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Ramowy program Kongresu 

Poniedziałek – 10.09.2018 r. 
Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników Kongresu od godz. 14.00 – zakwaterowanie w Domu 
Studenckim Limba (ul. Nowoursynowska 161L, 02-787 Warszawa) 

Wtorek – 11.09.2018 r.  
08.00-09.00 Śniadanie (Dom Asystencki Ikar) 
09.00-09.30 Rejestracja uczestników Kongresu SERiA (Aula Kryształowa) 
09.30-10.00 Oficjalne otwarcie Kongresu, wystąpienia zaproszonych gości 

•   Powitanie uczestników przez p.o. Prezesa SERiA – Dr hab. Barbara Gołębiewska,  
prof. SGGW 

•   Wystąpienie JM Rektora SGGW – Prof. dr hab. Wiesław Bielawski 
•   Powitanie uczestników przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego  

XXV Kongresu SERiA  
•   Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych 

10.00-11.00 Sesja Jubileuszowa 
•   Powstanie SERiA – Prof. Wojciech Jan Florkowski  
•   25 lat Kongresów SERiA – Prof. dr hab. Michał Jerzak 
•   Dorobek publikacyjny SERiA – Prof. dr hab. Bogdan Klepacki 

11.00-11.30 Przerwa kawowa 
11.30-12.45 Sesja plenarna I  
12.45-13.45 Lunch 
13.45-15.00 Sesja plenarna II (aula D22, bud. 6) 
15.00-17.00 Walne Zebranie Członków SERiA  
17.00-18.30 Czas wolny 
18.30-01.00 Uroczystość 25-lecia SERiA – spotkanie jubileuszowe (Aula Kryształowa) 

Środa – 12.09.2018 r. 
08.00-09.00 Śniadanie (Dom Asystencki Ikar) 
09.30-11.30 Obrady w sesjach tematycznych – cz. I 
11.30-12.00 Przerwa kawowa (bud. 6) 
12.00-14.00 Obrady w sesjach tematycznych – cz. II 
14.00-15.00 Lunch (Aula Kryształowa) 
15.00-15.30 Podsumowanie Kongresu SERiA (aula D22, bud. 6) 
15.30-16.30 Czas wolny 
16.30-18.00 Przejazd do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego SGGW w Kociszewie  

(Aula Kryształowa) 
18.00-23.00 Spotkanie integracyjne 
23.00-24.00 Powrót do Warszawy 

Czwartek – 13.09.2018 r. 
07.00-08.00 Śniadanie (Dom Asystencki Ikar) 
08.00-18.00 Wyjazdy studyjne (Aula Kryształowa) 

Wykwaterowanie z Domu Studenckiego Limba do godz. 12.00. 
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Szczegółowy program XXV Kongresu 
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 

 
Program sesji plenarnych XXV Kongresu SERiA  

w dniu 11 września 2018 r. 
 

 
Sesja plenarna I (11.30-12.45) 

 
Przewodniczący: Prof. dr hab. Michał Jerzak  

Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW 
    
 
•   Prof.	  Mariantonietta	  Fiore	  –	  Universita	  di	  Foggia	  

Networks,	  proximity	  and	  innovation	  for	  rural	  development:	  the	  SKIN	  EU	  project	  in	  the	  SFSC	  domain	  

•   Prof.	  Karel	  Tomsik	  –	  Czech	  University	  of	  Life	  Sciences	  
European	  agriculture	  and	  rural	  development	  in	  a	  perspective	  of	  sustainability	  

•   Prof.	  Emiel	  Wubben	  –	  Wageningen	  University	  &	  Research	  
Biobased	  and	  circular	  business	  

	  

12.45-‐‑13.45	   	   Lunch	  (Aula	  Kryształowa)	  	  

 
Sesja plenarna II (13.45-15.00) 

 
Przewodniczący:  Prof. dr hab. Michał Jerzak  

Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW 
    

 
•   Prof.	   dr	   hab.	   Andrzej	   Kowalski	   –	   Instytut	   Ekonomiki	   Rolnictwa	   i	   Gospodarki	   Żywnościowej	   –	  

Państowy	  Instytut	  Badawczy	  
Globalne	  uwarunkowania	  rozwoju	  sektora	  żywnościowego	  w	  Polsce	  

•   Dr	  hab.	  Mariusz	  Matyka,	  prof.	  IUNG-‐‑PIB	  –	  Instytut	  Uprawy	  Nawożenia	  i	  Gleboznawstwa	  w	  Puławach	  –	  
Państwowy	  Instytut	  Badawczy	  	  
Środowiskowe	  skutki	  wdrażania	  WPR	  w	  Polsce	  

