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Program konferencji
Konferencja będzie miała dwie sesje plenarne, otwierającą
i zamykającą, oraz równoległe sesje tematyczne.
Organizacja sesji tematycznych
Każdy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów
ma zarezerwowane do 15 minut na prezentację swojego
referatu. W każdej z sesji tematycznych przewiduje się
czas na dyskusję. Sale będą wyposażone w projektory
multimedialne. Ze względu na łączoną tematykę
konferencji, referaty podzielono na jednorodne sesje
tematyczne. Wyodrębniono sesję anglojęzyczną bez
względu na tematykę. Pozostałe sesje odbędą się w języku
polskim.
Miejsce konferencji
Sala Rady Wydziału (116) i sala kolegium dziekańskiego
(101) na pierwszym piętrze bloku VII oraz sala A42/2 na
pierwszym piętrze bloku VI. Budynki należą do Wydziału
Nauk Ekonomicznych SGGW
ul. Nowoursynowska 166, Warszawa
Porządek konferencji
18 października 2012 (czwartek)
16.00 – 20.00 rejestracja i zakwaterowanie uczestników,
gości hotelu „Ikar” tel. 22 5933700
20.00 – 21.00 kolacja dla gości hotelu „Ikar”
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19 października (piątek)
8.30 – 9.30 śniadanie dla gości hotelu „Ikar”
9.00 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 sesja plenarna otwierająca (sala 116)
Wystąpienia patronów konferencji:
• Jego Magnificencji rektora SGGW
• przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
• przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
• dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
10.30 – 11.00 przerwa na kawę
11.00 – 13.30 równoległe 3 sesje tematyczne
13.30 – 14.30 lunch
14.30 – 16.30 równoległe 3 sesje tematyczne
16.30 – 17.00 sesja plenarna podsumowująca
17.00 – uroczysta kolacja, klub profesorski w pałacu
rektorskim

Tematyka sesji
Sesja I. Handel i przemysł rolny, sala 116
Prowadzący sesję: prof. S. Stańko (sesja przedpołudniowa),
dr E. Kacperska (sesja popołudniowa)
- Krzysztof Firlej
Czy kryzys zagrażał wynikom spółek z WIG Spożywczy
- Małgorzata Just, Magdalena Śmiglak-Krajewska
Pomiar zmienności cen na rynku roślin strączkowych uprawianych w
Polsce oraz śruty sojowej
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- Lilianna Jabłońska, Dawid Olewnicki, Aleksandra Kowalczyk
Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009
- Katarzyna Kita, Walenty Poczta
Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na
rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
- Małgorzata Konarska, Dominika Guzek, Dominika Głąbska,
Agnieszka Wierzbicka
Systemy klasyfikacji mięsa wołowego w Polsce i w innych krajach a
jego realna jakość
- Marcin Krzemiński
Polski handel zagraniczny artykułami rolnymi z wybranymi krajami UE
- Dominika Malchar-Michalska
Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu
żywnościowego. Zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych
w latach 2008-2011
- Bożena Nosecka, Anna Bugała
Wpływ akcesji do UE na zmiany polskiej produkcji ogrodniczej i
handlu zagranicznego produktami ogrodniczymi oraz na poziom
wybranych wskaźników konkurencyjności tego sektora
- Stanisław Stańko
Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce
w latach 1990-2011
- Sebastian Stępień, Marta Śmigla
Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych
krajów na świecie
- Sylwia Walkowska
Wykorzystanie marketingu żywieniowego w prasowych przekazach
reklamowych
- Grzegorz Wesołowski
Zmiany cen gruntów ornych w obrocie prywatnym przed i po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
- Aneta Zakrzewska
Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
- Anna Żelazowska-Przewłoka
Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w
latach 2005-2009.
