- Olga Stefko
Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w
polskim ogrodnictwie na tle UE
- Aneta Suchoń
Ocena funkcjonowania spółdzielni na terenach wiejskich po akcesji Polski do
Unii Europejskiej
- Wioletta Wrzaszcz
Zrównoważenie środowiskowe versus zrównoważenie ekonomiczne
indywidualnych gospodarstw rolnych
- Agnieszka Borowska
Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem miodów regionalnych

Sesja III. CAP and statistical approach to food economy
(anglojęzyczna sesja przed- i popołudniowa), sala 101
Prowadzący sesję: dr Paweł Kobus
- Ludwig Theuvsen, Matthias Heyder
Internationalization of German agribusiness firms after the EU enlargement:
strategies, challenges and success
- Agnieszka Bezat
Estimation of technical efficiency by application of the SFA method for panel
data
- V. A. Golovkov, V. I. Komik, Anna Sytchevnik
Country’s agrarian sector adaptation to the market management conditions
- Ewa Halicka
Implementation of CAP programs aimed at increasing the consumption of
fruit, vegetable and dairy products in Polish schools
- Paweł Kobus
Relation between yields and prices of crop plants
- Karolina Pawlak
The evolution of the agricultural protectionism and its measures
- Anna Sytchevnik
Payments in agriculture: problems and prospects
- Joanna Wiśniewska
The case study of the Polish fruit and vegetable producers competitive
activities
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Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych
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Międzynarodowa konferencja naukowa p.t.
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
w ramach Unii Europejskiej

pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Warszawa, 21 października 2011

Program konferencji
Konferencja będzie miała dwie sesje plenarne, otwierającą i zamykającą, oraz 3
równoległe sesje tematyczne.

Organizacja sesji tematycznych
Każdy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów ma zarezerwowane
około 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 drugim
piętrze bloku VII należącego do Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW.
ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

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: msg2011@sggw.pl

Porządek konferencji
20 października 2011 (czwartek)
16.00 – 20.00 zakwaterowanie gości hotelu „Ikar”
Hotel „Ikar” tel. 22 5933700
20.00 – 21.00 kolacja dla gości hotelu „Ikar”
21 października (piątek)
8.30 – 9.30 śniadanie dla gości hotelu „Ikar”
9.00 – 10.00 rejestracja uczestników w bloku VII
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
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 dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
10.30 – 11.00 przerwa na kawę
11.00 – 13.00 równoległe 2 sesje tematyczne
13.00 – 14.00 obiad, klub profesorski w pałacu rektorskim
14.00 – 16.00 równoległe 2 sesje tematyczne
16.00 – 16.30 sesja plenarna podsumowująca
16.30 – uroczysta kolacja, klub profesorski w pałacu rektorskim

Tematyka sesji
Sesja I. Handel i konkurencyjność w gospodarce żywnościowej (sesja
przedpołudniowa), sala 116
Prowadzący sesję: prof. Joanna Kisielińska
- Małgorzata Bułkowska
Wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolnospożywczy
- Anna Górska
Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim
inwestowaniu w towary
- Mariusz Hamulczuk
Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej
- Adam Waszkowski
Hipoteza rynku efektywnego- weryfikacja dla indeksu WIG-Spożywczy
- Marta Wincewicz-Bosy
Wyścigi konne jako element gospodarki światowej.

Sesja II. Ekonomika rolnictwa i środowiska naturalnego (sesja
popołudniowa), sala 116
Prowadzący sesję: prof. Stanisław Stańko
- Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk
Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie
teoretyczne i praktyczne
- Małgorzata Kołodziejczyk
Rola usług w rolnictwie polskim i niemieckim (na podstawie FADN)
- Magdalena Kozera
Jakość zasobów ludzkich w rolnictwie polskim
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