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Program konferencji
Konferencja b dzie miała dwie sesje plenarne, otwieraj c i zamykaj c oraz 4
równoległe sesje tematyczne.

Organizacja sesji tematycznych
Ka dy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów ma zarezerwowane
około 20 minut na prezentacj swojego referatu. W zako czeniu ka dego odcinka
sesji tematycznych przewiduje si czas na dyskusj . Sale b d wyposa one w
rzutniki pisma i aparatur do prezentacji komputerowych. Porz dek wyst pie
alfabetyczny według pierwszych liter nazwiska pierwszego autora. Ze wzgl du
na do liczny udział go ci zagranicznych autorzy s zach cani do przygotowania
prezentacji po angielsku.

Miejsce konferencji
Sala senatu oraz trzy inne sale konferencyjne w pałacu rektorskim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166, Warszawa
25 listopada 2004 (czwartek)
16.00 – 20.00 rejestracja i zakwaterowanie uczestników, go ci hotelu “Ikar”
hotel “Ikar” tel. 8472903
20.00 – 21.00 kolacja dla go ci hotelu “Ikar”
26 listopada (pi tek)
8.30 – 9.30 niadanie dla go ci hotelu “Ikar”
9.00 – 10.00 rejestracja uczestników w pałacu rektorskim
10.00 – 11.30 sesja ogólna otwieraj ca
Wyst pienia patronów konferencji:
• Jego Magnificencji Rektora SGGW
• przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW
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Referaty ogólne:
• Prof. Marek Kłodzi ski: Prof. dr hab. Jan Górecki - uczony, nauczyciel,
wychowawca
• wyst pienie Jubilata
11.30 – 12.00 przerwa na kaw
12.00 – 14.00 równoległe 4 sesje tematyczne
14.00 – 15.00 obiad
15.00 – 16.30 równoległe 4 sesje tematyczne
16.30 – 17.00 przerwa na kaw
17.00 – 18.30 równoległe 4 sesje tematyczne
18.30 – 19.30 czas wolny
19.30 uroczysta kolacja, wyst p zespołu SGGW “Promni”, sala bankietowa w DS
‘Limba’
27 listopada (sobota)
8.00 – 9.00 niadanie dla go ci hotelu “Ikar”
9.00 – 10.30 równoległe 4 sesje tematyczne
10.30 – 11.00 przerwa na kaw
11.00 – 12.30 równoległe 4 sesje tematyczne
12.30 – 13.00 przerwa na kaw
13.00 – 14.00 sesja ogólna podsumowuj ca
14.00 – 15.00 obiad
Tematyka sesji:

Sesja I.
Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki ywno ciowej w Polsce i
wybranych krajach po rozszerzeniu Unii Europejskiej z 2004 roku
1. Piotr Bórawski: Polskie rolnictwo i ogrodnictwo w aspekcie integracji z Uni
Europejsk
2. Jerzy Cie lik: Perspektywy rozwoju sektora mleczarskiego regionu
małopolskiego
3. Andrzej Czy ewski, Aleksander Grzelak: Makroekonomiczne wyznaczniki
dostosowa rynkowych w sektorze rolnym w Polsce po 1990 r.
