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Sesja B1: Problemy konsumpcji i zagrożenia epidemiczne

Przewodniczący: dr Alicja Stolarska

▪ dr Magdalena Jarczok-Guzy: Polski konsument na rynku żywności

ekologicznej

▪ dr inż. Janusz Majewski: Pszczoły na świecie - wartość ekonomiczna

▪ dr inż. Robert Mroczek: Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na rynek mięsa

w Polsce

▪ dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak: Salmonella spp. aktualne

zagrożenie dla zdrowia publicznego i gospodarki

▪ dr Alicja Stolarska: Konsumpcja miodu w polskich gospodarstwach

domowych

▪ dr hab. Aldona Zawojska: Społeczno-ekonomiczne implikacje

pandemii COVID-19 - punkt widzenia studentów

Sesja C1: Zrównoważony rozwój

Przewodniczący: dr inż. Agnieszka Sobolewska

▪ mgr Katarzyna Brzychcy: Podaż zagranicznej siły roboczej w

sektorze rolnym w Polsce

▪ dr inż. Kinga Gruziel: Polityka społeczna, a dochody rozporządzalne

gmin wiejskich w Polsce

▪ dr inż. Katarzyna Łukasiewicz, dr inż. Elżbieta Kacperska:

Znaczenie zaufania w dzieleniu się wiedzą a efektywność

prowadzenia działalności na przykładzie turystyki

▪ mgr inż. Alina Nowotarska: Raportowanie Społecznej

Odpowiedzialności Biznesu na przykładzie wybranego

przedsiębiorstwa w branży rolno-spożywczej

▪ dr Barbara Wieliczko: Koszty społeczne polityki rolnej

▪ dr inż. Agnieszka Sobolewska: Struktura transportu towarów a jego

wpływ na środowisko wybranych krajów UE

Program Konferencji

Otwarcie konferencji i powitanie gości - godz.9.30-9.45

dr hab. Mariusz Hamulczuk, Kierownik KEMIA

dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, Dyrektor IEiF

dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW, Dziekan WE

Sesja plenarna,  godz. 9:45-10:45

Przewodniczący: dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW,

▪ dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM, mgr Robert Popiołek: Zmiany

strukturalne i technologiczne w giełdowym handlu rolnym na świecie

▪ dr hab. Aleksandra Kowalska, mgr Jarosław Kowalski: Ku większej

transparentności w łańcuchu dostaw żywności

▪ dr hab. Maria Parlińska, prof. UTH, dr inż. Jacek Jaśkiewicz, dr Iwona

Rackiewicz: Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski

zielony ład (EZŁ) w okresie pandemii

Sesje tematyczne – godz. 11:00-12:45

Sesja A1: Rynki rolne

Przewodniczący: dr hab. Dorota Komorowska

▪ dr hab. inż. Piotr Bórawski prof. UWM: Zmiany na rynku mleka w USA

▪ mgr Denys Cherevyk: Przestrzenne powiązania cenowe na Ukraińskim 

rynku kukurydzy w latach 2016-2020

▪ dr hab. Mariusz Hamulczuk: Integracja cenowa na rynku wieprzowiny w UE

▪ dr hab. Dorota Komorowska, dr Aneta Mikuła: Efektywność produkcji  

mleka a żywca wołowego w Polsce

▪ dr Agnieszka Tłuczak: Potencjał i specjalizacja krajów UE w zakresie 

produkcji rolnej w latach 2010 – 2018

▪ mgr inż. Paulina Luiza Wiza: Konkurencyjność przetwórstwa mleka w ujęciu 

regionalnym



Sesja C2:  Sesja w języku angielskim/English session

Przewodniczący: dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP

▪ dr Jacek Bednarz: Detecting inequalities in the absorption of area

subsidies in conventional and organic farming in Poland

▪ dr inż. Zbigniew Floriańczyk: Farm income in Canada and the role

of payment programs

▪ dr hab. Nataliya Horin: Trade creation effect of FTA between the

EU and Ukraine

▪ dr hab. Tetyana Kuts, dr Oksana Makarchuk: Market analysis of

sunflower in Ukraine: state and trends

▪ dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP: Trade in agri-food

products between Poland and UK under Brexit -

an attempt to identify sensitive products

▪ dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, dr Maciej Stawicki:

Diversification of labor market support from cohesion policy funds

in Polish rural areas

Podsumowanie i zakończenie – godz. 15:30-15.45

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Hamulczuk

Sesje tematyczne – godz. 13:30-15:15

Sesja A2: Polityka ekonomiczna i struktury rynku

Przewodniczący: dr inż. Janusz Majewski

▪ dr inż. Tomasz Berbeka: Przemiany obszarowe gospodarstw rolnych

korzystających ze wsparcia w ramach WPR w latach 2004-2019

▪ dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW: Przemiany struktury

własnościowej w rolnictwie krajów UE

▪ dr inż. Mariusz Grębowiec: Grupy producentów jako współczesny

element integracji wsi i rolnictwa

▪ prof. dr hab. Yuriy Hubeni, doc. dr. Volodymyr Krupa, doc. dr. Oksana

Krupa, dr. Sofiya Tciolkowska: Foreign economic vector of activity of

agribusiness enterprises of the Western region of Ukraine

▪ dr Cezary Klimkowski: Zróżnicowanie obciążeń fiskalnych producentów

rolnych w Unii Europejskiej

▪ dr Marek Kociński: O optymalizacji strategii sprzedaży zboża

Sesja B2: Rynki rolne i handel zagraniczny

Przewodniczący: dr inż. Elżbieta Kacperska

▪ dr Łukasz Ambroziak: Wpływ pandemii COVID-19 na handel produktami

rolno-spożywczymi Polski

▪ dr hab. Agnieszka Borowska: Zmiany w wartości i wielkości skupu

leśnych surowców niedrzewnych na przykładzie grzybów w Polsce w

latach 2008-2018

▪ Agata Gumieniak: Konwergencja cen gruntów rolnych w Polsce w latach

1999-2018

▪ dr inż. Aneta Mikuła, prof. dr hab. Stanisław Stańko: Zmiany w

produkcji, spożyciu i handlu zagranicznym warzywami w Polsce w latach

2001-2019

▪ dr Dorota Pasińska: Wymiana handlowa produktami mięsnymi Polski z

Japonią w latach 2004-2019

▪ mgr Anna Twardowska: Teoretyczne podstawy wyrównywania cen ziemi

w ujęciu przestrzennym