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Sesja II. Polityka rolna i globalizacja gospodarki,
sala 101
Prowadzący sesję: dr hab. J. Kraciuk (sesja przedpołudniowa),
prof. M. Parlińska (sesja popołudniowa)
- Roman Chorób
Wybrane determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań
integracyjnych w agrobiznesie w dobie globalizacji
- Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa
w krajach BRCS
- Renata Grochowska
Możliwości rozwoju rolnictwa unijnego w wyniku zmian Wspólnej
Polityki Rolnej po 2013 roku
- Stanisław Kowalczyk
Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego
- Magdalena Kozera
Społeczne uwarunkowania rozwoju polskich obszarów wiejskich
- Monika Krukowska
Zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej w rozwój rolnictwa w
Afryce
- Larisa Mediczenko
Filozoficzny aspekt wzrostem zainteresowania problematyką
agroturystyki
- Joanna Pawłowska-Tyszko
System podatkowy w rolnictwie
- Zdzisław W. Puślecki
Zależność między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w
warunkach globalizacji
- Roma Ryś-Jurek
Miejsce polskiego rolnictwa w UE-27 według notowań gospodarstw
rolnych uczestniczących w FADN w 2009 roku
- Elżbieta Sowula-Skrzyńska
Rola dopłat kompensacyjnych w kształtowaniu dochodów
gospodarstw owczarskich
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- Aneta Suchoń
Spółdzielnie w rolnictwie w wybranych państwach Europy
Zachodniej – aspekty prawne i ekonomiczne
- Wiaczesław Szwed
Rolnictwo – podstawowa baza dla agroturystyki w Białorusi i Polsce
- Barbara Wieliczko
Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa w świetle proponowanego
kształtu WPR 2014-2020
- Anna Wróbel
Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego
implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej
- Patrycjusz Zarębski
Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce.

Sesja III. Produkcja rolna i jej międzynarodowe
porównania, sala A42/2 budynek VI (sesja
przedpołudniowa)
Prowadzący sesję: prof. J. Kisielińska
- Arkadiusz Artyszak
Zmiany w produkcji cukru w Polsce na tle Unii Europejskiej w I
dekadzie XXI wieku
- Jerzy Bieńkowski
Porównanie produkcyjności polskiego rolnictwa na tle krajów
europejskich
- Paweł Boczar
Czynniki decydujące o konkurencyjności produkcji wybranych
olejów roślinnych na świecie
- Anna Borecka
Perspektywy zachowania różnorodności rasowej w gospodarstwach
ukierunkowanych na produkcję mleka w świetle istniejących
instrumentów wsparcia
- Dorota Czerwińska-Kayzer
Ryzyko dochodowe w produkcji roślin strączkowych
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- Aleksandra Hęćka, Krzysztof Łyskawa
Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania zmiany w stanie środowiska i efekty ekonomiczne
- Janusz Jankowiak
Zmiany produkcyjności polskiego rolnictwa po wstąpieniu do UE –
implikacje dla zrównoważonego rozwoju
- Michał Jasiulewicz, Dorota Agnieszka Janiszewska
Potencjał biomasy województwa zachodniopomorskiego w aspekcie
wykorzystania do celów energetycznych
- Teresa Nowogródzka
Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Sesja IV. Anglojęzyczna, sala A42/2 budynek VI (sesja
popołudniowa)
Prowadzący sesję: prof. J.T. Krzyżanowski
- Mariusz Hamulczuk
Price transmission in the Polish beef market
- Gábor Kemény, Tibor Varga, József Fogarasi, Kristóf Tóth
The development of Hungarian Agricultural Insurance System
- Paweł Kobus
Econometric estimation of Polish farmers' risk attitudes
- Julian T. Krzyżanowski
The future of direct payments system in the EU agriculture: European
Commission scenarios
- Serhiy Moroz
Structural changes in agriculture of Ukraine: results and perspectives
- Karolina Pawlak
The importance and competitive advantage of the European Union
countries in trade in agri-food products
- Zanna Svarinska
The situation in Latvian agriculture in the context of European and
global trends in agriculture
- Anna Woźniak-Andrzejuk
Analysis of the regional distribution of fruit and vegetable producer
groups and organizations in Poland
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Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych SGGW
Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. 22 5934102 lub 22 5934103
fax 22 5934101
email: msg@sggw.pl
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