•   Dr	  hab.	  Jarosław	  Gołębiewski,	  prof.	  SGGW	  –	  Szkoła	  Główna	  Gospodarstwa	  Wiejskiego	  w	  Warszawie	  
Rolnictwo	  w	  łańcuchu	  wartości	  biogospodarki	  –	  globalne	  i	  lokalne	  wyzwania	  

 
15.00-‐‑17.00	   	   Walne	  Zebranie	  Członków	  SERiA	  (program	  w	  załączniku)	  

17.00-‐‑18.30	   	   Czas	  wolny	  

18.30-‐‑01.00	   	   Uroczystość	  25-‐‑lecia	  SERiA	  –	  spotkanie	  jubileuszowe	  (Aula	  Kryształowa)	  
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Program sesji tematycznych XXV Kongresu SERiA 
w dniu 12 września 2018 roku 

 

Sesja 1a 
„Ekonomiczno-społeczne czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” 

 
 

Przewodniczący:  Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 
Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB 

 
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala 19, bud. 7 

1. Dr	  inż.	  Piotr	  Adamczyk	  
Terytorialne	  zróżnicowanie	  dynamiki	  zmian	  zatrudnienia	  w	  Polsce	  

2. Mgr	  Aneta	  Bełdycka-‐‑Bórawska	  
Czynniki	  kształtujące	  sytuację	  ekonomiczną	  gospodarstw	  zajmujących	  się	  uprawą	  rzepaku	  

3. Dr	  inż.	  Jolanta	  Bojarszczuk	  
Perspektywy	  uprawy	  roślin	  strączkowych	  w	  Polsce	  

4. Dr	  inż.	  Mariusz	  Dacko,	  dr	  inż.	  Aleksandra	  Płonka,	  dr	  inż.	  Piotr	  Prus	  
Młodzież	  akademicka	  względem	  idei	  rozwoju	  zrównoważonego	  

5. Dr	  hab.	  Jerzy	  Grabiński,	  prof.	  IUNG-‐‑PIB	  
Efektywność	  ekonomiczna	  technologii	  produkcji	  żyta	  heterozyjnego	  i	  populacyjnego	  

6. Dr	  hab.	  Danuta	  Guzal-‐‑Dec	  	  
Potencjał	  inteligentnego	  rozwoju	  gmin	  miejsko-‐‑wiejskich	  województwa	  lubelskiego	  

7. Dr	  inż.	  Iwona	  Pomianek	  	  
Uwarunkowania	  rozwoju	  gmin	  wiejskich	  w	  obszarach	  zmarginalizowanych	  

8. Mgr	  inż.	  Marzena	  Trajer	  
Wspólna	  polityka	  rolna	  w	  perspektywie	  na	  lata	  2021-‐‑2027	  –	  propozycje	  KE	  

 
 
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala 19, bud. 7 

1. Dr	  Piotr	  Pietrzak	  
Skuteczność	  kształcenia	  akademickiego	  w	  zakresie	  nauk	  rolniczych	  

2. Dr	  hab.	  Alicja	  Sułek	  
Ocena	  ekonomiczna	  technologii	  produkcji	  pszenżyta	  ozimego	  o	  różnym	  poziomie	  intensywności	  

3. Mgr	  Łukasz	  Komorowski	  	  
Proces	  elektryfikacji	  polskiej	  wsi	  –	  ujęcie	  historyczne	  i	  terytorialne	  

4. Prof.	  dr	  hab.	  Krystyna	  Krzyżanowska	  	  
Zainteresowanie	  rolników	  prowadzeniem	  gospodarstw	  opiekuńczych	  jako	  formy	  działalności	  pozarolniczej	  

5. Dr	  inż.	  Katarzyna	  Łukasiewicz	  	  
Perspektywy	  rozwoju	  agroturystyki	  w	  obliczu	  rosnących	  wymagań	  klientów	  

6. 
Dr	  inż.	  Jarosław	  Mikołajczyk	  	  
Wynagrodzenia	   najemnej	   siły	   roboczej	   w	   gospodarstwach	   rolniczych	   polskiego	   FADN	   wg	   wielkości	  
ekonomicznej	  w	  latach	  2010-‐‑2016	  

