na temat aktualnych 
uwarunkowań pracy doradcy rolniczego. Następnie przeszli do Muzeum Gospodarki 
Mięsnej, będącego od 2005 r. oddziałem Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szrenia-
wie. 
 Ekspozycja Muzeum ukazuje historię rzemiosła rzeźnickiego i przemysłu mię-
snego od połowy XVII wieku do lat 60. XX w. Zebrane muzealia, od organizacji 
rzeźnicko-wędliniarskich, indywidualnych rzeźników, przedsiębiorstw gospodarki 
mięsnej i chłodniczej, a także osób związanych z branżą, dokumentujące przetwór-
stwo mięsa od chwili uboju po wyrób wędlin i sprzedaż, pozwoliły zapoznać się 
uczestnikom sesji terenowej z procesem wytwórczym wędlin i przetworów mię-
snych.
 Po „lekcji historii” członkowie SERiA udali się do lokalnej sieci sklepów spożyw-
czych „Cho no tu”, gdzie mogli obejrzeć i zakupić lokalne produkty branży mięsnej 
oraz wielu innych regionalnych produktów spożywczych. „Cho no tu” to sieć nowo-
czesnych obiektów handlowych, wyposażonych w najnowszej generacji urządzenia 
wspomagające handel, utworzona na bazie gminnych składów spółdzielczych, dzia-
łających w Wielkopolsce od 1946 r. Ponadto, jest to miejsce, w którym okoliczna lud-
ność może zakupić codziennie świeże pieczywo, wyroby cukiernicze i wędliniarskie 
własnej produkcji, a także opłacić rachunki. 
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 Sesja terenowa zakończyła się w spokojnej wsi Cicha Góra, leżącej wśród wiel-
kopolskich lasów i łąk, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Klimkowa Osada”. Go-
spodarstwo to funkcjonuje jako ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne od 2003 r. 
Specjalizuje się w produkcji wyrobów z jagnięciny z własnej ekologicznej hodowli. 
„Klimkowa Osada” prowadzi również hodowlę koni, a także pensjonat dla koni.
 Uczestnicy byli żywo zainteresowani działalnością gospodarstwa, zadawali wiele 
pytań o organizację gospodarstwa, jego promowanie i kwestie finansowe, a niestrudze-
ni uczestnicy także spacerowali po pięknych ogrodach osady. Na zakończenie zostali 
ugoszczeni obiadem, przygotowanym w regionalnym stylu.
 Organizatorzy Kongresu mają nadzieję, że uczestnikom wyjazdu studyjnego infor-
macje przedstawione w odwiedzonych obiektach będą przydatne do dalszych przemy-
śleń, dotyczących rozwoju polskiej wsi i rolnictwa.

Fot. Xiaoman Zhu
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Działalność SERiA

Walne Zgromadzenie Członków SERiA

 Dnia 3 września 2019 roku w Luboniu koło Poznania, podczas trwania XXVI Kon-
gresu SERiA, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA. Pierwszy termin 
Walnego Zgromadzenie Członków Zarząd zwołał na godzinę 15:00. Ze względu na 
brak quorum wyznaczono drugi termin na godzinę 15.15. 
 W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 65 członów. Obrady Walnego Zgroma-
dzenia otworzyła Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Barbara Gołębiewska i popro-
siła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania. W dalszej części obrad 
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska zgłosiła kandydaturę dr Michała Romana, 
a dr Joanna Stanisławska kandydaturę prof. dr hab. Michała Jerzaka na przewodniczą-
cego zebrania. Następnie dr Michał Roman zrezygnował z kandydowania na przewod-
niczącego 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 prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił porządek obrad Walnego Zgroma-
dzenia. Zaproponował dodanie dodatkowego punktu do porządku obrad „podjęcie 
uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 
za punktem 6. W wyniku jednomyślnego głosowania zaproponowany porządek obrad 
został zatwierdzony.

 Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 3.09.2019 r.

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 

i Agrobiznesu.
  8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 11.09.2018 r. do 3.09.2019 r.
  9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
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12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz za-
twierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom 
Komisji Rewizyjnej SERiA.

14. Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencję 2019-2021.
15. Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kaden-

cję 2019-2021.
16. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
17. Wolne głosy i wnioski.

 W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Za-
proponowano następujące kandydatury: mgr Dawida Jabkowskiego, dr Michała Ro-
mana, dr Izabelę Wielewską. W wyniku jednomyślnego głosowania ww. osoby weszły 
w skład Komisji Skrutacyjnej. 
 Realizując punkt 6 porządku obrad, przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał 
i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: prof. IUNG dr hab. Mariusza Matykę, 
prof. UP dr hab. Arkadiusza Sadowskiego. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w 
osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków.
 W punkcie 7 porządku obrad przewodniczący zebrania wyjaśnił, że proponowane 
przez Zarząd zmiany Statutu były zaproponowane przez radcę prawnego, który wska-
zał 5 punktów Statutu, które były wątpliwe, jeśli chodzi o nową ustawę o Stowarzy-
szeniach. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby wszystkie za-
proponowane zmiany Statutu przegłosować jednocześnie, co zostało przegłosowane 
pozytywnie przez Walne Zgromadzenie (64 głosy za, 1 głos wstrzymujący). Następnie 
przystąpiono do głosowania nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków o zmia-
nie Statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W wyniku jedno-
myślnego głosowania Uchwała została przyjęta.
 W 8 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Barbara Gołębiewska 
odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 11.09.2018 r. do  
3.09.2019 r. W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:
• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska – Prezes Zarządu
• prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Michał Jasiulewicz  – V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Karolina Pawlak   – Członek Zarządu
• prof. dr hab. Sławomir Zawisza  – Członek Zarządu
• prof. dr hab. Michał Jerzak   – Sekretarz Generalny
• prof. dr hab. Feliks Wysocki   – Skarbnik
 W punkcie 9 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr Anna Rossa przed-
stawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. W tym okresie skład Komisji 
Rewizyjnej był następujący: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, dr hab. Aleksan-
der Grzelak, dr Anna Rosa. Następnie przewodniczący zebrania zapytał, czy są jakieś 
pytania lub wnioski do sprawozdania finansowego. Głos zabrał prof. dr hab. Wiesław 
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Musiał i zaproponował, aby pomyśleć i utworzyć fundusz wspierających uczestnictwo 
w Kongresie osób z krajów rozwijających się, tj. Białorusi, Albanii.
 Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w głosowaniu jawnym, w wyni-
ku jednogłośnego głosowania podjęło następujące uchwały:

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 11.09.2018 r. 
do 3.09.2019 r. 

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 
11.09.2018 r. do 3.09.2019 r. członkom Zarządu SERiA. 

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz za-
twierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 

4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 
11.09.2018 r. do 3.09.2019 r. członkom Komisji Rewizyjnej SERiA. 

 W 14 punkcie porządku obrad przystąpiono do wyborów w tajnym głosowa-
niu Prezesa  Zarządu SERiA na kadencję 2019-2021. Prof. dr hab. Michał Jerzak, po 
uzgodnieniu  na połączonym spotkaniu Zarządu SERiA oraz Konwentu Seniorów, 
zaproponował na stanowisko nowego prezesa prof. UR dr hab. Grzegorza Ślusarza. 
Prof. dr hab. Wiesław Musiał krótko przedstawił sylwetkę kandydata. Następnie Prze-
wodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. Wo-
bec braku innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, w którego wyniku 
prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz został wybrany na Prezesa Zarządu na kadencję 
2019-2021 (liczba głosów za 60, przeciwko 0, wstrzymujący 1, głosy nieważne 3). 
Następnie prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz podziękował za wybór na stanowisko 
Prezesa SERiA.
 W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru członków Zarządu SERiA. Prze-
wodniczący zgromadzenia – prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował, aby człon-
kami Zarządu zostali, zgodnie z tradycją, przedstawiciele Komitetów Organizacyj-
nych kolejnych kongresów i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Prof. dr hab. Stanisław 
Krasowicz zgłosił kandydaturę prof. IUNG dr hab. Mariusza Matyki z IUNG w Puła-
wach – przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXVII Kongresu SERiA. Po-
nadto na członka Zarządu prof. dr hab. Wiesław Musiał zaproponował kandydaturę 
prof. UR dr hab. Tomasza Wojewodzica – przewodniczącego Komitetu Organizacyjne-
go XXVIII Kongresu SERiA, a prof. SGGW Jarosław Gołębiewski zgłosił kandydaturę 
prof. UP dr hab. Karoliny Pawlak – przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego XXVI 
Kongresu SERiA. W dalszej części obrad prof. dr hab. Bogdan Klepacki zgłosił kan-
dydaturę na członka zarządu prof. SGGW dr hab. Barbary Gołębiewskiej – sekretarza 
naukowego RN SERiA. Następnie przystąpiono do wyboru członków Zarządu SERiA. 
Przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego skład Zarządu na kadencję  
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2019-2021, zgodnie z liczbą oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, przed-
stawia się następująco: 

• prof. IUNG dr hab. Mariusz Matyka – V-ce Prezes Zarządu. Liczba głosów za 
60, przeciwko 0, wstrzymujący 1, głosy nieważne 1.

• prof. UR dr hab. Tomasz Wojewodzic – V-ce Prezes Zarządu. Liczba głosów za 
59, przeciwko 0, wstrzymujący 2, głosy nieważne 1.

• prof. SGGW dr hab. Barbara Gołębiewska – Członek Zarządu. Liczba głosów za 
59, przeciwko 1, wstrzymujący 1, głosy nieważne 1.

• prof. UP dr hab. Karolina Pawlak – Członek Zarządu. Liczba głosów za 58, 
przeciwko 1, wstrzymujący 2, głosy nieważne 1.

 W dalszej części Walnego Zgromadzenia przystąpiono do wyboru Sekreta-
rza Generalnego  i Skarbnika. Zaproponowano, aby prof. dr hab. Feliks Wysocki 
i prof. dr hab. Michał Jerzak dalej piastowali swoje stanowiska. Prof. dr hab. Michał 
Jerzak wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Sekretarza Generalnego. Nato-
miast prof. dr hab. Feliks Wysocki zrezygnował z kandydowania na stanowisko Skarb-
nika. Prof. dr hab. Feliks Wysocki zarekomendował na stanowisko Skarbnika dr Joannę 
Florek. Następnie prof. dr hab. Barbara Gołębiewska zgłosiła na stanowisko Skarbnika 
kandydaturę dr Joannę Stanisławską, która jednak zrezygnowała z kandydowania. Wo-
bec braku innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego 
prof. dr hab. Michał Jerzak został wybrany na Sekretarza Generalnego (liczba głosów 
za 58, przeciwko 0, wstrzymujący 1), a dr Joanna Florek na Skarbnika (liczba głosów 
za 58, przeciwko 1) na kadencję 2019-2021.
 Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano 
następujące kandydatury: 

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

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

• prof. dr hab. Aleksander Grzelak – przewodniczący. Liczba głosów za 58, prze-
ciwko 1, wstrzymujący 1, głosy nieważne 0.

• prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – członek. Liczba głosów za 58, przeciw-
ko 1, wstrzymujący 0, głosy nieważne 0.

• dr Anna Rosa – członek. Liczba głosów za 57, przeciwko 2, wstrzymujący 0, 
głosy nieważne 0.

 W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycję Za-
rządu, aby następny XXVII Kongres SERiA odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach 
2-4 września 2020 roku, a jego organizatorem będzie Zakład Systemów i Ekonomi-
ki Produkcji Roślinnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwo-
wy Instytut Badawczy w Puławach. Jako kandydata na Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego zarekomendował prof. INUG dr hab. Mariusza Matykę. Następnie 
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz i prof. IUNG dr hab. Mariusz Matyka przedstawi-
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li prezentację Instytutu, tytuł Kongresu i zarys programu XXVII Kongresu SERiA. 
W wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 3 wrześ-
nia 2019 roku przyjęto, że następny XXVII Kongres SERiA pt. Wyzwania dla rozwo
ju agrobiznesu i obszarów wiejskich odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 
2-4 września 2019 roku.
 W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgła-
szanie wolnych głosów i wniosków. Prof. dr hab. Wojciech Florkowski przedstawił 
sprawozdanie dotyczące liczby pobrań artykułów Roczników Naukowych SERiA, 
umieszczonych na portalu AgeconSearch.org. Zwrócił uwagę na dużą liczbę pobrań 
(w 2018 roku ponad 200 tys.) umieszczanych artykułów w bazie i na fakt konieczności 
uporządkowania numerów w bazie po 2016 roku. Dr Joanna Stanisławska zobowiązała 
się do zweryfikowania i uaktualnienia artykułów w bazie. 
 W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Mi-
chał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia obrad. 

Sprawozdanie Zarządu SERiA
za okres od 11.09.2018 roku do 3.09.2019 roku

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 
kierował Zarząd w składzie:

• prof. dr hab. Barbara Gołębiewska – Prezesa Zarządu
• prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Michał Jasiulewicz  – V-ce Prezes SERiA
• prof. dr hab. Karolina Pawlak   – 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 XXVI Kongresu SERiA w Poznaniu. 
3. Konsultowanie i nadzorowanie procesu przygotowywania Roczników Nauko-

wych SERiA (ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICUL-
TURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS) w świetle zmieniających się 
uwarunkowań wydawnictwa.

4. Koordynowanie przygotowania wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism 
naukowych”. 
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5. Opracowanie proponowanych zmian Statutu SERiA.
6. Decyzje w powyższych sprawach Zarząd SERiA podejmował na czterech posie-

dzeniach, które odbyły się:
• 29 listopada 2018 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
• 10 kwietnia 2019 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
• 5 lipca 2019 roku, połączone posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, w Szkole Głównej 
Gospo darstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej.

• 5 lipca 2019 roku, połączone posiedzenia Zarządu i Konwentu Seniorów 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej.

 Na połączonym posiedzeniu Zarządu, które odbyło się odbyło się dnia 29 listopada 
2018 roku w Poznaniu:

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

SERiA  w Poznaniu.
• Przedstawiono rozliczenie finansowe XXV Kongresu SERiA w Warszawie.
• Podsumowano merytorycznie XXV Kongres SERiA w Warszawie.
• Omówiono kwestie związane z Wydawnictwem RN SERiA.
• Postanowiono o publikowaniu artykułów tylko w języku angielskim i zmien-

nie nazwy czasopisma na ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF 
AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS.

• Podjęto decyzję, że recenzje artykułów przygotowywane do RN SERiA będą 
nieodpłatne. 

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się 10 kwietnia 2019 roku w Poznaniu:
• Zreferowano stan przygotowań do XXVI Kongresu SERiA.
• Ustalono wstępny program XXVI Kongresu SERiA.
• Zatwierdzono budżet XXVI Kongresu SERiA.
• Ustalono termin i miejsce spotkania połączonego Konwentu Seniorów i Za-

rządu SERiA.
• Dyskutowano nad miejscem kolejnego XXVII kongresu SERiA, proponu-

jąc by jego gospodarzem był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
(IUNG).

 Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się 5 lipca 2019 roku w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

• Zreferowano stan przygotowań do XXVI Kongresu SERiA.
• Zatwierdzono program XXVI Kongresu SERiA.
• Zatwierdzono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA. 
• Omówiono problem Wydawnictwa SERiA.
• Opracowano propozycje zmian Statutu SERiA.

 Na połączonym posiedzeniu Zarządu i Konwentu Seniorów SERiA, które odbyło 
się 5 lipca 2019 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
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• Przedstawiono informację o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
• Omówiono propozycje kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

SERiA  w kadencji 2019-2021 rekomendowanych przez Konwent Seniorów 
SERiA. 

II. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn 
Informacyjny  nr 25, w którym zawarto m.in. sprawozdanie z Walnego Zgroma-
dzenia Członków SERiA na XXV Kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA 
z działalności za okres 5.06.2017 roku do 11.09.2018 roku oraz stan przygotowań 
do XXVI Kongresu SERiA w Poznaniu. 

III. Zarząd wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie 
Roczników Naukowych SERiA w ramach programu „Wsparcie dla czasopism 
nau kowych”. Roczniki Naukowe SERiA zostały zakwalifikowane do finansowa-
nia i znalazły się w – opublikowanym 31 lipca 2019 roku przez MNiSW – wykazie 
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodo-
wych wraz z przypisaną liczbą punktów 20.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 Komisja Rewizyjna SERiA, na dzień 31.12.2018 r., w składzie:
• prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, 
• prof. dr hab. Aleksander Grzelak,
• dr Anna Rosa,
w dniu 3.09.2019 r. przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności SERiA za rok 
2018.
 Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
statutowej, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym od 
1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i obejmowało bilans i rachunek zysków i strat, przygoto-
wany zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości. Wymienione dokumenty 
przedstawiono w poniższych tabelach.

Bilans na 31.12.2018 r. (w zł)

AKTYWA
Stan

PASYWA
Stan

31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r. 31.12.2017 r.

A. Aktywa trwałe 0 0 A. Kapitał 
(fundusz) własny 488 753 437 255

B. Aktywa obrotowe 509 727 445 769
B. Zobowiązania 
i rezerwy na 
zobowiązania

20 974 8 514

Aktywa razem 509 727 445 769 Pasywa razem 509 727 445 769
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 W dniu 31.12.2018 r. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu po-
siadało aktywa o wartości 445 769 zł, które w porównaniu do poprzedniego roku były 
niższe o 63 958 zł. Posiadany majątek głównie finansowany był funduszami własnymi, 
które stanowiły 98% pasywów.
 Fundusze własne jednostki wynosiły na 31.12.2018 roku 437 255 zł i składają się 
one z funduszu statutowego w wysokości 488 753 zł oraz ujemnej różnicy przychodów 
nad kosztami z roku bieżącego 51 498 zł. Strata finansowa została poniesiona na skutek 
wysokich i rosnących kosztów wydawnictwa Roczników Naukowych SERiA. Wymie-
nione koszty stanowiły przede wszystkim koszty działalności statutowej, w których 
– obok kosztów publikacji – znaczny udział stanowiły koszty organizacji dorocznego 
Kongresu SERiA.
 Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zapisów 
w księgach rachunkowych SERiA, które zostały zbadane przez Komisję Rewizyjną 
SERiA, a która stwierdziła, że nie występują przesłanki zagrażające dalszej działal-
ności Stowarzyszenia oraz realizacji jego podstawowego celu, którym jest wspieranie 
rozwoju oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu.

Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie 31.12.2017 r. 31.12.2018 r.
Przychody z działalności statutowej 298 612,90 240 852, 58
Koszty działalności statutowej 266 155,43 257 022,05
Zysk (strata) z działalności statutowej 32 457,47 -16 169,47
Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 0,00 0,00
Koszty ogólnego zarządu 31 169,18 39 533,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 288,29 - 55 723,44
Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00
Przychody finansowe 5 512,45 4 233,08
Koszty finansowe 15,60 8,25
Zysk (strata) netto 6 785,14 -51 498,61
Podatek dochodowy 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 6 785,14 -51 498,61
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Sylwetka nowego Prezesa SERiA 
– prof. UR dr hab. Grzegorza Ślusarza 

