6-7 June 2019, WARSAW
II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
„Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”
5 JUNE 2019 Workshops for Young Scientists
organized by Faculty of Economic Sciences
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

PROGRAM

5 June 2019 – Workshops for Young Scientists
900
1000-1200
1300
1300-1400
1400-1600

Coach trip to RZD Wilanów-Obory (collection at the Crystal Hall, building 9)
Visiting the RZD Wilanów-Obory
Return to SGGW
Lunch at the buffet in the Crystal Hall
dr hab. MARIUSZ MACIEJCZAK - Workshops „Knowledge and technology driven
bioeconomy development” (room 116, building 7)

6 June 2019 – Conference part 1
1230-1300
1300-1330

1330-1500

1500-1530
1530-1700

1730-2000

REGISTRATION OF PARTICIPANTS (building 6)
OPENING OF THE CONFERENCE (room D-22, building 6)
• dr hab. JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI, prof. SGGW – Dean of Faculty of Economic
Sciences
• dr hab. NINA DREJERSKA - Chairwoman of the Organizing Committee
PLENARY SESSION I (room D-22, building 6) (moderators: dr hab. JAROSŁAW
GOŁĘBIEWSKI, prof. SGGW, dr hab. PIOTR GRADZIUK, prof. IRWiR)
 dr hab. JUSTYNA FRANC-DĄBROWSKA prof. SGGW - „Historyczne i współczesne
uwarunkowania rozwoju finansjalizacji w globalnej gospodarce”
 prof. dr hab. STANISŁAW KRASOWICZ, dr hab. MARIUSZ MATYKA, prof. IUNG „Znaczenie oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych”
 dr hab. MICHAŁ PIETRZAK prof. SGGW - „Spółdzielnie mleczarskie - rola
ekonomiczna i dylematy wynikające z wyzwań na przyszłość”
 dr BOŻENA SOWA, dr hab. BOGUSŁAW ŚLUSARCZYK, prof. UR - „Obciążenia
podatkowe produkcji rolnej w Polsce"
COFFEE BREAK (building 6)
PLENARY SESSION II (room D-22, building 6) (moderators: dr hab. NINA DREJERSKA, dr
hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW)
 STELIOS ROZAKIS, PhD - „Understanding the bio-economy development from an
economic perspective”
 AMALIA TOLA, PhD – „Human Resource Management in private sector in Albania”
 BAZHAN TUREBEKOVA, PhD - „Agrarian policy of Kazakhstan and its performances”
 dr hab. LUDWIK WICKI, prof. SGGW -„Biological progress and the use of nitrogen by
cereal varieties”
DINNER (Crystal Hall, building 9)

7 June 2019 – Conference part 2
1030-1300

Parallel thematic sessions (buildings 7, 3)

1315-1415

Lunch (Crystal Hall, building 9)

THEMATIC SESSION 1 (ROOM 101, BUILDING 7)
moderators: dr hab. ALINA DANIŁOWSKA, prof. SGGW, prof. dr hab. KRYSTYNA KRZYŻANOWSKA

 dr hab. AGATA BALIŃSKA, dr PIOTR GABRYJOŃCZYK, dr JAN ZAWADKA- „Postawy i zachowania
proekologiczne wśród studentów”
 dr hab. NINA DREJERSKA – „Odpływ zatrudnienia w rolnictwie”
 dr inż. MARIUSZ HAMULCZUK – „Przestrzenna integracja krajowych rynków pszenicy w UE w świetle
modeli parytetu granicznego”
 dr ANNA KŁOCZKO-GAJEWSKA – „Rola kapitału społecznego w rozwijaniu wybranych form turystyki
wiejskiej”
 dr DOROTA KMIEĆ – „Wpływ programu "Rodzina 500 plus" na aktywność zawodową ludności
wiejskiej”
 dr MICHAŁ ROMAN – „Delimitacja obszarów turystycznych makroregionu Polski Wschodniej”
 dr inż. AGNIESZKA WOJEWÓDZKA-WIEWIÓRSKA – „Obszary wiejskie zagrożone depopulacją jako
obszary problemowe”