7. Dr	  Anna	  Murawska	  	  
Różnice	  w	  poziomie	  życia	  w	  gospodarstwach	  domowych	  w	  miastach	  i	  na	  wsiach	  w	  Polsce	  

8. Dr	  hab.	  Renata	  Przygodzka,	  prof.	  UwB	  
Opłacalność	  produkcji	  ekologicznej	  i	  jej	  uwarunkowania	  
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Sesja 1b 
„Ekonomiczno-społeczne czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” 

 
Przewodniczący:  Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR 

Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW  
 
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala 21, bud. 7 

1. Dr	  Nina	  Drejerska	  
Zatrudnienie	  na	  obszarach	  wiejskich	  w	  Polsce	  

2. Mgr	  Cezary	  Klimkowski	  
Konwergencja	  procesów	  rozwojowych	  w	  rolnictwie	  

3. Dr	  inż.	  Marlena	  Piekut	  
Poziom	  życia	  w	  wiejskich	  jednoosobowych	  gospodarstwach	  domowych	  

4. 
Dr	  Agnieszka	  Siedlecka	  
Dodatkowe	  źródło	  dochodów	  wiejskich	  gospodarstwach	  domowych	   jako	  czynnik	  determinujący	  prowadzenie	  
działalności	  agroturystycznej	  na	  przykładzie	  województwa	  lubelskiego	  

5. Dr	  inż.	  Alicja	  Stolarska	  
Przedsiębiorczość	  nierolnicza	  kobiet	  na	  wsi	  czynnikiem	  rozwoju	  obszarów	  wiejskich	  

6. Dr	  hab.	  Elżbieta	  Szymańska,	  prof.	  SGGW	  
Konsolidacja	  w	  branży	  mięsnej	  –	  przyczyny	  i	  skutki	  

7. Dr	  Monika	  Utzig	  
Wydatki	  konsumpcyjne	  wiejskich	  i	  miejskich	  gospodarstw	  domowych	  jako	  miernik	  ich	  poziomu	  życia  

8 
Mgr	  Andrzej	  Hornowski,	  dr	  inż.	  Tomasz	  Kondraszuk	  
Ocena	   wykorzystania	   maszyn	   w	   gospodarstwach	   rolniczych	   ze	   szczególnym	   uwzględnieniem	   kosztów	  
użytecznych	  

 
 
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala 21, bud. 7 

1 Prof.	  dr	  hab.	  Edmund	  Lorencowicz	  	  
Cyfrowe	  rolnictwo	  –	  cyfrowe	  zarządzanie	  

2. Dr	  inż.	  Dariusz	  Kusz	  	  
Zmiany	  dochodowości	  pracy	  w	  aspekcie	  postępu	  technicznego	  w	  rolnictwie	  w	  Polsce	  

3. Dr	  hab.	  Alina	  Syp,	  prof.	  IUNG-‐‑PIB	  
Efektywność	  techniczna	  gospodarstw	  w	  województwie	  lubelskim	  w	  latach	  2014-‐‑2016	  

4. Dr	  hab.	  Grzegorz	  Ślusarz,	  prof.	  UR	  
Przedsiębiorczość	  na	  obszarach	  wiejskich	  cennych	  przyrodniczo	  

5. Dr	  Izabela	  Wielewska	  	  
Ekonomiczne	  instrumenty	  ochrony	  środowiska	  

6. 
Mgr	  Katarzyna	  Wilczyńska	  
„Wdrażanie	   lokalnych	   strategii	   rozwoju”	   –	   zróżnicowanie	   przestrzenne	   poziomu	   i	   struktury	   wydatkowania	  
środków	  LEADER	  

7. Dr	  hab.	  inż.	  Tomasz	  Wojewodzic	  
Koszty	  likwidacji	  gospodarstw	  rolnych	  –	  zarys	  koncepcji	  badań	  

8. Dr	  hab.	  Dariusz	  Żmija	  	  
Wpływ	  środków	  WPR	  na	  dochodowość	  i	  stopień	  powiązania	  z	  rynkiem	  małych	  gospodarstw	  rolnych	  

9. Mgr	  Tomasz	  Żyłowski	  	  
Ocena	  efektywności	  środowiskowej	  w	  produkcji	  kukurydzy	  na	  ziarno	  przy	  użyciu	  metody	  DEA	  
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Sesja 2 
„Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw” 