 Dr hab. Grzegorz Ślusarz jest absolwentem Akade-
mii Rolniczej w Krakowie Wydziału Ekonomiki Pro-
dukcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie, rocznik 1981. 
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1989 
roku na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii 
Ekonomicznej  w Krakowie, zaś stopień doktora habi-
litowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie eko-
nomia, specjalność polityka gospodarcza, gospodarka 
regionalna i lokalna na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
w 2007 roku.
 Od początku swojej pracy naukowej, tj. od 1980 roku, związany z Wydziałem Eko-
nomii w Rzeszowie, funkcjonującym najpierw w ramach Filii Akademii Rolniczej 
w Krakowie, a od 2001 roku w strukturach Uniwersytetu Rzeszowskiego, przechodząc 
przez kolejne stanowiska od asystenta stażysty do profesora nadzwyczajnego w 2007 
roku. W swojej pracy zawodowej łączy wiedzę i umiejętności badacza-dydaktyka 
z praktyką. Wykorzystuje przy tym wiedzę i doświadczenia zdobyte we współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz w trakcie wyjazdów studyjnych do Anglii, 
Austrii, Belgii, Chin, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii oraz USA. 
 Prof. G. Ślusarz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego 
i regionalnego oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Wyrazem tego jest udział 
w ponad 40 projektach badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpra-
cy z samorządem terytorialnym (różnych szczebli), organizacjami pozarządowymi, 
ośrodkami doradztwa rolniczego oraz szkołami średnimi – finansowanych głównie 
ze środków UE. Współuczestniczył, w charakterze eksperta i moderatora, w pracach 
związanych z budową ponad 30 strategii rozwoju lokalnego i regionalnego (w tym 
3 wojewódzkich, 2 powiatowych i 29 gminnych).
 W realizowanych projektach wykorzystywał nowatorskie (w regionie) meto-
dy moderacji wizualnej, umożliwiające pracę w dużych zespołach. Posługiwanie się 
taką techniką na szerszą skalę zostało zapoczątkowane w ramach kierowanego przez 
niego projektu badawczo-szkoleniowego Wsparcie regionalnej polityki w południo
wowschodnim regionie Polski, realizowanego w latach 1996-1997, a finansowanego 
ze środków PHARE. W części badawczej tego projektu identyfikowano słabe i moc-
ne strony oraz szanse i zagrożenia dla rolnictwa i obszarów wiejskich województw 
południowo-wschodniej Polski (krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tar-
nobrzeskiego – obecnego woj. podkarpackiego) w kontekście przygotowania się do 
integracji ze strukturami unijnymi i funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. 
W analizie, obok danych statystycznych, uwzględniono również ocenę podmiotową, 
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będącą efektem pracy właśnie z dużymi zespołami ludzkimi, z wykorzystaniem wspo-
mnianej metody. Materiały zbierane były w ramach „Forum Wojewódzkich”, organizo-
wanych w każdym z wymienionych województw, w których uczestniczyło średnio po 
320 osób. Część szkoleniowa projektu związana była z przygotowaniem samorządów 
do opracowywania strategii rozwoju gminy. W ramach projektu opracowano, metodą 
uspołecznioną, strategie dla 4 gmin Mikroregionu Dolina Strugu (Tyczyn, Chmielnik, 
Błażowa, Hyżne). Były to pierwsze w regionie strategie opracowane na poziomie lo-
kalnym. 
 Zainteresowania badawcze prof. G. Ślusarza koncentrują się wokół problematy-
ki społeczno-ekonomicznego rozwoju lokalnego i regionalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich, obszarów problemowych zagrożo-
nych marginalizacją, rozwoju zrównoważonego, zarządzania rozwojem lokalnym 
i regionalnym, metod aktywizacji społeczności lokalnych, planowania strategicznego 
w jednostkach terytorialnych na poziomie gmin i regionów. Jest autorem ponad 130 
artykułów naukowych i popularno-naukowych, redaktorem i współredaktorem 16 mo-
nografii i prac zbiorowych, współautorem 3 monografii oraz autorem 4 książek: Ta
jemnice sukcesów rolnictwa duńskiego (1994); Debaty jako sposób komunikowania 
się i aktywizacji społeczności (1997); Społeczne aspekty przekształceń własnościowych 
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej obszarów górskich (1999); Studium 
społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagro
żenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego (2005). 
 W ramach dydaktyki prof. G. Ślusarz prowadzi lub prowadził zajęcia, m.in. z przed-
miotów: ekonomia agrobiznesu, gospodarka lokalna i regionalna, strategie rozwoju lo-
kalnego i regionalnego, teoria gospodarki przestrzennej, podstawy międzynarodowej 
integracji gospodarczej, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz seminaria 
dyplomowe. Pod jego kierunkiem przygotowano ponad 300 prac magisterskich i licen-
cjackich. Wykonał ponad 400 recenzji prac magisterskich, 8 recenzji prac doktorskich, 
2 recenzje wydawnicze prac habilitacyjnych. Był recenzentem i członkiem komisji 
w przewodach habilitacyjnych.
 Pracę naukową i dydaktyczną łączy z pracą organizacyjną, pełniąc (aktualnie lub 
w przeszłości) funkcje: Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Rzeszow-
skiego od 2016 r.; Dziekana Wydziału Ekonomii UR w latach 2008-2016, Prodziekana 
Wydziału Ekonomii UR w latach 2003-2008; Kierownika studiów podyplomowych 
„Organizacja Jednostek Administracji Samorządowej” 2010-2013, Kierownika stu-
diów podyplomowych organizowanych przy współpracy z NBP „Mechanizmy funk-
cjonowania strefy euro” 2009-2016; Członka Komitetu Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju przy Prezydium PAN przez 2 kadencje 2007-2015; Członka Komitetu 
Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 2011-2015; Członka Rady Naukowej Staty-
styki przy Prezesie GUS w latach 2014-2018; Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Wspar-
cia Przemian w Polskim Rolnictwie w Rzeszowie od 1997 r.; Członka Stowarzyszenia 
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu od 1999 r.; V-ce Prezesa Zarządu Stowarzysze-
nia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011-2013; Przewodniczącego Rady Pro-
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gramowej Czasopisma Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Członka Rady 
Programowej czasopism: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyż
szej w Bydgoszczy, Studia Ekonomiczne i Regionalne PSW im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej.
 Za swoją działalność naukową i organizacyjną był odznaczony: Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Rolnictwa, Zasłużony 
dla Ruchu Spółdzielców, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, dziewięciokrot-
nie wyróżniany był nagrodą JM Rektora (w tym sześciokrotnie nagrodą JM Rektora 
Akademii Rolniczej w Krakowie). Otrzymał także zespołową nagrodą II stopnia Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl badań dotyczących istotnych problemów 
rozwoju obszarów górskich.

Sylwetka nowego Skarbnika SERiA – dr Joanny Florek

 Dr Joanna Florek jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2011 roku 
obroniła pracę doktorską pod tytułem Ryzyko w działalności podmiotów sektora zbo
żowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Od 2008 roku jest pracownikiem Wydziału Ekonomiczno-Społeczne-
go Uniwersytetu Przyrodniczego 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, finanso-
wania i zarządzania ryzykiem gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego. 
 Dr Joanna Florek prowadzi zajęcia dydaktyczne z: podstaw rachunkowości, rachun-
kowości finansowej, księgowości w małej firmie oraz systemów informatycznych w ra-
chunkowości. Posiada doświadczenie praktyczne z zakresu księgowości, które zdobyła 
pracując w biurze rachunkowym. W okresie pracy naukowej opublikowała 39 publi-
kacji naukowych. Wzięła udział w około 35 konferencjach naukowych, na większości 
z nich wygłaszając referaty. Była wykonawcą promotorskiego projektu badawczego 
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła tak-
że w dwóch Programach Wieloletnich (2011-2015, 2016-2020), finansowanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. Ulepszanie krajowych źródeł białka roślin
nego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. Brała udział w dwóch 
stażach naukowych w ramach projektu B+R, współpracy jednostki naukowej z prak-
tyką. Jest współautorką 3 monografii i 2 podręczników z zakresu rachunkowości. Od 
2005 roku jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu.
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XXVII Kongres SERIA

Organizatorzy Kongresu SERiA

 Do zorganizowania XXVII Kongresu SERiA powołano Komitet Organizacyjny 
w następującym składzie:
 Przewodniczący prof. dr hab. Mariusz Matyka,
 Zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Stanisław Krasowicz,
 Sekretarz dr Andrzej Madej,
 Zastępca Sekretarza prof. dr hab. Adam Harasim,
  prof. IUNG-BIP dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk,
 Członkowie: dr hab. Jerzy Kopiński,
  dr Paweł Radzikowski,
  dr Adam Berbeć, 
  dr Jarosław Stalenga,
  dr Jolanta Bojarszczuk,
  dr Monika Kowalik,
  mgr Andrzej Górnik,
  mgr Ewa Markowska-Strzemska,
  mgr Małgorzata Nakielska,
  mgr Agata Witorożec.

Mariusz Matyka 

Prof. dr hab. Mariusz Matyka urodził się 5 czerwca 1978 r. w Kraśniku. W 1998 r. 
podjął studia wyższe na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, 
gdzie w 2003 r. tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa. Po zakończeniu studiów odbył 
staż w gospodarstwie ogrodniczym Biri Gartneri, położonym w Norwegii. Następnie 
w 2004 r. rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji 
Roślinnej IUNG w Puławach zakończone uzyskaniem w 2007 r. stopnia doktora nauk 
rolniczych w dyscyplinie agronomia. Kolejny awans naukowy – na stopień doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia uzyskał w 2013 r. W dniu 
25 czerwca 2019 r., na podstawie oceny całokształtu dorobku naukowego, Prezydent 
RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk rolniczych.
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 Ponadto od 2014 r. sprawuje funkcję Kierownika Zakładu Systemów i Ekonomiki 
Produkcji Roślinnej IUNG-PIB, a od 2 października 2019 r. został powołany przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na funkcję Zastępcy Dyrektora IUNG-PIB ds. nau-
kowych w zakresie badań środowiskowych. W ramach swojej pracy zawodowej zaan-
gażowany był i jest w funkcjonowanie rad naukowych (IUNG-PIB, INS), towarzystw 
naukowych (EAAE, SERiA, PTA), organizacji branżowych (PIPC, Fertilizers Europe) 
oraz zespołów eksperckich.
 Działalność naukowa i badawcza prof. dr hab. Mariusza Matyki ogniskuje się głów-
nie na następujących grupach zagadnień: 

• Zmiany w organizacji i intensywności produkcji gospodarstw rolniczych 
w kontekście ich wpływu na efekty produkcyjne, ekonomiczne i środowisko-
we.

• Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań funkcjonowania i efektywności go-
spodarstw rolniczych.

• Ocena produkcyjności i efektywności ekonomicznej oraz oddziaływania na śro-
dowisko uprawy różnych gatunków roślin wykorzystywanych na cele energe-
tyczne w formie biomasy stałej i substratów do produkcji biogazu.

• Analiza zakresu i konsekwencji wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej oraz regu-
lacji prawnych związanych z sektorem rolniczym.

