
Pierwszy dzień konferencji  19.VI.2017      
The first day of the conference

Drugi dzień konferencji  20.VI.2017      
The second day of the conference

Trzeci dzień konferencji  21.VI.2017      
The third day of the conference

08.00  Wyjazd sprzed siedziby IERIGŻ-PIB, ul. Szkolna 2/4, Warszawa /  
Departure from IERiGŻ-PIB, 2/4 Szkolna St., Warsaw 

12.00–13.00 Rejestracja uczestników konferencji / Registration 
13.00–14.00 Obiad / Lunch 
14.15 Otwarcie konferencji / Opening of the conference

Sesja I / Session I
14.30–16.30 
Prof. Andrzej Kowalski, Prof. Włodzimierz Rembisz – Strategia rozwoju rolnictwa  
a instytucje selekcji oraz integracji / Agriculture development strategy versus  
selection and integration institutions
PhD Szabolcs Biró, PhD János Sávoly, PhD Norbert Potori – Znaczenie gospodarcze 
WPR dla produkcji rolnej na Węgrzech i jej konsekwencje po 2020 roku /  
The economic importance of the CAP in terms of agricultural production  
in Hungary and its implications after 2020
PhD Marie Pechrová, Prof. Tomáš Doucha, MSc Ondřej Chaloupka – Obecne 
wsparcie inwestycji w czeskich gospodarstwach rolnych i ich przewidywana  
przyszłość w ramach WPR po 2020 roku / The present investment supports to 
Czech farms and their expected future under the CAP 2020+
Prof. Renata Grochowska – Reforma czy status quo? Preferencje państw  
członkowskich wobec budżetu rolnego po 2020 roku / Reform or status quo?  
Member States preferences for the agricultural budget after 2020

16.30–17.00  Przerwa na kawę / Coffee break

Sesja II / Session II
17.00–18.40 
Prof. Szczepan Figiel – Megatrendy we współczesnej gospodarce światowej / 
Megatrends in the contemporary world economy
MSc Ovidija Eičaitė, PhD Vida Dabkienė – Strategie dla sektora rolno- 
-żywnościowego i obszarów wiejskich – dylematy rozwoju / Strategies for  
the agri-food sector and rural areas – dilemmas of development 
Prof. Józef St. Zegar – Strategiczne dylematy polityki wobec wsi i rolnictwa  
w Polsce / Strategic dilemmas of rural and agricultural policy in Poland
PhD Vasyl D. Zalizko – Realizacja strategii „Błękitnego Oceanu” w sektorach  
rolnych w Polsce i na Ukrainie: stan obecny, możliwości i perspektywy rozwoju / 
Implementation of “Blue Ocean” strategy in Poland and Ukraine agricultural  
sectors: current status, opportunities and growth prospects

18.40–19.10 Przerwa na kawę / Coffee break
20.00  Uroczysta kolacja – indywidualne spotkania uczestników  

konferencji / Welcome reception – individual meetings  
of participants

7.00 Śniadanie / Breakfast

Sesja V / Session V
09.00–11.00 

Dr Piotr Szajner – Strategiczne aspekty rozwoju sektora cukrowniczego w Polsce 
po reformie regulacji rynkowych w 2017 r. / Strategic aspects of the development 
of the sugar sector in Poland after the reform of market regulation in 2017
PhD Cecilia Alexandri, PhD Lucian Luca, PhD Iuliana Ionel, PhD Mariana Grodea  
– Możliwość osiągnięcia samowystarczalności w produkcji mięsa w Rumunii  
w perspektywie długoterminowej / The possibility to reach meat self-sufficiency  
in Romania in the long term
Prof. Drago Cvijanović, MSc Đurđica Jojić Novaković, PhD Željko Vojinović  
– Przemysł winiarski jako źródło wzrostu i rozwoju obszarów wiejskich / Wine  
industry as a source of rural growth and development
PhD Teodora Stoeva, PhD Ekaterina Valcheva – Zmiany strukturalne, problemy 
i perspektywy rozwoju sektora rolnego oraz ochrony środowiska w Bułgarii /  
Structural changes, problems and prospects of development of agricultural sector 
and environmental protection in Bulgaria
MSc Alen Mujčinović, PhD Aleksandra Nikolić, MSc Mirza Uzunović  
– Niewielkiej skali gospodarstwa ekologiczne – źródło wzrostu w sektorze rolno-
-żywnościowym Bośni i Hercegowiny / Small-scale organic farmers – source  
of growth in the B&H agri-food sector