 
Przewodniczący:   Prof. dr hab. Irena Ozimek  

Dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM 
 
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala 8, bud. 7 

1. Dr	  hab.	  Piotr	  Bórawski	  
Powiązania	  gospodarstw	  rolnych	  z	  rynkiem	  

2. Dr	  Joanna	  Florek	  	  
Możliwości	  funkcjonowania	  rynku	  rodzimych	  roślin	  strączkowych	  

3. Dr	  hab.	  Małgorzata	  Juchniewicz,	  prof.	  UWM	  
Formy	  zagospodarowania	  ZWRSP	  a	  bariery	  rozwoju	  gospodarstw	  

4. Dr	  inż.	  Robert	  Mroczek	  	  
Ubój	  zwierząt	  rzeźnych	  w	  Polsce	  na	  potrzeby	  religijne	  –	  za	  i	  przeciw	  

5. Dr	  hab.	  Bożena	  Nosecka,	  prof.	  IERiGŻ-‐‑PIB	  
Wsparcie	  innowacyjności	  w	  polskim	  rolnictwie	  

6. Dr	  inż.	  Dawid	  Olewnicki	  	  
Uprawa	  winorośli	  w	  Polsce	  w	  świetle	  danych	  statystycznych	  

7.  Dr	  Wioleta	  Sobczak	  	  Integracja	  przestrzenna	  rynku	  i	  transmisja	  cen	  na	  wybranych	  rynkach	  owoców	  i	  warzyw	  
 
 
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala 8, bud. 7 

1. Dr	  inż.	  Monika	  Roman	  
Organizacja	  logistyki	  zaopatrzenia	  na	  przykładzie	  browaru	  	  

2. Dr	  inż.	  Roman	  Chorób	  	  
Powiązania	  gospodarstw	  rolnych	  z	  otoczeniem	  determinantą	  rozwoju	  procesów	  integracyjnych	  w	  agrobiznesie	  

3. Dr	  inż.	  Anna	  Grontkowska	  	  
Preferencje	  spożycia	  miodu	  w	  opinii	  jego	  konsumentów	  

4. Prof.	  dr	  hab.	  Irena	  Ozimek	  	  
Bezpieczeństwo	  żywności	  w	  kontekście	  regulacji	  prawnych	  i	  opinii	  konsumentów	  

5. Mgr	  inż.	  Łukasz	  Zaremba	  	  
Zmienność	  cen	  owoców	  w	  modelu	  pajęczyny	  cenowej	  	  

6. 
Dr	  Katarzyna	  Żmija	  	  
Oddziaływanie	  państwa	  na	  tworzenie	  warunków	  do	  zapewnienia	  bezpieczeństwa	  żywnościowego	  w	  wymiarze	  
krajowym	  i	  lokalnym	  
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Sesja 3 
„Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym” 

 
Przewodniczący:  Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz 

Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW 
     
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala 118, bud. 7 

1. Dr	  hab.	  Piotr	  Chechelski,	  prof.	  IERiGŻ-‐‑PIB	  	  
Przemiany	  struktury	  podmiotowej	  przemysłu	  spożywczego	  w	  Polsce	  w	  XXI	  wieku	  

2. Dr	  inż.	  Mariusz	  Chądrzyński	  	  
Działalność	  innowacyjna	  przedsiębiorstw	  przemysłu	  spożywczego	  w	  Polsce	  

3. Dr	  Tadeusz	  Filipiak	  	  
Efektywność	  i	  konkurencyjność	  gospodarstw	  specjalizujących	  się	  w	  uprawie	  winorośli	  w	  wybranych	  krajach	  UE	  

4. Mgr	  inż.	  Adam	  Kagan	  	  
Ocena	  konkurencyjności	  towarowych	  gospodarstw	  rolnych	  	  

5. Dr	  hab.	  Joanna	  Szwacka-‐‑Mokrzycka,	  prof.	  SGGW,	  dr	  inż.	  Michał	  Kociszewski	  	  
Kierunki	  i	  perspektywy	  rozwoju	  branży	  cukierniczej	  w	  Polsce	  

6. 
Prof.	  dr	  hab.	  Dionizy	  Niezgoda	  
Efektywność	   substytucji	   pracy	   strumieniem	   kapitału	   w	   towarowych	   gospodarstwach	   rolnych	   o	   różnym	  
potencjale	  produkcyjnym	  

 
     
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala 118, bud. 7 

1. 
Dr	  inż.	  Piotr	  Jałowiecki	  	  
Dekompozycja	   produktywności	   jako	   narzędzie	   badawcze	   paradoksu	   Solowa	   na	   przykładzie	   przemysłu	  
spożywczego	  w	  Polsce	  