Od lewej: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Mariusz Matyka, prof. IUNG-BIP dr hab. Beata 
Feledyn–Szewczyk, prof. dr hab. Adam Harasim i dr Andrzej Madej
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Stanisław Krasowicz

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz urodził się 14.10.1950 r. w Kazimierzu Dolnym. 
W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek ekonomika rolnictwa).
 Po odbyciu półrocznego stażu pracy w ZD IUNG w Puławach, rozpoczął od 
1.03.1973 r. pracę w IUNG. Początkowo pracował w Zakładzie Organizacji Produkcji 
Roślinnej (ówczesna nazwa zakładu), a następnie w latach 1976-1986 w Zakładzie Me-
todyki i Informatyki. Z dniem 1.11.1986 r. powrócił do pracy w Zakładzie Ekonomiki 
i Organizacji Produkcji Roślinnej, w którym od 24.10.1994 r. do 30.09.1998 r. pełnił 
funkcję kierownika zakładu.
 Od 1.01.1998 roku pracował na stanowisku docenta. Po reorganizacji struktury orga-
nizacyjnej IUNG pracował w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej.
 W 1979 r. uzyskał w IUNG stopień doktora nauk rolniczych, a w roku 1997 stopień 
doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – ekonomiki i organizacji 
gospodarstw. W roku 2001 uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie agronomii.
 Od 1 maja 1999 r. został powołany na funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-
-badawczych, którą sprawował do 31.10.2010 roku. Od 1 listopada 2010 r. do 1 paź-
dziernika 2019 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w zakresie badań 
środowiskowych. Obecnie jest pracownikiem Zakładu Systemów i Ekonomiki Pro-
dukcji Roślinnej. W okresie 2005-2019 nadzorował realizację programów wielolet-
nich IUNG-PIB, których był współautorem. W latach 1995-2008 był członkiem Rady 
Naukowej IUNG. W okresie 1995-1999 pełnił funkcję sekretarza Rady Naukowej 
IUNG. Był członkiem rad naukowych: Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego 
PAN w Poznaniu (w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014), IERiGŻ-PIB w Warszawie 
w latach 2011-2016; na tą funkcję został powołany również na lata 2017-2021, człon-
kiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN (2011-
2014), przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddział PAN w Lublinie 
(2010-2014). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA) oraz 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA). W latach 1999-2011 
pracował na stanowisku profesora w Puławskiej Szkole Wyższej, prowadząc wykłady 
i ćwiczenia z przedmiotów: polityka regionalna i polityka gospodarcza. Jest autorem 
lub współautorem około 360 publikacji naukowych, rozdziałów w książkach oraz prac 
popularno-naukowych, popularnych i materiałów szkoleniowych. 
 Zainteresowania naukowe prof. S. Krasowicza to: ocena regionalnego zróżnico-
wania rolnictwa w Polsce, ekonomiczna ocena technologii, systemów gospodarowa-
nia oraz gospodarstw o różnej intensywności i różnych kierunkach produkcji, analiza 
zmian w produkcji roślinnej w Polsce, doskonalenie współpracy z doradztwem i samo-
rządami, historia rolnictwa i nauk rolniczych.
 W latach 1981-1989 uczestniczył w ramach współpracy naukowej krajów Europy 
środkowo-wschodniej w pracach nad oceną agroekonomicznej efektywności nawoże-
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nia. Legitymuje się osiągnięciami w zakresie współpracy z uczelniami, szkołami rol-
niczymi oraz doradztwem i samorządami lokalnymi. Był współorganizatorem wielu 
konferencji i seminariów.

Andrzej Madej 

Dr inż. Andrzej Madej urodził się 03.03.1961 r. w Gubinie, obecnie woj. lubuskie. 
W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej 
w Lublinie (kierunek mechanizacja rolnictwa).
 Po odbyciu stażu pracy w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Baranowie, od lipca 1987 
roku nieprzerwanie pracuje w IUNG-PIB. Początkowo jako mechanizator w Dziale 
d/s Rolniczych Zakładów Doświadczalnych, a od 1993 r. jako specjalista w Zakładzie 
Ekonomiki Produkcji Roślinnej, który w 1998 r. został połączony z Zakładem Płodo-
zmianów i przekształcony w Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej. 
 W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii za obronę 
pracy Ocena realizacji zasad rozwoju zrównoważonego w wybranych gospodarstwach 
woj. podlaskiego. Od kwietnia 2013 roku zajmuje stanowisko starszego specjalisty ba-
dawczo-technicznego.
 Dr A. Madej jest autorem lub współautorem 36 prac naukowych i popularno-
naukowych, materiałów szkoleniowych i ekspertyz. Członek zespołu wyróżnionego 
w 2013 r. nagrodą zespołową (I stopnia) Dyrektora IUNG-PIB za opracowanie odno-
śnie rolnictwa na obszarach specyficznych. W 2017 r. członek zespołu wyróżnionego 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za opracowanie i wdrażanie konserwujących 
systemów uprawy roli w warunkach glebowo-klimatycznych Polski. W 2008 r. wyróż-
niony odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 Dr A. Madej zajmuje się zagadnieniami kalkulacji kosztów i oceny opłacalności 
i efektywności energetycznej technologii produkcji roślinnej oraz różnych systemów 
gospodarowania, oceny rolnictwa zrównoważonego na poziomie gospodarstwa oraz 
w ujęciu przestrzennym, analizy intensywności organizacji produkcji rolnej w różnych 
warunkach przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych oraz regionalnego jej 
zróżnicowania, oceny ekonomiczno-organizacyjnej gospodarstw o różnych kierunkach 
produkcji.

Adam Harasim 

Prof. dr hab. Adam Harasim urodził się 4 lutego 1948 r. w Tarnogórze Kolonii. 
W latach 1968-1973 odbył studia magisterskie (specjalność ekonomika rolnictwa) na 
Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. 
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Po studiach w 1973 r. podjął pracę w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG 
Błonie-Topola (woj. łódzkie), gdzie zajmował stanowiska: specjalisty (1973), starsze-
go specjalisty (1974-1977), głównego specjalisty (1977-1978) i z-cy dyrektora zakładu 
ds. naukowych (1979-1986). W latach 1975-1986 kierował działem naukowym w tym 
zakładzie, a ponadto pracował jako nauczyciel w Średnim Studium Zawodowym w Łę-
czycy (1979-1981). 
 W 1982 r. w IUNG Puławy uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie 
rozprawy pt. Wysokość i struktura plonu pszenicy ozimej i jęczmienia jarego uprawia-
nych w różnych stanowiskach. Następnie w 1986 r. przeszedł do pracy w IUNG do 
Zakładu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej, zaś od 1998 r. do chwili obecnej 
pracuje w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej. W latach 1991- 2011 
pełnił funkcję sekretarza naukowego Instytutu. W 2002 r. Rada Naukowa IUNG nadała 
mu stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Kompleksowa ocena 
płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych, w zakresie agrono-
mii, specjalność – technologia produkcji roślinnej. W latach 2003- 2009 był zatrudnio-
ny na stanowisku docenta, a od 2010 r. – profesora zwyczajnego. Tytuł profesora nauk 
rolniczych otrzymał w 2009 roku.
 Aktualnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (od 1988 r.) 
oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (od 1994 r.). Od 1995 r. 
członek Rady Naukowej IUNG; w kadencjach 2012-2016, 2016-2017 i 2017-2021 
wiceprzewodniczący Rady. Ponadto był redaktorem naczelnym wydawnictw IUNG – 
serii „Monografie i Rozprawy Naukowe” (2002-2006) oraz „Studia i Raporty IUNG- 
PIB” (2006-2010) oraz członkiem Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego ŚODR 
w Modliszewicach (2011-2016).
 W dorobku posiada ponad 260 publikacji, w tym ponad 140 recenzowanych prac 
naukowych, 16 monografii i 5 podręczników. Był promotorem w 3 przewodach dok-
torskich. W dorobku naukowym posiada głównie prace z zakresu problematyki płodo-
zmianowej, technologii produkcji roślinnej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rol-
nych, zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz konkurencyjności produkcji rolniczej. 

Beata Feledyn-Szewczyk

Prof. IUNG-PIB dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, ukończyła w 1998 r. studia wyż-
sze na kierunku biologia, specjalność: biologia środowiskowa, na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu 
Studiów Doktoranckich w IUNG w Puławach uzyskała w 2003 r. stopień doktora 
nauk rolniczych w zakresie agronomii, a w 2013 r. stopień doktora habilitowanego. 
Od 2003 r. jest pracownikiem Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 
IUNG-PIB. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień oddziały-
wania rolnictwa  na środowisko, systemów produkcji rolnej, rolnictwa ekologicznego, 
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ekonomiki produkcji rolnej. Wykonawca w 4 projektach międzynarodowych (w tym 
z-ca koordynatora), 7 projektach krajowych (KBN/NCN, NCBiR, POIG, MRiRW), 
kierownik projektu badawczego własnego (NCN) i 8 projektów MRiRW z zakresu 
rolnictwa ekologicznego. Promotor 2 prac doktorskich. 
 Jej działalność naukowa została wyróżniona nagrodą im. Wandy Maliszewskiej dla 
młodych pracowników naukowych IUNG-PIB (2005), nagrodą zespołową Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Opracowanie naukowych podstaw rolnictwa ekologicz-
nego oraz jego promocję i upowszechnianie” (2006 r.), nagrodą resortową zespołową 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcie pt. Ocena i promocja różnych sys
temów produkcji roślinnej (2014 r.) oraz odznaką honorową „Zasłużony dla rolnic-
twa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2018 r.). Jest zaangażowana 
w funkcjo nowanie Rady Naukowej IUNG-PIB (sekretarz), towarzystw naukowych 
(EAAE, SERiA, PTA, OSA) oraz zespołów eksperckich przy MRiRW i NCBiR. Od 
2014 r. sprawuje funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB, a od 
2019 r. koordynuje zadania Szkoły Doktorskiej w IUNG-PIB.

Miejsce Kongresu

 Organizatorem XXVII Kongresu SERiA w 2020 roku będzie Instytut Uprawy Na-
wożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Instytut ten 
został utworzony w 1950 roku. Działająca od 70 lat placówka nawiązuje do boga-
tych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających 1862 roku i do osiągnięć Pań-
stwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 

Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych
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1917-1950. IUNG jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. W 2005 roku uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego. W insty-
tucie (wg stanu na 31.10.2019 r.) pracuje 312 osób, w tym 70 pracowników naukowych 
i 15 badawczo-technicznych (12 profesorów tytularnych, 15 profesorów IUNG-PIB, 
5 adiunktów, ze stopniem doktora habilitowanego, 17 asystentów).
 Kierunki badań to: gleboznawstwo, nawożenie, uprawa roli, uprawa zbóż i roślin 
pastewnych, produkcja biomasy na cele energetyczne, hodowla i uprawa chmielu oraz 
tytoniu, wybrane zagadnienia z fitochemii i mikrobiologii rolniczej, ocena różnych 
systemów gospodarowania, regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej i ekonomika 
i organizacja produkcji roślinnej, regulacja zachwaszczenia w uprawach rolniczych, 
ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, biogospodarka. 
 Instytut realizuje program wieloletni, ustanowiony przez Radę Ministrów na lata 
2016-2020, pt. Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzysta
nia rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców 
roślin nych. IUNG-PIB jest również koordynatorem i współwykonawcą programu wie-
loletniego pn. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produk
cji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
Pracownicy IUNG-PIB uczestniczą także w realizacji programu wieloletniego IHAR 
w Radzikowie, dotyczącego naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrony 
roślin nych zasobów genowych.
 Ważne znaczenie praktyczne mają monitoringi stanu gleb i wód oraz System Moni-
toringu Suszy Rolniczej, wykonywany na zamówienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Pałac Czartoryskich, siedziba Dyrekcji Instytutu
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 Wyniki badań IUNG-PIB stanowią wsparcie dla działań Rady Ministrów RP, Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz samorządowych i administracyjnych, do-
radztwa rolniczego oraz rolników i przedsiębiorców rolnych. Prowadzi też szeroką, 
wielokierunkową współpracę zagraniczną we wszystkich sferach zainteresowań ba-
dawczych, a także uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych.
 Działalność IUNG-PIB jest ukierunkowana na problemy zrównoważonego rozwo-
ju rolnictwa, upowszechnianie postępu technologicznego w produkcji roślinnej oraz 
wspieranie decyzji i działań władz administracyjnych i samorządowych na różnych 
poziomach zarzadzania (kraj, województwo, powiat, gmina).
 Główne kierunki badań IUNG-PIB są zbieżne ze strategicznymi obszarami biogo-
spodarki, takimi jak: racjonalne wykorzystanie zasobów oraz zwiększanie innowacyj-
ności i konkurencyjności gospodarki. Transfer wyników badań Instytutu do praktyki 
ma charakter wielokierunkowy, gdyż dotyczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
jednostek administracyjnych, władz samorządowych, doradztwa i gospodarstw rolnych.
 Ważną formą działalności IUNG-PIB jest wspieranie innowacyjności polskiego rol-
nictwa i racjonalnej gospodarki ziemią. Prace badawcze z zakresu rozpoznania i oceny 
przyrodniczych warunków produkcji rolniczej, przydatne dla jednostek administracyj-
nych wszystkich szczebli, zaowocowały wyodrębnieniem obszarów o niekorzystnych 
warunkach przyrodniczych (ONW) na poziomie ponad 50% obszaru kraju; i są nadal 
kontynuowane. 
 W posiadaniu IUNG-PIB znajdują się unikalne, stale wzbogacane, zasoby infor-
macji o przestrzeni rolniczej Polski, które są wykorzystane do wspierania decyzji 

Schemat organizacyjny IUNG-PIB w Puławach
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w zakresie  kształtowania środowiska i wyodrębniania obszarów przydatnych do speł-
niania różnych funkcji. Analizy takie służą wydzielaniu obszarów problemowych, 
terenów cennych rolniczo, obszarów wymagających zmian użytkowania gruntów. 
Wskazują też one na regionalne zróżnicowanie możliwości wdrażania różnych działań 
PROW. Ponadto są one przydatne w planowaniu strategicznym i wspieraniu realizacji 
koncepcji biogospodarki. 
 Prowadzone badania umożliwiły waloryzację warunków środowiskowych dla po-
trzeb rolnictwa ekologicznego i wskazanie obszarów szczególnie sprzyjających dla 
rozwoju tego systemu gospodarowania. Są one również nakierowane na doskonalenie 
agrotechniki zbóż i roślin pastewnych, a także tytoniu, chmielu i roślin energetycznych, 
ocenę oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, kształtowanie jakości zie-
miopłodów, ocenę organizacyjno-ekonomiczną technologii i systemów gospodarowa-
nia. Z punktu widzenia kształtowania środowiska rolniczego ważną rolę odgrywają 
prace nad rozpoznaniem stanu agrochemicznego gleb kraju oraz opracowaniem zasad 
i technik nawożenia, respektujących aspekty ekologiczne realizowanych we współpra-
cy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. W Instytucie opracowano systemy kom-
puterowego doradztwa nawozowego (NAW-3, NAW-SALD, MACROBIL), przydatne 
do sporządzania bilansów składników pokarmowych i racjonalnego gospodarowania 
nawozami. IUNG-PIB jest jednostką prawnie upoważnioną do opiniowania przydatno-
ści rolniczej nawozów i substancji użyźniających glebę. Współpracuje z przemysłem 
pracującym na rzecz rolnictwa. 
 Cenne, z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, są badania biochemicz-
ne dotyczące oceny możliwości wykorzystania substancji specyficznych roślin w prze-
myśle spożywczym, paszowym, farmaceutycznym oraz w ochronie roślin. Wskazują 
one na możliwości eliminacji związków syntetycznych.
 W ostatnich latach podjęto, we współpracy z sektorem energetycznym, badania nad 
oceną możliwości pozyskiwania biomasy w różnych warunkach siedliskowych i nad 
wykorzystaniem tradycyjnych ziemiopłodów na cele energetyczne. Badania Instytutu 
pozwoliły na restrukturyzację odmianową chmielu na plantacjach produkcyjnych, po-
przez dostarczenie plantatorom sadzonek wolnych od wirusów i wiroida utajonego.
 Instytut dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną, wzbogaconą o oddane do użyt-
ku w roku 2015 Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych, w którym są 
zgrupowane wszystkie laboratoria i nowoczesna aparatura.
 Prace z zakresu stosowania w rolnictwie, w celach nawozowych osadów ścieko-
wych i komunalnych doprowadziły do opracowania zaleceń bezpiecznej ich utylizacji. 
Duże znaczenie praktyczne mają badania z zakresu regulacji zachwaszczenia w upra-
wach rolniczych i oceny pozostałości herbicydów w wodach, glebach i produktach 
roślinnych.
 Wyniki badań agrometeorologicznych Instytutu pomogły ocenić wpływ warunków 
pogodowych na wzrost i plonowanie roślin. Znalazły one odzwierciedlenie w atlasie 
agrometeorologicznym oraz Krajowym Monitoringu Suszy wykonywanym na zlecenie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Istotnym kierunkiem działalności Instytutu 
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jest ocena skutków Wspólnej Polityki Rolnej i jej wpływu na rozwój obszarów wiej-
skich.
 Nowe rozwiązania technologiczne, kierowane przez IUNG-PIB za pośrednictwem 
doradztwa do praktyki, przyczyniają się do racjonalnego wykorzystania użytków 
rolnych, zmniejszają zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi 
i zwierząt, a jednocześnie zwiększają innowacyjność i konkurencyjność polskiego sek-
tora rolnego.
 Jako jeden ze spadkobierców PINGW Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa-Państwowy Instytut Badawczy odnosi się z szacunkiem do tradycji nauk rolni-
czych, podkreślając też znaczenie współpracy z doradztwem, ale jednocześnie podej-
muje nowe wyzwania. Obecnie IUNG-PIB to: 11 zakładów naukowych i nowoczesna 
baza badawcza oraz 11 rolniczych zakładów doświadczalnych (RZD) zlokalizowanych 
w różnych regionach Polski.
 Na działalność IUNG znaczący wpływ mieli dyrektorzy, którymi byli: 
prof. dr hab. Ana tol Listowski 1950-1968; prof. dr hab. Stanisław Nawrocki 1968-
1991; prof. dr hab. Marian Król 1991-1995; prof. dr hab. Seweryn Kukuła 1995-2010; 
prof. dr hab. Wiesław Oleszek od 2010.
 Kadencje poszczególnych Dyrektorów, to ważne etapy rozwoju IUNG, a także twór-
cza kontynuacja i stałe wzbogacanie dokonań poprzedników (zespołów naukowych).
 Ogólnie można stwierdzić, że działalność IUNG-PIB to badania środowiskowe 
i technologiczne. Struktura działalności IUNG-PIB jest wyznaczana przez różne źródła 
finansowania. Składają się na nią:

• program działalności statutowej;
• programy wieloletnie;
• projekty w ramach UE;
• projekty badawcze, krajowe, zagraniczne;
• monitoringi na poziomie kraju: suszy, skażenia gleb, wód i powietrza;
• oceny stanu agrochemicznego gleb;
• ocena skutków WPR.

 Osiągnięcia IUNG wdrażane do praktyki rolniczej, wspierające rozwój polskiego 
rolnictwa, są efektem badań środowiskowych i technologicznych oraz współpracy 
z doradztwem. Kierunki badań środowiskowych w ujęciu historycznym to: 

1. Rozpoznanie i ocena przyrodniczych warunków produkcji rolnej;
2. Opracowanie zasad i metod ochrony gleb oraz rekultywacja gruntów;
3. Określenie roli drobnoustrojów w kształtowaniu żyzności gleby;
4. Rozpoznanie stanu agrochemicznego gleb kraju oraz opracowanie zasad i tech-

nik nawożenia;
5. Opracowanie systemów uprawowych efektywnych ekonomicznie i zwiększają-

cych żyzność gleby;
6. Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko, wyznaczanie obszarów 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i obszarów problemo-
wych rolnictwa (OPR);
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7. Racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wdrażanie kon-
cepcji biogospodarki.

 Główne etapy badań agrotechnicznych IUNG, nakierowane na kreowanie postępu 
technologicznego w produkcji rolniczej, w ujęciu historycznym to:
 Etap I. – Charakteryzujący się opracowaniem podstawowych zaleceń agrotech-
nicznych dla roślin uprawy polowej publikowanych w formie wydawanych cyklicznie 
„Zaleceń Agrotechnicznych IUNG” (poczynając od lat 50.);
 Etap II. – Wyróżniający się opracowaniem i upowszechnianiem komplekso-
wych technologii produkcji zbóż i roślin pastewnych (lata 70 i 80.);
 Etap III. – Przypadający na lata 90., cechujący się dostosowaniem technologii 
do wymagań produkcji rynkowej, zróżnicowanej kondycji ekonomicznej gospodarstw 
i wymogów ochrony środowiska oraz pozostający pod wpływem procesów integracyj-
nych z UE i Wspólnej Polityki Rolnej;
 Etap IV. – Lata 2000-2015 rozszerzenie badań o aspekty jakości plonów, bezpie-
czeństwo żywnościowe, optymalizację technik i technologii produkcji rolniczej;
 Etap V. – Lata 2016-... kształtowanie jakości surowców roślinnych, wdrażanie 
technologii niskoemisyjnych i systemów wspierania decyzji.
 Rada Naukowa IUNG-PIB w Puławach ma uprawnienia do nadawania stopni dok-
tora i doktora habilitowanego nauk rolniczych. Nadzoruje również działalność studiów 
doktoranckich funkcjonujących w Instytucie od 01.12.1992 r. IUNG-PIB, wspólnie 
z UMCS i Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, utworzył w roku 2019 szkołę dok-
torską.
 Współcześnie IUNG-PIB, we współpracy z doradztwem rolniczym, podejmuje 
nowe wyzwania. Główne przesłanki nowych wyzwań dla nauki, doradztwa i praktyki 
rolniczej to: 

• regionalne zróżnicowanie uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-eko-
nomicznych produkcji rolniczej,

• stan aktualny, poziom, struktura i regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej,
• zasady WPR i zmiany w rolnictwie,
• koncepcja biogospodarki,
• ograniczanie niekorzystnego wpływu działalności człowieka na środowisko,
• wzrost innowacyjności i konkurencyjności produkcji rolniczej,
• wdrażanie postępu technologicznego,
• poprawa efektywności transferu wyników badań naukowych do praktyki rolni-

czej,
• regionalizacja polityki wsparcia i działalności doradczej,
• rozwój alternatywnych kierunków działalności na obszarach wiejskich.