THEMATIC SESSION 2 (ROOM 116, BUILDING 7)
moderators: dr hab. JOANNA KISIELIŃSKA, prof. SGGW, dr hab. ELŻBIETA SZYMAŃSKA, prof. SGGW
 dr hab. JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI, prof. SGGW – „System żywnościowy a gospodarka o obiegu
zamkniętym”
 dr hab. PIOTR GRADZIUK, prof. IRWiR – „Ekonomiczna efektywność inwestycji w elektrownie
fotowoltaiczne”
 dr hab. WOJCIECH PIZŁO, prof. SGGW – „Produkty regionalne na rynku krajów UE”
 dr ANETA BECKER, dr JAROSŁAW BECKER – „Wielokryterialna ocena wykorzystania ICT na obszarach
wiejskich w wybranych krajach Unii Europejskiej”
 dr MARYLA BIENIEK-MAJKA – „Teorie działań grupowych wg Olsona na przykładzie zintegrowanych
producentów owoców i warzyw”
 dr AGNIESZKA-BOBOLA – „Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce polskich
przedsiębiorstw gastronomicznych”
 dr MONIKA UTZIG – „Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe w europejskich gospodarstwach
domowych”
 dr ANNA MILEWSKA – „Polityka fiskalnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich - dylematy oceny"

THEMATIC SESSION 3 (ROOM 113, BUILDING 7)
moderators: dr hab. JOANNA SZWACKA-MOKRZYCKA, prof. SGGW, dr hab. ALDONA ZAWOJSKA, prof. SGGW
 dr JOANNA RAKOWSKA – „Ways of supporting entrepreneurship by rural self-governments”
 dr MICHAŁ WIELECHOWSKI – „Fiscal consolidations: theory and experiences of European Union
countries”
 OLHA BABYTSKA, PhD, OLENA PAVLENKO, PhD – „The role of nutria farm's meat production in the
context of food security of Ukraine”
 dr KRZYSZTOF SZCZYGIELSKI – „Firm capabilities and internationalization and productivity: an
enterprise-level analysis”
 TUNAY BOSTAN GÖKTÜRK, Msc – „Assessment of Turkey’s Agricultural Policies in the Harmonization
Process to European Union Common Agricultural Policy (CAP) on the example of Poland”
 STANISLAVA KONTSEVAYA, PhD – „Evaluation of Bankruptcy Probability in Dairy Industry”
 VIKTORIIA VOVK, PhD – „Adaptation processes of agrarian business enterprises to realize the existing
potential”

DISCUSSION PANEL "THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF YOUNG
SCIENTISTS" (ROOM 1, BUILDING 3) - PART 1





moderators: dr hab. BARBARA GOŁĘBIEWSKA, prof. SGGW, dr TOMASZ PAWLONKA,
dr MACIEJ STAWICKI
mgr MARLENA GOŁAŚ – „Postrzeganie przez rolników wybranych zagrożeń środowiskowych a
elementy charakterystyki gospodarstw”
mgr inż. KRZYSZTOF PIOTR PAWŁOWSKI – „Rola proinwestycyjnych mechanizmów Wspólnej Polityki
Rolnej w odtwarzaniu majątku gospodarstw rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”
mgr JAGODA SZYMCZAK – „Przeinwestowanie w polskim rolnictwie”
mgr inż. ANNA TWARDOWSKA – „Konwergencja cenowa na rynku gruntów rolnych w Polsce”

 mgr inż. DOMINIKA URBAŃCZYK – „Badanie przetrwania przedsiębiorstw w województwie
mazowieckim”
 mgr MICHAŁ WOJTASZEK, dr RYSZARD JĘDRZEJCZAK – „Farmy uprawne w aglomeracjach miejskich”
 mgr NATALIIA ZAVIZION – „Wartość i zmiany stanu zapasów w gospodarstwach rolniczych”
 mgr WIKTOR MASZKOWSKI – „Pojęcie browaru rzemieślniczego na rynku piwa w Polsce”