2. 
Prof.	  dr	  hab.	  Stanisław	  Krasowicz	  	  
Wpływ	   uwarunkowań	   na	   efekty	   produkcyjno-‐‑ekonomiczne	   i	   konkurencyjność	   przedsiębiorstw	   rolnych	  	  
o	  różnych	  kierunkach	  specjalizacji	  

3. Dr	  hab.	  Sylwester	  Kozak,	  prof.	  SGGW	  
Czynniki	  kształtujące	  efektywność	  przedsiębiorstw	  sektora	  spożywczego	  

4. Dr	  inż.	  Janusz	  Majewski	  	  
Determinanty	  opłacalności	  produkcji	  pszczelarskiej	  w	  Polsce	  

5. 
Dr	  hab.	  Joanna	  Szwacka-‐‑Mokrzycka,	  prof.	  SGGW,	  dr	  Adam	  Miara	  
Wpływ	   wybranych	   czynników	   na	   rozwój	   innowacyjności	   sektora	   rolno-‐‑spożywczego	   w	   województwie	  
podlaskim	  
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Sesja 4 
„Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich” 

 
Przewodniczący:  Prof. dr hab. Krzysztof Firlej 

Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW 
 
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala A42/2, bud. 6 

1. 
Mgr	  inż.	  Marcin	  Adamski	  
Efektywność	   techniczna	   polskich	   gospodarstw	   mlecznych	   na	   tle	   wybranych	   gospodarstw	   w	   innych	   krajach	  	  
Unii	  Europejskiej	  

2. Dr	  Maryla	  Bieniek-‐‑Majka	  
Efekty	  integracji	  producentów	  owoców	  i	  warzyw	  w	  Polsce	  i	  w	  Rumunii	  

3. Prof.	  dr	  hab.	  Krzysztof	  Firlej	  	  
Społeczna	  odpowiedzialność	  biznesu	  wyzwaniem	  w	  sektorze	  rolno-‐‑spożywczym	  

4. Dr	  inż.	  Elżbieta	  Kacperska	  	  
Bezpośrednie	  inwestycje	  zagraniczne	  czynnikiem	  rozwoju	  obszarów	  wiejskich	  

5. Dr	  hab.	  Sławomir	  Kalinowski,	  prof.	  IRWiR	  PAN	  	  
Ryzyko	  ubóstwa	  ludności	  wiejskiej	  w	  Unii	  Europejskiej	  

6. Mgr	  Sebastian	  Kubala	  	  
Asymetria	  samowystarczalności	  produkcji	  ziemniaków	  w	  krajach	  Unii	  Europejskiej	  

7. Dr	  Adam	  Majchrzak	  	  
Koncentracja	  gruntów	  rolnych	  w	  Polsce	  w	  świetle	  tendencji	  europejskich	  

 
 
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala A42/2, bud. 6 
1. Mgr	  Beata	  Horbowiec-‐‑Janucik	  

Eksport	  owoców	  miękkich	  z	  Polski	  w	  latach	  2004-‐‑2015	  
2. Dr	  hab.	  Jakub	  Kraciuk,	  prof.	  SGGW	  

Procesy	  koncentracji	  w	  światowym	  przemyśle	  środków	  produkcji	  dla	  rolnictwa	  
3. Dr	  hab.	  Maria	  Parlińska,	  prof.	  SGGW,	  mgr	  Piotr	  Pomichowski	  	  

Handel	  międzynarodowy	  z	  zastosowaniem	  modelu	  grawitacyjnego	  
4. Dr	  Dorota	  Pasińska	  

Polski	  handel	  zagraniczny	  perliczkami	  żywymi	  i	  mięsem	  perliczym	  w	  latach	  2012-‐‑2016	  
5. Mgr	  Stanisław	  Pilżys	  

Potencjał	  obszarów	  wiejskich	  na	  Litwie	  dla	  rozwoju	  energetyki	  odnawialnej	  
6.  Dr	  hab.	  inż.	  Katarzyna	  Utnik-‐‑Banaś	  	  

Światowy	  rynek	  gęsi	  –	  stan	  i	  perspektywy	  
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Sesja 5 
„System finansowy w agrobiznesie” 

 
Przewodniczący:  Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak 

Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW 
 
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala A16, bud. 6 

1. Prof.	  dr	  hab.	  Mieczysław	  Adamowicz,	  dr	  Magdalena	  Zwolińska-‐‑Ligaj	  
Finansowanie	  działalności	  proinnowacyjnej	  przedsiębiorstw	  w	  regionie	  peryferyjnym	  