 Wyniki badań naukowych IUNG są podstawą innowacji w rolnictwie na kolejnych 
etapach jego rozwoju. Istotę innowacji w zakresie produkcji roślinnej, oferowanych 
przez IUNG-PIB praktyce rolniczej, charakteryzuje następująca definicja: „Innowacja 
w rolnictwie to działalność, która wiąże się z wprowadzeniem zmian technologicznych 
i organizacyjnych oraz upowszechnianiem nowości w celu zwiększenia wydajności, 
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poprawy jakości, zmniejszenia zagrożeń dla środowiska i obniżenia kosztów produkcji 
oraz osiągania wyższych dochodów z produkcji rolniczej”.
 Rodzaje innowacji proponowanych przez IUNG-PIB są następujące: nowe techniki 
i systemy agrotechniki (uprawy); nowe, przyjazne dla środowiska i efektywne eko-
nomicznie technologie; systemy organizacji produkcji roślinnej oraz różne systemy 
gospodarowania; nowe odmiany chmielu i tytoniu; elektroniczne systemy doradztwa 
(nawozowego i technologicznego); stosowanie nowych nawozów i substancji użyź-
niających; produkcja szczepionek bakteryjnych; wykorzystanie substancji specyficz-
nych roślin w rolnictwie i przemyśle. Innowacyjne rozwiązania są upowszechniane 
przy udziale doradców ze wszystkich ODR. Służą temu, m.in., warsztaty i konferencje 
organizowane w różnych regionach kraju w ramach programów wieloletnich.
 Integralną częścią IUNG-PIB są Rolnicze Zakłady Doświadczalne. Funkcje RZD 
IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie są następują-
ce: prowadzenie prac z zakresu doświadczalnictwa polowego i adaptacyjno-wdroże-
niowych, sprawdzających nowe technologie produkcji i inne innowacje w praktyce; 
prowadzenie działalności gospodarczej w określonych, zróżnicowanych warunkach 
orga nizacyjno-ekonomicznych i siedliskowych, zgodnie z postępem nauk rolniczych 
w zakresie technologii i ekonomiki produkcji rolniczej; spełnianie roli ośrodków kul-
tury rolnej, propagujących zasady dobrej praktyki rolniczej i upowszechniających 
osiągnięcia nauki rolniczej w najbliższej okolicy i rejonie swojego działania. RZD 
współpracują z ODR w regionach. Badania IUNG-PIB, w tym także doświadczenia 
prowadzone w ODR służą tworzeniu zasobów wiedzy.
 Główne cele tworzonych i stale wzbogacanych przez pracowników IUNG-PIB za-
sobów wiedzy to:

• identyfikacja nowych wyzwań stojących przed nauką, doradztwem i praktyką 
rolniczą.

• obiektywne, wieloaspektowe oceny stanu aktualnego i regionalnego zróżnico-
wania rolnictwa;

• dostosowanie zaleceń technologicznych do regionalnego zróżnicowania i specy-
fiki różnych grup gospodarstw;

• wskazywanie sposobów racjonalnego, optymalnego wykorzystania zasobów 
i poprawy jakości produkcji;

• zmniejszanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi 
i zwierząt, zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.

 Istotną rolę w działalności badawczo-wdrożeniowej IUNG-PIB odgrywa ocena 
ekonomiczna. Badania organizacyjno-ekonomiczne mają w IUNG wieloletnią trady-
cję. Obecnie są one prowadzone w ramach Zakładu Systemów i Ekonomiki Produk-
cji Roślinnej. Ich kierunki są pochodną zainteresowań pracowników naukowych oraz 
oczekiwań doradztwa i praktyki rolniczej. Główne kierunki to ocena: 

1. efektywności czynności i zabiegów agrotechnicznych oraz technologii produk-
cji;

2. płodozmianów;
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3. różnych systemów gospodarowania i strategii rozwoju;
4. stopnia zrównoważenia produkcji w gospodarstwach rolniczych;
5. społeczno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji biomasy na cele energe-

tyczne;
6. regionalnego zróżnicowania rolnictwa;
7. skutków wdrażania WPR;
8. możliwości rozwoju różnych kierunków produkcji rolniczej i ukierunkowania 

działalności doradczej.
 Ocena ekonomiczna pozwala na wybór i weryfikację rozwiązań organizacyjnych,  
wariantów technologii i różnych systemów gospodarowania z punktu widzenia 
możliwości  realizacji celów ekonomicznych. Przyczynia się ona do obiektywiza-
cji ocen formułowanych przez agrotechników, nadając badaniom Instytutu charakter 
interdyscy plinarny.
 Rozległa działalność IUNG jest nakierowana na potrzeby doradztwa i praktyki rol-
niczej. Potrzeby te zmieniają się bardzo dynamicznie, co zmusza do doskonalenia me-
tod, form i kierunków transferu wiedzy do doradztwa i szeroko rozumianej praktyki 
rolniczej. Formy i kierunki transferu wyników badań są następujące: 

• publikacje; 
• ekspertyzy (opinie); 
• działalność wydawnicza („Polish Journal of Agronomy”, „Monografie i Rozpra-

wy Naukowe IUNG-PIB, „Studia i Raporty IUNG-PIB”, instrukcje wdrożenio-
we, ulotki i materiały informacyjne);

• promocja, upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć naukowych (organizacja 
konferencji międzynarodowych i krajowych, warsztatów naukowo-szkolenio-
wych, seminariów);

• udostępnianie publikacji naukowych, materiałów informacyjnych i wyników 
badań naukowych na stronie internetowej Instytutu (www.iung.pulawy.pl) i ser-
wisach informacyjnych Instytutu;

• działalność ekspercko-szkoleniowa (prowadzenie studiów doktoranckich, Stu-
dia Podyplomowe „Integrowana Produkcja Roślinna”, Studia Podyplomowe 
„Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb”, szko-
lenia prowadzone przez pracowników Instytutu na zaproszenie ODR i innych 
ośrodków; udzielanie porad indywidualnych w czasie różnych spotkań branżo-
wych, a także podczas pobytu rolników w IUNG-PIB Puławy i telefonicznie), 
Utworzenie Krajowego Ośrodka Praktycznego Szkolenia (KOPS) w Grabowie 
koło Zwolenia.

 Wyniki badań IUNG-PIB i ważniejsze prace dla gospodarki, realizowane we 
współpracy z doradztwem, były wyróżnione nagrodami Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. 
 Warto podkreślić, że realizacja służebnej misji Instytutu wobec rolnictwa była moż-
liwa dzięki wieloletniej, harmonijnej, partnerskiej współpracy pracowników nauko-
wych z doradztwem.
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 IUNG-PIB współpracuje z SERiA. W roku 2004 był organizatorem XI Kongresu 
SERiA, a w roku 2016 współorganizatorem XXIII Kongresu, który odbył się w PSW 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Ramowy program XXVII Kongresu SERiA

 XXVII Kongres odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 roku. Kongres organizo-
wany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach. Kongres SERiA wpisany jest w wydarzenia obchodów 70-le-
cia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. 
 Temat główny XXVII Kongresu brzmi:

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

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

1. Przyrodnicze i społeczno–ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i ob-
szarów wiejskich w Polsce.

2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno–żywnościowym z uwzględ-
nieniem specyfiki regionalnej.

3. Uwarunkowania i możliwości rozwoju biogospodarki w Polsce na tle UE.
4. Czynniki decydujące o funkcjonowaniu rynków rolno–żywnościowych, nowe 

wyzwania i tendencje.
5. Ocena oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze.
6. Challenges for the development of agrobusiness and rural areas – sekcja angiel-

skojęzyczna.

 Organizatorzy przewidują w dniu 4.09.2020 r. następujące wyjazdy studyjne:

TRASA NR 1 – Lubelskie Powiśle – tradycje i współczesne problemy rozwoju

 Prezentacja specyfiki Lubelskiego Powiśla i roli rodziny Kleniewskich, wizy-
ta w grupie producenckiej FruVitaLand Sp. z o., zwiedzanie Sali tradycji w Pałacu 
w Kluczkowicach, zwiedzanie kościoła Św. Stanisława Biskupa w Piotrawinie nad Wi-
słą.

TRASA NR 2 – Śladami Pana Jana Kochanowskiego 

 Zapoznanie z historią Stężycy, wizyta w przedsiębiorstwie JMP Flowers Państwa 
Ptaszków w Stężycy, przejazd do muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, wizy-
ta w RZD IUNG-PIB w Grabowie koło Zwolenia. Zapoznanie z założeniami i dotych-
czasową działalnością Krajowego Ośrodka Praktycznego Szkolenia (KOPS), działają-
cego na zasadzie współpracy IUNG-PIB i CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.
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TRASA NR 3 – Śladami Pana Zagłoby – z wizytą u Zamoyskich w Kozłówce

 Wizyta w gospodarstwie szkółkarskim rodziny Kurowskich. Wizyta w gospodar-
stwie ekologicznym Państwa Osików. Zwiedzanie pałacu Zamoyskich w Kozłówce 
i pozostałych ekspozycji np.: Muzeum Socrealizmu, powozownia.

 Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach:

Wariant Data 
przyjazdu

Typ 
pokoju

Termin płatności

do 
31.12.2019 r.

do 
30.04.2020 r.

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

1.09.2020 1-osobowy 2 640 2 690

1.09.2020 2-osobowy 2 270 2 320

2.09.2020 1-osobowy 2 370 2 420
2.09.2020 2-osobowy 2 120 2 170

Udział w Kongresie, bez 
uczestnictwa w wyjeździe 
studyjno-tematycznym

1.09.2020 1-osobowy 2 570 2 620
1.09.2020 2-osobowy 2 200 2 250
2.09.2020 1-osobowy 2 300 2 350
2.09.2020 2-osobowy 2 050 2 100

 Nadsyłane artykuły (w języku angielskim) będą publikowane w Rocznikach Nauko-
wych SERiA (nr ISSN 1508-3535), które wg wykazu czasopism naukowych MNiSW 
otrzymały 20 pkt. Informujemy, że Redakcja podjęła starania o ewaluację i indeksowa-
nie Roczników Naukowych SERiA w bazie Web of Science i Scopus.

Wpłaty za XXVII KONGRES można dokonywać na następujący rachunek bankowy1:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
PKO BP S.A. 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521

 Udział w XXVII Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 31.03.2020 roku, 
poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa, na stronie http://www.seria.com.
pl w zakładce: „ZGŁOSZENIA”. 