DISCUSSION PANEL "THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF YOUNG
SCIENTISTS" (ROOM 110C, BUILDING 3) – PART 2

moderators: dr hab. HALINA POWĘSKA, dr KATARZYNA CZECH, dr TOMASZ PAJEWSKI
 mgr KATARZYNA BRZYCHCY – „Silna emigracja i starzejące się społeczeństwo. Czy polska gospodarka
to wytrzyma?”
 mgr PAWEŁ DZIEMDZIELA – „Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w
gminach wiejskich województwa łódzkiego”
 mgr BARTOSZ GOLNIK – „Współczesne wyzwania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”
 mgr MARTA GRYGLAK – „Znaczenie ośrodków jeździeckich dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich”
 mgr ŁUKASZ GRZĘDA – „Determinanty zróżnicowania poziomu rozwoju regionalnego w Polsce”
 mgr WIOLETTA OLEJNICZAK – „Kobiety z obszarów niezurbanizowanych jako grupa społeczna
funkcjonująca w kołach gospodyń wiejskich”
 mgr ALEKSANDRA PERKOWSKA – „Rozwój dróg szybkiego ruchu i autostrad na tle krajów ościennych”
 mgr PRZEMYSŁAW SUCHODOLSKI – „Ocena efektywności ekonomicznej nadleśnictw w Polsce”

DISCUSSION PANEL "THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF YOUNG
SCIENTISTS" (ROOM 19, BUILDING 7) – PART 3









moderators: dr hab. JAKUB KRACIUK, prof. SGGW, dr IWONA POMIANEK,
dr BARBARA WYRZYKOWSKA
mgr BARTŁOMIEJ BAJAN – „Pomiar PKB agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej”
mgr inż. MAKSYMILIAN CZECZOTKO – „Znaczenie marek własnych sieci handlowych dla gospodarstw
żywnościowych po 2000 roku”
mgr MAGDALENA GOLONKO – „Produkcja ziół jako działalność niszowa w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej”
mgr ARKADIUSZ GROMADA – „Rynki nośników energii na świecie - stan i perspektywy”
mgr TOMASZ JAROSZEWSKI – „Pracownicze Plany Kapitałowe w polskim systemie emerytalnym”
mgr DOMINIK SIERADZKI – „Estymacja odsetka w populacjach skończonych w badaniach społecznoekonomicznych”
mgr inż. SŁAWOMIR WAWRZYNIAK – „Marketing sieciowy w teorii ekonomii behawioralnej”
mgr ARKADIUSZ WEREMCZUK – „Modyfikacje polskiego systemu dotowanych ubezpieczeń upraw"

DISCUSSION PANEL "THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF YOUNG
SCIENTISTS" (ROOM 20, BUILDING 7) – PART 4









moderators: dr hab. IWONA KOWALSKA, prof. SGGW, dr inż. ANNA GRONTKOWSKA,
dr AGNIESZKA WERENWSKA
mgr KATARZYNA BRODZIKOWSKA – „Zróżnicowanie zdolności kredytowej klientów Banków
Spółdzielczych”
mgr DAWID BRÓDKA – „Zmienność cenowa wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce”
mgr PAWEŁ KRACIŃSKI – „Pozycja konkurencyjna jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego na rynkach
zagranicznych”
mgr PIOTR POMICHOWSKI – „Dysparytet dochodowy gospodarstw domowych rolników w stosunku do
pozostałych grup społeczno-ekonomicznych”
mgr ALEKSANDRA SIUDEK – „Korzyści dla właścicieli gospodarstw domowych na terenach wiejskich
wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii”
mgr JOANNA STEFAŃCZYK – „Ekonomika rolnictwa stanu Missouri - propozycje wdrożeniowe dla Polski”
mgr PAWEŁ SZMAGLIŃSKI – „Działalność rolnicza i wsparcie gospodarstw rolnych w krajach UE i
pozostałych na przykładzie Polski i Turcji”
mgr ZUZANNA SZYMANIUK – „Czynniki wpływające na sukcesję gospodarstw rolnych w świetle różnych
badań”
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