2. Prof.	  dr	  hab.	  Mieczysław	  Adamowicz	  
Środki	  Unii	  Europejskiej	  jako	  źródło	  konwergencji	  regionalnej	  rolnictwa	  w	  Polsce	  	  

3. Dr	  Dorota	  Czerwińska-‐‑Kayzer	  	  
Determinanty	  płynności	  finansowej	  przedsiębiorstw	  produkujących	  pasze	  dla	  zwierząt	  

4. 
Prof.	  dr	  hab.	  Andrzej	  Czyżewski,	  dr	  hab.	  Anna	  Matuszczak,	  prof.	  UEP	  
Wydatki	  budżetowe	  na	  rolnictwo,	  rynki	  rolne,	  rozwój	  Wsi	  i	  KRUS	  w	  warunkach	  zmieniającej	  się	  opcji	  w	  polityce	  
gospodarczej	  Polski	  

5. Dr	  inż.	  Kinga	  Gruziel	  	  
Wybrane	  aspekty	  opodatkowania	  rolnictwa	  w	  Polsce	  

6. Dr	  hab.	  Justyna	  Franc-‐‑Dąbrowska,	  prof.	  SGGW	  	  
Historyczne	  uwarunkowania	  rozwoju	  finansów	  agrobiznesu	  

 
 
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala A16, bud. 6 

1. Dr	  hab.	  Jacek	  Jaworski,	  prof.	  WSB	  
Zależność	  między	  rentownością	  a	  płynnością	  finansową	  w	  sektorze	  przetwórstwa	  spożywczego	  w	  Polsce  

2. Dr	  hab.	  Ryszard	  Kata,	  prof.	  UR	  
Dynamika	  i	  struktura	  zadłużenia	  kredytowego	  gospodarstw	  rolniczych	  w	  Polsce	  

3. Dr	  hab.	  Danuta	  Leszczyńska	  	  
Wsparcie	  bezpośrednie	  rolnictwa	  na	  Lubelszczyźnie	  w	  latach	  2007-‐‑2016	  

4. 
Dr	  inż.	  Jarosław	  Mioduszewski	  
Finansowe	   aspekty	   dzierżawy	   gruntów	   rolnych	  w	   kontekście	   funkcjonowania	   gospodarstw	  w	  województwie	  
warmińsko-‐‑mazurskim	  

5. Prof.	  dr	  hab.	  Andrzej	  Piotr	  Wiatrak	  
Istota	  i	  uwarunkowania	  usług	  brokerskich	  w	  wdrażaniu	  innowacji	  w	  agrobiznesie	  

6. Prof.	  dr	  hab.	  inż.	  Sławomir	  Zawisza	  	  
Ocena	  ubezpieczeń	  majątkowych	  w	  rolnictwie	  na	  przykładzie	  gminy	  Dobrcz	  
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Sesja 6 
„Warunki zrównoważonego rozwoju biogospodarki” 

 
Przewodniczący:  Dr hab. Aleksander Grzelak, prof. UEP 

Dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW 
 
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala A17, bud. 6 

1. 
Dr	  hab.	  Eliza	  Gaweł	  	  
Wpływ	  renowacji	  trwałego	  użytku	  zielonego	  mieszankami	  bobowato-‐‑trawiastymi	  na	  niektóre	  parametry	  
ekonomiczno-‐‑produkcyjne	  

2. Dr	  inż.	  Waldemar	  Gostomczyk	  
Uwarunkowania	  ekonomiczne	  i	  środowiskowe	  tworzenia	  autonomicznych	  regionów	  energetycznych	  

3. 
Dr	  hab.	  Aleksander	  Grzelak,	  prof.	  UEP	  
Związki	   pomiędzy	   sytuacją	   ekonomiczną	   a	   oddziaływaniem	   środowiskowym	   gospodarstw	   rolnych	  	  
w	  krajach	  UE	  

4. Dr	  Zuzanna	  Jarosz	  	  
Możliwości	  redukcji	  emisji	  amoniaku	  z	  zagospodarowania	  nawozów	  naturalnych	  

5. Mgr	  inż.	  Anna	  Jędrejek	  	  
Zmiany	  emisji	  gazów	  cieplarnianych	  w	  polskim	  rolnictwie	  na	  tle	  Unii	  Europejskiej	  