 Dodatkowe informacje, dotyczące Kongresu SERiA – 2020 dostępne są na stro-
nie Stowarzyszenia – seria.com.pl. 

 1 Z zaznaczeniem w tytule przelewu: XXVII Kongres i podaniem imienia i nazwiska osoby, za 
którą przelew został dokonany oraz wskazaniem numeru wariantu uczestnictwa (np. XXVII Kongres, Jan 
Nowak, W2).
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Komitet Organizacyjny XXVII Kongresu SERiA

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
e-mail: seria@iung.pulawy.pl

Sekretarz:   dr Andrzej Madej (tel. 81 4786 809)
Z-ca Sekretarza:  prof. dr hab. Adam Harasim (tel. 516 203 546)
Z-ca Sekretarza:  prof. IUNG dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk (tel. 510 086 841)

Aktualne informacje dotyczące Kongresu będą publikowane na stronie SERiA:
www.seria.com.pl
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Roczniki Naukowe 
ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL 
AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS

ZESZYT 1

  1. Arkadiusz Artyszak, Ewelina Klarzyńska, Magda Litwińczuk-Bis, Alicja Siuda 
— PROFITABILITY OF SUGAR BEET FOLIAR NUTRITION WITH SILI-
CON.

  2. Michał Brożyna, Justyna Pijanowska — CONSENT OF THE NATIONAL 
CENTER  OF AGRICULTURAL SUPPORT FOR THE PURCHASE OF AGRI-
CULTURAL PROPERTY AS A NEW INSTRUMENT FOR REAL ESTATE 
TURNOVER.

  3. Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek — DETERMINANTS OF FINAN-
CIAL PROFITABILITY OF FEEDINGSTUFFS PRODUCERS.

  4. Alina Dereszewska, Stanisław Cytawa — MACROALGAE MANAGEMENT IN 
COASTAL REGIONS IN THE ASPECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
STRATEGY.

  5. Natalia Dominiak — COHESION POLICY INSTRUMENTS SUPPORTING 
TOURISM DEVELOPMENT.

  6. Michał A. Jerzak — FINANCIAL EFFICIENCY OF BREEDING AND TRADE 
OF LUPINE SEEDS IN POLAND.

  7. Anna M. Klepacka — SIGNIFICANCE OF RENEWABLE ENERGY SOURC-
ES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

  8. Renata Korzeniowska-Ginter — SENSORY QUALITY OF STRAWBERRY 
JAMS WITH A PARTICULAR FOCUS OF KASHUBIAN STRAWBERRY 
JAM.

  9. Piotr Prus, Paweł Dziekański — SPATIAL DIVERSIFICATION OF THE LEVEL 
OF DEVELOPMENT AND THE FINANCIAL SITUATION OF RURAL COM-
MUNES IN THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP.

10. Renata Przygodzka, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Marcin Bąk — THE 
DETER MINANTS OF PROFITABILITY OF ORGANIC PRODUCTION IN 
THE OPINIONS OF FARMERS IN THE PODLASKIE VOIVODESHIP.

11. Iwona Szczepaniak — ASSESSMENT OF THE COMPARATIVE ADVANTAGE 
IN POLISH FOREIGN TRADE IN FOOD AND NON-FOOD PRODUCTS ON 
THE WORLD AND EUROPEAN UNION MARKET.

12. Wojciech Ziętara — PRODUCTION OF LIVE PIGS IN POLAND – CONDI-
TIONS AND PROSPECTS.
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ZESZYT 2

  1. Piotr Bórawski, Zdzisław Kochanowicz, Beata Kalinowska — INVESTMENT 
LEVELS IN AGRICULTURAL BUSINESSES SPECIALIZING IN DAIRY 
CATTLE PRODUCTION IN POLISH FADN REGIONS IN 2004-2016.

  2. Robert Cirocki, Barbara Gołębiewska — CHANGES IN THE PROFITABILITY 
OF PRODUCTION OF INDUSTRIAL POTATOES IN POLAND – A CASE 
STUDY.

  3. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak — EXPENDITURE ON ASIF IN 
THE YEARS 1991-2018 AS AN EXAMPLE OF THE REDISTRIBUTIVE 
FUNCTION  OF POLAND’S AGRICULTURAL BUDGET.

  4. Marta Domagalska-Grędys — FACTORS OF IMPLEMENTATION AND 
IMPORTANCE  IN THE PROCESS OF KNOWLEDGE EXCHANGE IN THE 
CONSERVATIVE ANIMALS NETWORK OF BREEDERS AND INDUSTRY 
ORGANISATIONS. THE POLISH CASE.

  5. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer — BIOLOGICAL BENEFITS FROM 
GROWING LEGUME CROPS IN THE CONTEXT OF PROTECTING PRO-
DUCTION FACTORS.

  6. Elena Fourcroy, Nina Drejerska — AGRICULTURAL EMPLOYMENT 
TRANSFOR MATION IN FRANCE.

  7. Anna Gereles, László Szőllősi — THE CURRENT STATE AND LATEST 
TRENDS OF THE UKRAINIAN DAIRY SECTOR.

  8. Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn — MULTI-
-DIMENSIONAL ASSESSMENT OF HOUSING CONDITIONS OF THE 
POPULATION  IN RURAL AND URBAN AREAS OF THE WIELKOPOLSKIE 
VOIVODESHIP.

  9. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk — ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLYING  
A HEAT PUMP SYSTEM IN HEATING BASED ON THE EXAMPLE OF THE 
RUDA-HUTA COMMUNE EXPERIENCE.

10. Arkadiusz Gromada, Paulina Trębska — ACQUISITION AND CONSUMPTION  
OF RENEWABLE ENERGY USED BY HEAT PUMPS IN 2010-2017 IN POLAND. 

11. Anna Grontkowska — HONEY IN THE OPINION OF CONSUMERS.
12. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber — AMMONIA EMISSION FROM ANIMAL 

PRODUCTION IN POLAND ON A REGIONAL SCALE.
13. Sławomir Juszczyk — PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF MOBILE 

BANKING  IN RURAL AREAS.
14. Kamil Kaliński, Roman Rudnicki, Katarzyna Wilczyńska — AGRICULTURAL 

HOLDINGS AS BENEFICIARIES OF AREA AND OPERATIONAL PAYM 
ENTS FROM THE EUROPEAN UNION IN POLAND IN THE PERIOD 
OF 2007-2013.

15. Anna Kłoczko-Gajewska, Piotr Sulewski — FARM SUSTAINABILITY AND 
FARMERS’ INFORMATION GATHERING HABITS.
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16. Tomasz Kondraszuk — THE THEORY OF ECONOMICS AND ORGANIZA-
TION OF AGRICULTURAL FARMS IN THE CONTEXT OF NATIONAL 
ACCOUNTING  STANDARD NO.12. “AGRICULTURAL ACTIVITIES”.

17. Jerzy Kopiński, Adam Berbeć, Andrzej Markowski — COMPARISON OF 
MANAGEMENT  INTENSIFICATION TENDENCIES OF GROUPS OF 
FARMS OF DIFFERENT PRODUCTION PROFILES.

18. Barbara Kutkowska, Tomasz Pilawka, Vitalii Rybchak, Olena Rybchak — THE 
DIFFERENTIATION IN THE LEVEL OF SOCIOECONOMIC DEVELOP-
MENT OF RURAL AREAS OF THE LOWER SILESIAN PROVINCE IN THE 
YEARS 2002 AND 2010.

19. Magda Litwińczuk-Bis, Alicja Siuda, Arkadiusz Artyszak — THE ECONOMIC 
EFFECTS OF FOLIAR FERTILIZATION OF SUGAR BEET WITH MARINE 
CALCITE.

20. Anna Murawska — IMPACT OF THE TYPE OF AGRICULTURAL ACTIVITY  
UNDERTAKEN ON INCOME EARNED FROM INDIVIDUAL FARMS IN 
POLAND – A REGIONAL ANALYSIS.

21. Marek Niewęgłowski, Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Anna Sikorska, 
Bogusław Włodarczyk — PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY OF 
PRODUCTION  IN AGRICULTURAL FARMS IN PRZYSUCHA DISTRICT 
FARMING ON LIGHT SOILS.

22. Maria Orłowska — COMPETITIVENESS OF POL ISH ORGANIC FARMS 
WITH DIFFERENT ECONOMIC SIZE IN LIGHT OF FADN DATA.

23. Andrzej Parzonko, Andrzej Hornowski, Pavel Kotyza — ENERGY COSTS IN 
DAIRY FARMS – ASSESSMENT IN THE YEARS 2005-2016.

24. Anna Platta, Tomasz Pukszta — ELDERLY PEOPLE‘S PERCEPTION OF NEW 
AND CONVENIENCE FOODS WITH HEALTH BENEFITS.

25. Hanna Pondel — AGRICULTURE IN THE FACE OF CLIMATE CHALLENGES  
– THE PROBLEM OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS.

26. Agnieszka Strzelecka, Danuta Zawadzka — COST EFFECTIVENESS OF 
PRODUCTION  – A COMPARATIVE APPROACH BY TYPE OF FARM 
PRODUCTION. 

27. Monika Szafrańska — THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF ACADE-
MIC YOUTH FROM RURAL AREAS IN THE MALOPOLSKIE VOIVOD-
SHIP.

28. Jarosław Uglis, Magdalena Kozera-Kowalska — SYNTHETIC MEASURE 
OF RURAL AREA ATTRACTIVENESS FOR LIVING, WORKING AND 
BUSINESS  ACTIVITIES – CONCEPT ANALYSIS AND STATISTICAL 
EVALUATION. 

29. Ludwik Wicki — SIZE VS EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL 
FARMS.

30. Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak — EXAMPLES OF CREATING  
SHARED VALUE (CSV) IN AGRIBUSINESS IN POLAND.
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31. Marek Zieliński, Jolanta Sobierajewska — NATURA 2000 SITES IN POLAND 
AND THEIR IMPACT ON THE FUNCTIONING OF FARMS.

32. Maria Zuba-Ciszewska — STRUCTURAL CHANGES IN THE MILK 
PRODUCTION  SECTOR AND FOOD SECURITY – THE CASE OF POLAND.

ZESZYT 3

  1. Rafał Baum, Magdalena Kozera-Kowalska — VALUE OF AGRICULTURAL 
EXTERNALITIES  ON THE EXAMPLE OF AN AGRITOURISM FARM.

  2. Zbigniew Brodzińśki — ENTREPRENEURSHIP OF AGRICULTURAL 
PRODUCERS  – DETERMINANTS OF DEVELOPMENT.

  3. Heorhiy Cherevko — COMPETITIVENESS OF PRODUCERS IN THE 
AGRICULTURE  OF UKRAINE.

  4. Dariusz Czakowski, Andrzej Czyżewski — RESOURCES AND EFFECTIVE 
CONDITIONS FOR THE PRODUCTION OF CEREAL AND OIL PLANTS IN 
THE EUROPEAN UNION.