4. Marta Domagalska-Gr dys: Ocena szans i zagro e sprzeda y owoców w opinii
zrzeszonych producentów Małopolski
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5. Bogusław Goł biowski: Makrootoczenie firm z sektora nasiennego w rejonie
zachodniopomorskim
6. Hanna Górska-Warsewicz: Jako produktów jako element zarz dzania mark w
przedsi biorstwach na rynku ywno ci w Polsce
7. EwaHalicka: "Wspólna" polityka wy ywienia Unii Europejskiej - implikacje dla
polskiej gospodarki ywno ciowej
8. Mariusz Hamulczuk, Alicja Stolarska: Uwarunkowanie zmian cen trzody
chlewnej w Polsce po wst pieniu do UE
9. Franciszek Kapusta: Przemiany rolnictwa polskiego w latach 1950-2002 i ich
konsekwencje gospodarcze
10. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski: Technologie internetowe jako
stymulator rozwoju rolnictwa i gospodarki ywno ciowej w Polsce
11. Bogdan Klepacki: Efektywno wykorzystania zasobów w rolnictwie polskim
na tle rolnictwa dotychczasowych członków Unii Europejskiej
12. Dorota Komorowska: Perspektywy rozwoju rolnictwa w Polsce w poszerzonej
Unii Europejskiej
13. Janusz Kosicki, Małgorzata Kosicka: Sytuacja polskiego rolnictwa na starcie w
Unii Europejskiej
14. Jakub Kraciuk: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na sektor mleczarski w Polsce
15. Janusz Majewski: Drogi rozwoju gospodarstw uczestnicz cych w Projekcie
Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich
16. Renata Matysik: Jako surowca jako element konkurencyjno ci produkcji
mleczarskiej (na przykładzie spółdzielni mleczarskiej województwa
małopolskiego)
17. Christian Mouchet, Catherine Darrot: Characterization and potential of
innovation of family-like farming systems: the Polish case
18. Jolanta Murdzek, Barbara Kowrygo: Perspektywy rynku miodu w Polsce w
warunkach zjednoczonej Europy
19. Jan Pawlak: Perspektywy rozwoju mechanizacji rolnictwa po przyst pieniu
Polski do UE
20. Wojciech Zi tara: Kierunki i szanse rozwojowe przedsi biorstw rolniczych w
Polsce w warunkach integracji z Uni Europejsk
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Sesja II.
Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 roku na rozwój rolnictwa
i gospodarki ywno ciowej w Europie
1. Mieczysław Adamowicz: Zintegrowany i zrównowa ony rozwój wsi i rolnictwa
a wspólna polityka rolna
2. Agnieszka Biernat-Jarka: Kierunki zmian wspólnej polityki rolnej UE
3. Andrzej Czy ewski, Łukasz Wawrzyniak: Opcja monetarna i fiskalna w polityce
rolnej UE po reformie MacSharry’ego
4. Natalia Gudkova: Anti-recessionary management
5. Halina Kału a: Strategia bezpiecznej ywno ci pochodzenia zwierz cego jako
element konkurencyjno ci na rynku unijnym
6. Andrzej Kotala, Oksana Seroka: Kierunki zmian w systemie wsparcia rolnictwa
krajów Grupy Wyszehradzkiej
7. Barbara Kowrygo: Europejski konsument - wyzwania dla nowoczesnej
gospodarki ywno ciowej
8. Julian T. Krzy anowski: Jednolite płatno ci obszarowe w Unii Europejskiej
9. Urszula Ku mierz-Gozdalik: Urz dzenia rolne w wybranych krajach Unii
Europejskiej
10. Aldona Mrówczy ska-Kami ska, Walenty Poczta: Kierunki przekształce
gospodarki rolno- ywno ciowej w Polsce i w Niemczech
11. Carsten Philipsen: Development perspectives in agriculture and food economy
in Denmark after the enlargement of EU
12. Krystyna Rejman: Rozwój europejskiego rynku ywno ci odzwierciedleniem
trendów zachowa i preferencji ywno ciowych konsumentów
13. Stanisław Sta ko: Tendencje w produkcji i konsumpcji mi sa w Polsce i w UE
w latach 1990-2003
14. Anna Sychevnik: Economic problems and prospects of milk and meet
production in Grodno region
15. O.M. Tsarenko, A.V. Melnyk: The state and prospects of the development of
fat-and-oil complex in Ukraine under the conditions of the growth of the European
Union
16. Mirosław Wasilewski: Harmonizacja rachunkowo ci mi dzynarodowej na
przykładzie MSR - Rolnictwo
17. Jolanta Zieziula: Polskie rybołówstwo bałtyckie we Wspólnej Polityce
Rybackiej Unii Europejskiej
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Sesja III.
Czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie w procesie
integracji europejskiej
1. Olga Chureina: The influence of natural and climatical conditions on the
efficiency of agricultural production
2. Jan Hybel: Tendencje i czynniki kształtuj ce aktywno zawodow i bezrobocie
ludno ci wiejskiej
3. Marcin Idzik: Zastosowanie syntetycznego wska nika w ocenie zró nicowania
kapitału ludzkiego w Polsce
4. Michał Jasiulewicz: Mo liwo ci wykorzystania gruntów marginalnych do upraw
ro lin energetycznych w województwie zachodniopomorskim
5. Bogusław Jele : Nowe formy turystyki w euroregionie Bug i ich wpływ
na rozwój gospodarki ywno ciowej
6. Wiesława Lizi ska: Uwarunkowania rozwoju działalno ci pozarolniczej w
Polsce
7. Kazimierz Ł czycki: Uwarunkowania działalno ci publicznej młodzie y
wiejskiej w rodkowo-wschodniej Polsce
8. Henryk Manteuffel Szoege, Agnieszka Sobolewska: Ochrona krajobrazu
wiejskiego w wycenie społecznej
9. Adam Marcysiak: Uwarunkowania rynku pracy obszarów wiejskich w aspekcie
członkostwa Polski w UE
10. Janina Sawicka: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy
11. A.R. Tsyganov, E.A. Petrovich, I.M. Zharsky, A.S. Fedorenchik: Human
Capital as a Factor of National Strategy of Sustainable Development and its
Integration in the World Community.