6. 
Dr	  Michał	  Roman	  
Energetyczne	   wykorzystanie	   odpadów	   drzewnych	   z	  drzew	   owocowych	   na	   przykładzie	   gospodarstwa	  
agroturystycznego	  

 
 
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala A17, bud. 6 

1. Prof.	  dr	  hab.	  Heorhiy	  Cherevko	  	  
Wytwarzanie	  organicznej	  produkcji	  w	  Ukrainie	  -‐‑	  stan,	  problemy	  i	  perspektywy	  

2. 
Dr	  inż.	  Anna	  Klepacka	  	  
Różnice	   w	   koncentracji	   inwestycji	   w	   energię	   słoneczną	   z	   użyciem	   paneli	   fotowoltaicznych	   oraz	   kolektorów	  
słonecznych	  w	  gminach	  województwa	  lubelskiego	  i	  województwa	  mazowieckiego	  

3. Dr	  hab.	  Jerzy	  Kopiński	  	  
Tendencje	  zmian	  intensywności	  gospodarowania	  azotem	  w	  regionach	  Polski	  

4. Mgr	  inż.	  Joanna	  Mączyńska	  	  
Wpływ	  unijnych	  dyrektyw	  w	  zakresie	  wykorzystania	  biopaliw	  na	  rozwój	  obszarów	  wiejskich	  w	  Polsce	  

5. Dr	  inż.	  Wojciech	  Sroka	  	  
Rolnictwo	  jako	  element	  zrównoważonego	  rozwoju	  obszarów	  metropolitalnych	  w	  Polsce	  

6. 
Dr	  hab.	  Ludwik	  Wicki,	  prof.	  SGGW	  
Znaczenie	   postępu	   biologicznego	   we	   wzroście	   plonowania	   zbóż	   jarych	   w	   doświadczeniach	   odmianowych	  	  
w	  Polsce	  
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Sesja 7 
„Challenges for the development of agribusiness and rural areas” 

 
Przewodniczący:  Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW 

Prof. Wojciech Jan Florkowski  
 
Część 1 
godz. 9.30-11.30, sala 102, bud. 7 

1. Prof.	  Lubica	  Bartova,	  prof.	  Peter	  Fandel,	  dr	  Eva	  Matejkova	  
Eco-‐‑efficiency	  of	  Agriculture	  in	  EU	  Member	  States	  

2. Dr	  hab.	  Agnieszka	  Brelik,	  prof.	  ZUT,	  dr	  hab.	  Anna	  Matuszczak,	  prof.	  UEP	  
Endogenous	  value	  of	  public	  goods	  in	  rural	  areas	  –	  the	  case	  of	  Western	  Pomerania	  

3. Dr	  Katarzyna	  Czech	  
Agricultural	  development	  in	  oil-‐‑rich	  economies	  

4. Dr	  hab.	  Alina	  Daniłowska,	  prof.	  SGGW	  
Evolution	  of	  farm	  structure	  in	  EU	  countries	  and	  its	  implications	  

5.	   M.Sc.	  Walter	  Moturi,	  prof.	  Wojciech	  Jan	  Florkowski	  	  
Food	  preferences	  in	  meals	  consumed	  by	  the	  long-‐‑distance	  truck	  drivers	  

6. Dr	  hab.	  Barbara	  Gołębiewska,	  prof.	  SGGW,	  mgr	  Joanna	  Stefańczyk	  	  
Making	  investments	  on	  protected	  areas	  on	  the	  example	  of	  the	  Biebrzański	  National	  Park	  

7. Dr	  inż.	  Magdalena	  Śmiglak-‐‑Krajewska	  	  
Cultivation	  of	  legume	  crops	  in	  a	  context	  of	  sustainable	  agriculture	  

8. 	  Dr	  inż.	  Tomasz	  Berbeka	  
Farm	  structure	  and	  land	  concentration	  in	  the	  United	  Sates	  

9. Dr	  Michał	  Wielechowski	  	  
Domestic	  financial	  support	  of	  Polish	  farms	  

 
 
Część 2 
godz. 12.00-14.00, sala 102, bud. 7 

1. Dr	  Nora	  Gombkötő,	  PhD	  
Comparative	  analysis	  of	  farmers'	  markets	  in	  Transdanubian	  region	  

2. 
Dr	  Katarzyna	  Kosior	  	  
Digital	  Transformation	  in	  the	  Agri-‐‑Food	  Sector	  –	  Challenges	  and	  Opportunities	  

3. Dr	  inż.	  Mariusz	  Maciejczak	  
Use	  of	  smart	  innovations	  for	  development	  of	  climate	  smart	  agriculture	  