  5. Marta Czekaj, Paola Hernández, Ana Fonseca, Maria Rivera, Katarzyna Żmija, 
Dariusz Żmija — UNCOVERING PRODUCTION FLOWS FROM SMALL 
FARMS: RESULTS FROM POLAND AND PORTUGAL CASE STUDIES.

  6. Natalia Dominiak, Natalia Oleszczyk — TENDENCIES OF CHANGES IN THE 
LEVEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF NORTHERN POLAND.

  7. Justyna Franc-Dąbrowska — FINANCIALIZATION AND SPECULATION 
IN AGRICULTURE – POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF THE 
FINANCIALIZATION  OF THE ECONOMY.

  8. Zbigniew Gołaś — IMPACT OF STOCK MANAGEMENT ON THE PROFIT-
ABILITY OF MILK PROCESSING COMPANIES.

  9. Nóra Gombkötő — RETURN ON SOLAR CELL INVESTMENTS BASED ON 
A HUNGARIAN EXAMPLE.

10. Elżbieta Goryńska-Goldmann — DISADVANTAGEOUS BEHAVIOR FOR 
ACHIEVING SUSTAINABLE FOOD CONSUMPTION ACCORIDNG TO 
CONSUMER OPINIONS.

11. Hanna Górska-Warsewicz, Ewa Czarniecka-Skubina, Maria Jeznach, Maksy-
milian Czeczotko, Ingrida Kraujutienė — PRICE COMPETITIVENESS OF 
SELECTED  FOOD PRODUCTS AND CATERING SERVICES – THE CASE 
OF POLAND AND LITHUANIA.

12. Piotr Gradziuk, Barbara Gradziuk — ECONOMIC PROFITABILITY OF 
INVEST MENT IN A PHOTOVOLTAIC PLANT IN SOUTH-EAST POLAND.

13. Marta Guth, Maryla Bieniek-Majka, Silvia Maican — MARKET ADJUSTMENTS  
OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCERS TO CHANGING DISTRIBUTION  
CHANNELS IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES AFTER 2012.
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14. Lidia Jabłońska-Porzuczek — SITUATION OF DISABLED PEOPLE IN THE 
POLISH LABOR MARKET.

15. Agnieszka Jakubowska, Anna Rosa — THE VALUE OF OCCUPATIONAL 
SAFETY  – ESTIMATION OF LOST PRODUCTIVITY IN THE POLISH AGRI-
CULTURAL INDUSTRY.

16. Michał Jasiulewicz — THE POSSIBILITIES OF MEETING ENERGY 
DEMANDS  IN SYSTEM THERMAL POWER PLANTS BY USING LOCAL 
SOLID BIOMASS.

17. Ryszard Kata — ECONOMIC AND FINANCIAL EFFICIENCY AS A 
DEVELOP MENT CHALLENGE FOR COOPERATIVE BANKS IN POLAND.

18. Konrád Kiss — THE SATISFACTION OF PRODUCERS, SELLING IN 
VARIOUS  MARKETPLACES – RESULTS OF A PRIMARYSURVEY FROM 
HUNGARY.

19. Bogdan Klepacki — ORGANIZATION OF SUPPLY CHAINS IN THE FRUIT 
SECTOR IN POLAND.

20. Łukasz Kryszak, Anna Matuszczak — DETERMINANTS OF FARM INCOME  
IN THE EUROPEAN UNION IN NEW AND OLD MEMBER STATES. 
A REGIONAL  STUDY.

21. Grażyna Krzyminiewska — SILVER ECONOMY IN RURAL AREAS IN THE 
CONTEXT OF (UN)SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

22. Krystyna Krzyżanowska, Sławomir Wawrzyniak — MEDIA SOURCES OF 
INFORMATION  AND THEIR USE BY THE INHABITANTS OF RURAL 
AREAS.

23. Joanna Kudełko — TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL MUNICI-
PALITIES IN THE MAŁOPOLSKA VOIVODSHIP.

24. Barbara Kutkowska, Dominika Mańkowska, David Kalisz — IMPLEMENTA-
TION OF REGIONAL POLICY IN RURAL AREAS ON THE EXAMPLE OF 
VILLAGE RENEWAL IN LOWER SILESIA COMPETITION.

25. Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki — SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOP-
MENT STATUS OF EUROPEAN UNION COUNTRIES.

26. Władysława Łuczka — DEMAND FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE 
ORGANIC FOOD MARKET – A REVIEW OF POLISH RESEARCH.

27. Mariusz Maciejczak, Tadeusz Filipiak, Massimo Gardinam — INCOME FROM 
VINEYARD FARMS ACCORDING TO ECONOMIC SIZE IN SELECTED 
EUROPEAN  UNION COUNTRIES.

28. Mariusz Malinowski — THE FINANCIAL SITUATION AT A MUNICIPAL 
GOVERNMENT  LEVEL VS. STANDARDS OF LIVING OF THE POPULA-
TION IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODSHIP: A SPATIAL ANALYSIS.

29. Jacek Maśniak, Andrzej Jędruchniewicz — AGRICULTURAL LAND PRIVATI-
ZATION IN POLAND.

30. Mariusz Matyka — REGIONAL DIVERSIFICATION OF THE INTENSITY OF 
IMPLEMENTATION OF SELECTED RDP 2014-2020 MEASURES AGAINST 
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BACKGROUND ENVIRONMENTAL AND ORGANIZATIONAL CONDI-
TIONS.

31. Jarosław Mikołajczyk, Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka — THE SCALE OF 
INVESTMENT ACTIVITY OF COMMERCIAL FARMS IN METROPOLITAN 
AREAS.

32. Walter Moturi, Wojciech Florkowski — TRUCK DRIVER DECISIONS IN 
PERISHABLE  CARGO TRANSPORT: THE CASE OF AGRICULTURAL 
AND FOOD TRADE IN EAST AFRICA.

33. Maria Parlińska, Piotr Pomichowski — ANALYSIS OF INCOME DISPARITY 
OF FARMER HOUSEHOLDS.

34. Piotr Pietrzak, Inna Khovrak — MARKET VALUATION OF GRADUATES 
WITH AGRICULTURAL DEGREES IN POLAND.

35. Agnieszka Poczta-Wajda — THE SHOEMAKER’S CHILDREN GO BARE-
FOOT. THE PROBLEM OF FOOD INSECURITY IN SMALL-SCALE FARMS 
IN POLAND.

36. Damian Puślecki — PRACTICAL AND FINANCIAL ASPECTS OF CON-
CLUDING HARVEST HELP CONTRACTS BY FARMERS.

37. Kamila Radlińska — EMPLOYMENT OF FOREIGNERS IN AGRICULTURE 
IN POLAND.

38. Tomasz Rokicki — FOREIGN TRADE IN LAMB MEAT BETWEEN EURO-
PEAN UNION COUNTRIES.

39. Michał Roman — OPINION OF THE LOCAL COMMUNITY ON THE TOURIST  
ATTRACTIVENESS OF THE COMMUNE AND SELECTED AGRITOURISM  
DEVELOPMENT FACTORS.

40. Roma Ryś-Jurek — DETERMINANTS OF FAMILY FARM INCOME 
DEPENDING  ON FARM SIZE.

41. Łukasz Satoła — OWN REVENUE POTENTIAL AND THE TAX POLICY OF 
COMMUNES ON THE EXAMPLE OF COMMUNES OF THE MAŁOPOLSKIE 
PROVINCE.

42. Katarzyna Smędzik-Ambroży, Martyna Rutkowska, Hakan Kirbaş — PRODUC-
TIVITY OF THE POLISH AGRICULTURAL SECTOR COMPARED TO EURO-
PEAN UNION MEMBER STATES IN 2004-2017 BASED ON FADN FARMS.

43. Kinga Smolińska — THE ROLE OF AGRICULTURE IN THE NATIONAL 
ECONOMY OF CHINA AND INDIA – A LONGTERM ANALYSIS.

44. Sebastian Stępień, Andreea Muntean — ECONOMIC AND SOCIAL FEATURES 
OF SMALL-SCALE FARMS IN POLAND AGAINST A BACKGROUND OF 
AVERAGE RESULTS FOR AGRICULTURE.

45. Jagoda Szymczak, Arkadiusz Sadowski — TRADE IN POLISH BEEF WITH 
MUSLIM COUNTRIES IN THE CONTEXT OF THE BAN ON RITUAL 
SLAUGHTER.

46. Magdalena Śmiglak-Krajewska — AGRICULTURAL RISK AND ITS PER-
CEPTION  AMONG PROTEIN PLANT FARMERS.
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47. István Takács, Katalin Takács-György — MAIN FOCUSES OF ENGLISH 
PAPERS  OF ANNALS (PAAAE) DURING THE LAST TEN YEARS

48. Miklós Vásáry — THE EFFECTS OF SOME AGRI FOOD TRADE RELATION-
SHIPS CONCERNING BREXIT IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES.

49. Andrzej P. Wiatrak — KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT 
IN AGRIBUSINESS.

50. Aleksandra Wicka, Agnieszka Parlińska — EVALUATION OF SUBSIDIZED 
CROP INSURANCE IN POLAND.

51. Monika Wojcieszak — FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS 
(EXAMPLE OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODSHIP).

52. Paweł Zasadzki — SUPPORTING ECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL  
AREAS UNDER THE FRAMEWORK OF LOCAL DEVELOPMENT STRA-
TEGIES. 

53. Jan Zawadka — AGRITOURISM AS A WAY OF SPENDING FREE TIME OF 
URBAN FAMILIES WITH CHILDREN.

54. Agata Żak, Marek Zieliński — FARMS PARTICIPATING IN THE AGRI-
ENVIRO NMENTAL-CLIMATE MEASURE AGAINST A BACKGROUND OF 
OTHER FARMS.

55. Janusz Żmija — DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF FAMILY  
FARMS BREEDING ANIMALS OF CONSERVATIVE BREEDS IN CON-
DITIONS  OF SUSTAINABLE AGRICULTURE.

56. Tomasz Żyłowski — EVALUATION OF THE TECHNICAL EFFICIENCY AND 
CARBON FOOTPRINT REDUCTION POTENTIAL OF SPRING BARLEY  
CULTIVATION.