11.00–11.20 Przerwa na kawę / Coffee break

Sesja VI / Session VI
11.20–13.00 

PhD Bozhidar Ivanov, PhD Emilia Sokolova – Rola rolnictwa w dochodach  
i zatrudnieniu na obszarach wiejskich w Bułgarii / The role of agriculture for  
income and employment in the Bulgarian rural areas
Ing. PhD Marie Trantinová, Ing. Ivana Darmovzalová, Ing. Michal Brokl,  
Jan Ausficír – Potencjał cech krajobrazu dla wdrażania bezpośrednich płatności  
za zazielenienie w rolnictwie czeskim / Potential of landscape features for 
implementation of green direct payments in Czech farmed landscape
PhD Ing. Marián Tóth, PhD Ing. Ivan Holúbek, PhD Ing. Tomáš Rábek,  
PhD Ing. Zuzana Strápeková, doc. PhD Ing. Peter Serenčéš – Dlaczego dominują 
duże gospodarstwa i trwa walka o obszary wiejskie na Słowacji? / Why Large 
Farms dominate and rural areas struggle in Slovakia?
PhD Anatoliy Kucher – Rozwój obszarów wiejskich oparty na racjonalnym  
użytkowaniu gruntów rolnych: studium przypadku Ukrainy / Development of rural 
areas based on rational agricultural land use: a case study of Ukraine

13.00–13.30 Podsumowanie konferencji / Closing remarks
13.30 Obiad / Lunch
14.30 Wyjazd autokarów do Warszawy / Departure for Warsaw

7.00 Śniadanie / Breakfast
08.30–13.00 Wyjazd studyjny / Field trip
13.00–14.00 Obiad / Lunch

Sesja III / Session III
14.00–15.40 
Prof. Masahiko Gemma, Prof. Szczepan Figiel – Znaczenie polityk różnicujących 
produkty rolne i rynki żywnościowe dla zwiększania korzyści producentów 
i konsumentów / Importance of the policies to induce product differentiation in  
agricultural product and food markets for the benefits of producers and consumers
Prof. Sebastian Jarzębowski – Modele i kierunki rozwoju żywnościowych  
łańcuchów dostaw / Models and directions of development of food supply chains
Prof. Csaba Jansik – Konkurencyjność łańcuchów dostaw żywności – badanie 
porównawcze Niemiec, Danii, Szwecji i Finlandii / Competitiveness of the food 
supply chains – A comparative study of Germany, Denmark, Sweden and Finland 
PhD Maire Nurmet, Phd Kristiina Reidla – Działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w gospodarstwach mleczarskich państw nadbałtyckich / Sustainability 
performance in dairy farms of Baltic States

15.40–16.10 Przerwa na kawę / Coffee break

Sesja IV / Session IV 
16.10–17.50 
Prof. Věra Majerová, Ing. Jiří Sálus, Ing. Petera Juránková – Spójność  
społeczna, zmiany w społeczeństwie wiejskim i stabilność sektora rolnego  
w Republice Czeskiej / Social cohesion, changes in rural society and the stability 
of the agricultural sector in the Czech Republic
Dr Barbara Wieliczko – Jak stworzyć dobrą strategię rozwoju sektora 
rolno-żywnościowego? / How to create a good strategy for the development  
of agri-food sector?
Doc. PhD Julia Doitchinova, Doc. PhD Hristina Harizanova-Bartos,  
Doc. PhD Albena Miteva – Restrukturyzacja produktów rolnictwa bułgarskiego  
– dylematy i kierunki strategiczne / Product restructuring of Bulgarian agriculture  
– dilemmas and strategic directions
Prof. Danuta Kołodziejczyk – Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem  
infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w porównaniu z miastami / 
Assessment of the level of territorial cohesion in terms of technical infrastructure 
in rural areas compared to cities

17.50–18.20 Przerwa na kawę / Coffee break
20.00  Kolacja – indywidualne spotkania uczestników konferencji / 

Dinner – individual meetings



Prof. dr hab. Andrzej Kowalski
dyrektor IERiGŻ-PIB

ma zaszczyt zaprosić / hereby invites

na konferencję pt. / to the conference

Strategie  
dla sektora rolno-żywnościowego 

 i obszarów wiejskich  
– dylematy rozwoju

Strategies for the agri-food sector  
and rural areas – dilemmas of development

Strategie dla sektora  rolno-żywnościowego  i obszarów wiejskich – dylematy rozwojuLicheń Stary 19–21 czerwca 2017 r.
62-563 Licheń Stary

ul. toruńska 27
tel. 63 270 87 00       recepcja@hotelatut.pl

Współrzędne GPS 

52.32933 N   18.36525 e

P a r k i n g  g r a t i s

Hotel Atut 
Wielkopolskie Centrum Konferencyjne

Strategies for the agri-food sector 
and rural areas – dilemmas  of development

która odbędzie się w dniach

19–21 czerwca 2017 r.

w Hotelu Atut Wielkopolskie Centrum Konferencyjne
The conference will be held on 19–21 June 2017

in the Hotel Atut Wielkopolskie Centrum Konferencyjne

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji 
i skorzystania z przewozu autokarowego w terminie do 08.06.2017

Please confirm your participation in the conference  
and your wish to take advantage of coach until 08.06.2017

e-mail: ierigz@ierigz.waw.pl
phone: +48 22 505 45 18