4. 
Dr	  inż.	  Dominika	  Malchar-‐‑Michalska	  	  
Non-‐‑price	   incentives	   in	   contracts	   farming.	   The	   case	   study	   of	   contractual	   relations	   between	   agricultural	  
producers’	  groups	  and	  their	  first	  buyers	  in	  Poland	  

5. Dr	  Joanna	  Rakowska	  	  
Selected	  aspects	  of	  EU	  funding	  absorption	  by	  rural	  communes	  in	  Poland	  

6. 
M.Sc.	  Konrád	  Kiss	  Sale,	  PhD	  student	  	  
The	  approach	  of	  producers	  organisations	   to	   their	   smallest	  members	   -‐‑	  an	  evidence	   from	  Hungarian	   fruit	  and	  
vegetable	  sector	  

7. Dr	  hab.	  Aldona	  Zawojska,	  prof.	  SGGW	  
The	  consequences	  of	  Brexit	  for	  Polish	  agri-‐‑food	  sector	  

8. Mgr	  Michał	  Wojtaszek	  
Comprehensive	  analysis	  of	  BRICS	  countries	  agricultural	  commodity	  trading	  
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Program wyjazdów studyjnych XXV Kongresu SERiA 
w dniu 13 września 2018 roku 

 
 TRASA NR 1 – Zabytki i turystyka miejska w Warszawie – „Warszawa da się lubić” 
(Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory SGGW, Pałac w Wilanowie – muzeum Króla Jana III Sobieskiego  
i ogród, Spacer po warszawskiej Starówce). 

08.00-08.45 Wyjazd – (Dom Studencki Limba) 

08.45-11.00 Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW Wilanów-Obory 

11.30-13.00 Pałac i Ogród w Wilanowie 

13.00-14.00 Obiad w Restauracji Wilanów 

14.30-16.30 Spacer po Starówce 

16.30-17.30 Powrót na kampus SGGW 
                    
 
 
             

TRASA NR 2 – Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze w południowej części Mazowsza – 
„Śladami Królowej Bony przez największy sad Europy“ 
Urząd Miejski w Mogielnicy, AGROSERW Dystrybucja Owoców i Warzyw, Döhler Polska Sp. z o.o. – przetwórstwo 
soków i koncentratów owocowych, Zwiedzanie Pałacu Mała Wieś oraz jego ogrodów). 

08.00-09.30 Przejazd do Mogielnicy (Dom Studencki Limba) 

09.30-11.00 Urząd Gminy Mogielnica 

11.15-12.45 Firma „AGROSERW” – dystrybucja owoców 

13.00-14.00 Firma „DÖHLER” Sp. z o.o. – przetwórstwo owoców 

14.30-15.15 Zwiedzanie Pałacu „Mała Wieś” oraz jego ogrodów 

15.15-16.00 Obiad w restauracji „Stara Wozownia” 

16.15-17.00 Firma „AGROSIMEX” Sp. z o.o. – dystrybucja środków ochrony roślin, nawozów i akcesoriów 
ogrodniczych 

17.00-18.00 Powrót do Warszawy 
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KOMITET ORGANIZACYJNY XXV KONGRESU SERiA 
 
 
 

•   Przewodniczący:	  dr	  hab.	  Jarosław	  Gołębiewski,	  prof.	  SGGW	  

•   Wiceprzewodniczący:	  dr	  hab.	  Ludwik	  Wicki,	  prof.	  SGGW	  

•   Sekretarz:	  dr	  Michał	  Roman	  

•   Z-‐‑ca	  Sekretarza:	  dr	  Michał	  Wielechowski	  

•   dr	  Katarzyna	  Czech	  

•   dr	  inż.	  Tadeusz	  Filipiak	  

•   dr	  Joanna	  Florek	  

•   dr	  Piotr	  Pietrzak	  

•   dr	  inż.	  Iwona	  Pomianek	  

•   dr	  inż.	  Monika	  Roman	  

•   dr	  Wioleta	  Sobczak	  

•   dr	  Joanna	  Stanisławska	  

•   mgr	  Tomasz	  Pajewski	  

 

 

 

 

 

KONTAKT 

KOMITET ORGANIZACYJNY XXV KONGRESU SERiA 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

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

 
e-mail: seria.warszawa@gmail.com 
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Jego Magnificencja Rektor SGGW w Warszawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

         
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marszałek Województwa Mazowieckiego 
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