12. Ewa Tyran: Rolnik małopolski w konfrontacji z rolnikiem Unii Europejskiej
13. Bo ena Wojtyra: Zró nicowanie nakładów pracy w gospodarstwach o ró nych
kierunkach produkcji
14. Jan Wołoszyn: Wiedza istotnym zasobem w rolnictwie
15. Barbara Wyrzykowska: Zarz dzanie kapitałem intelektualnym w organizacji
przyszło ci
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Sesja IV.
Wpływ akcesji w 2004 roku nowych członków Unii Europejskiej na
wiatowy handel rolno – spo ywczy
1. Katarzyna Bana : Mi dzynarodowy obrót handlowy i aktualne tendencje
rozwoju produkcji drobiarskiej w Polsce i Unii Europejskiej
2. Ivan Darashkevich: The sources for medicinal herbs supply in Belarus
3. Aneta Jarosz-Angowska: Pozycja krajów Europy rodkowo-Wschodniej na
piramidzie preferencji handlowych UE
4. Magdalena Jaworska, Anna Witczak: Konkurencyjno polskiej wieprzowiny na
rynku Unii Europejskiej
5. Sławomir Juszczyk: Produkcja i ceny mleka w Unii Europejskiej i na wiecie
6. El bieta Kacperska, Katarzyna Karbowiak: Polski handel zagraniczny towarami
rolno-spo ywczymi na rynkach wschodnich w latach 1994 - I kwartał 2004 – stan i
tendencje
7. Jacques Laigneau: The WTO (former GATT) agricultural exception
8. Lyudmyla Pavlovska: Regional peculiarities of the post-privatization
development of Ukraine’s agrarian sector in the context of integrating into the
European Union.
9. Pavel Piaskouski: Czy jest mo liwe po 1 maja 2004 r. “odzyskanie” rynku
rosyjskiego przez polskich eksporterów produktów rolno-spo ywczych?
10. Walenty Poczta, Karolina Pawlak, Ewa Kiryluk: Charakterystyka handlu
zagranicznego artykułami rolno-spo ywczymi Polski z Uni Europejsk - analiza
porównawcza na tle Czech, Słowacji i W gier
11. Dmitry Rudenko: Rynek mi sa na Białorusi
12. Svitlana Shevelova: Competitiveness of milk producers in Ukraine in
comparison with Poland and the EU countries
13. Evert van der Sluis, Lionel Favereau: EU Enlargement: Implications for U.S.
and Global Agriculture
14. El bieta Szyma ska: Zmiany na rynku krajowym i w obrotach handlu
zagranicznego wieprzowin
15. Monika wi tkowska, Karol Krajewski: Wpływ reklamy ogólnej na rynek
mleczarski -do wiadczenia krajów UE, wnioski dla Polski po akcesji
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Prosimy o potwierdzenie do dnia 29 pa dziernika 2004 r. w sekretariacie
konferencji potrzeby rezerwacji noclegu z datami (czwartek/pi tek,
pi tek/sobota, sobota/niedziela lub tylko niektóre z tych dni). Zalecany jest
kontakt przez email lub telefon.
Koszt konferencji nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w
Warszawie. Sekretariat konferencji mo e słu y pomoc w rezerwacji
noclegu w hotelu SGGW “Ikar” poło onym na terenie uczelni lub w dalej
poło onych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt
noclegu i niadania w hotelu “Ikar” w pokoju jednoosobowym wynosi 140
zł/doba, w dwuosobowym 80 zł/doba.
Sekretariat konferencji:
mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Mi dzynarodowych Stosunków
Gospodarczych SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022) 8472902
email: msg2004@alpha.sggw.waw.pl
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