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RECENZJE I KRONIKA

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
„MIEJSCE I ROLA PRZEDSIĘBIORSTW
WIELKOTOWAROWYCH W ROLNICTWIE POLSKIM”
Arkadiusz Sadowski, Joanna Średzińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dnia 21 listopada 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Miejsce i rola przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie polskim”. Była ona poświęcona jubileuszowi osiemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Janusza Kosickiego.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata nauki, praktyki gospodarczej oraz administracji państwowej. Nadesłane referaty opublikowano w Rocznikach Nauk Rolniczych.
Seria G – Ekonomika Rolnictwa (t. 95, z. 1).
Konferencję otworzył, jako przewodniczący, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, prof. dr hab. Wojciech Ziętara. W imieniu JM Rektora SGGW,
prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, głos zabrała prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab.
Krystyna Gutkowska. Następnie przemówienie wygłosił prezes Agencji Nieruchomości
Rolnych, dr Tomasz Nawrocki. Część powitalną zakończyło wystąpienie prof. dr hab.
Wojciecha Ziętary, prezentujące sylwetkę Jubilata w referacie: „Profesor Janusz Kosicki,
życie i praca (jubileusz 80-lecia urodzin)”.
Prof. Janusz Kosicki od początku swojej pracy naukowej był związany ze Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. Pełnił
też funkcje prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego
SGGW oraz kierownika Zakładu Organizacji i Zarządzania. Współpracował również
z licznymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz praktyką gospodarczą,
w tym przede wszystkim z dużymi gospodarstwami rolniczymi. Zainteresowania naukowe Profesora skupiają się wokół takich zagadnień, jak: technologia produkcji, organizacja, rachunek ekonomiczny i zarządzanie przedsiębiorstwami rolniczymi, a także
ekonomia skali produkcji oraz transformacja polskiej gospodarki i rolnictwa.
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Część naukowa Konferencji przebiegała w trzech sesjach:
1. Specyficzne cechy przedsiębiorstw wielkotowarowych.
2. Dzierżawa jako system gospodarowania w rolnictwie.
3. Kierunki zmian w organizacji polskiej hodowli roślin i zwierząt.
Założenia poszczególnych referatów były prezentowane przez spikerów. Każdą sesję kończyła dyskusja moderowana przez przewodniczącego Konferencji.
Sesja pierwsza (spikerzy: dr Paweł Kasztelan i dr Piotr Sulewski) obejmowała tematykę dotyczącą roli gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Polski i Unii Europejskiej. Ponadto poruszano zagadnienia związane z ich zarządzaniem, ewolucją i perspektywami rozwoju. Przedstawiono główne tezy następujących referatów: „Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej” (Walenty Poczta, Arkadiusz
Sadowski, Joanna Średzińska), „Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie
polskim” (Eugeniusz Niedzielski), „Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe” (Wojciech Józwiak, Adam Kagan), „Zmiany w zarządzaniu oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw rolnych” (Witold Wielicki, Rafał Baum), „Style kierowania
w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych” (Zofia Wyszkowska, Anna
Jakubczak), „Forma organizacyjno-prawna a efektywność gospodarstw wielkoobszarowych” (Anna Grontkowska), „Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 – studium przypadku”
(Piotr Sulewski, Adam Wąs), „Prognoza wyników ekonomicznych wielkoobszarowych
gospodarstw roślinnych w 2014 roku” (Artur Wilczyński), „Uwarunkowania rozwoju
produkcji mleka w gospodarstwach wielkotowarowych w województwie zachodniopomorskim” (Bogusław Gołębiowski), „Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych” (Paweł Kasztelan), „Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu” (Witold Wielicki).
Sesja druga (spiker: dr Sławomir Jarka) dotyczyła ekonomicznych, organizacyjnych
i prawnych aspektów dzierżawy ziemi rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich. Omówiono następujące referaty: „Dynamika rozwoju oraz zasięg
dzierżawy gruntów Skarbu Państwa w latach 1992-2006” (Bożena Tańska-Hus), „Znaczenie dzierżawy ziemi rolniczej w gospodarstwach i jej koszt (na przykładzie rolnictwa
Polski i Niemiec)” (Małgorzata Kołodziejczak), „Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce” (Sławomir Jarka).
Sesję trzecią (spiker: dr Tadeusz Filipiak) poświęcono problematyce spółek hodowlanych, skupiając się przede wszystkim na kwestii ich efektywności oraz zmienności
uzyskiwanych przez nie wyników ekonomicznych. Zostały zaprezentowane założenia
następujących artykułów: „Efektywność techniczna spółek Agencji Nieruchomości
Rolnych w latach 1994-2006” (Mirosław Helta, Michał Świtłyk), „Tendencje zmian
w ekonomice przedsiębiorstw hodowlanych w latach 1997-2006” (Henryk Runowski),
„Efektywność hodowli roślin rolniczych w spółkach ANR” (Tadeusz Filipiak). Osobne
referaty wygłosili: Prezes Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., dr Karol Marciniak („Stan
polskiej hodowli roślin w roku 2008”) oraz prof. dr hab. Sławomir Podlaski („Model
funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce”). Dotyczyły one obecnego stanu
polskiej hodowli roślin i jej perspektyw rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań prawnych.
Dyskusja skupiła się głównie wokół zagadnień związanych z rynkową oraz zdrowotną jakością produktów wytwarzanych przez gospodarstwa wielkotowarowe, a także
oddziaływaniem na środowisko zachodzących w nich procesów technologicznych. Poza
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tym dyskutanci poruszali tematy dotyczące roli polityki państwa w kreowaniu warunków prawno-administracyjnych, w których działają gospodarstwa wielkotowarowe.
Część naukową podsumował jej przewodniczący, prof. dr hab. Wojciech Ziętara.
Konferencję zakończyły wystąpienia okolicznościowe związane z osiemdziesięcioleciem urodzin prof. dr hab. Janusza Kosickiego.

4(14) 2009

