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„W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem 

zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką 

Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu 

należy się nasz podziw i szacunek”. 

  

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych 

pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez 

odpowiedzi”. 

  

Św. Jan Paweł II 



Wielce  Szanowni  Państwo! 

 

 70 lat istnienia obecnego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, to okazja do wspomnień, 

podziękowań, podsumowań i nakreślenia perspektyw. 

 

Nasz Instytut wywodzi się z Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa 

Wiejskiego (PINGW), funkcjonującego w Puławach w latach 1917-1950.  

W 1950 w PINGW został rozdzielony na 9 specjalistycznych instytutów 

rolniczych, rozmieszczonych na terenie kraju. Wśród tych instytutów utworzono 

Instytut Ekonomiki Rolnej, połączenie którego w 1983 r. z Instytutem Ekonomiki i 

Organizacji Przemysłu Spożywczego dało podstawę do utworzenia Instytutu 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 2004 r. IERiGŻ uzyskał 

status państwowego instytutu badawczego. Od 1 stycznia 2005 r. do dziś nosi 

nazwę Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy 

Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). To tylko niektóre daty i fakty. Szczegółowe 

informacje dotyczące historii obecnego IERiGŻ-PIB przedstawiono w publikacji 

jubileuszowej. 

  



Szanowni  Państwo! 
  

70-letnia działalność obecnego IERiGŻ-PIB nacechowana jest różnego rodzaju 

zmianami, które wynikały, ze zmieniających się uwarunkowań. Zmiany te 

dotyczyły nazwy, systemu społeczno-gospodarczego, osób zarządzających i   

pracujących w Instytucie. Z drugiej strony jest wiele dokonań Instytutu, które nie 

uległy zmianom. Niezmienne jest to, że Instytut, w całej swojej historii, w swoich 

pracach naukowo-badawczych zajmował się problemami ekonomiki rolnictwa, 

gospodarki żywnościowej, rozwoju wsi i warunkami życia rodzin rolniczych. 

Niezmiennym jest to także, że prace pracowników Instytutu zawsze były 

wykorzystywane przez resort rolnictwa i jego agendy i służyły kreowaniu polityki 

rolnej. Wreszcie kolejnym stałym elementem działalności Instytutu był rozwój 

naukowy jego pracowników i życzliwa oraz owocna współpraca z innymi 

ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.  

Na podkreślenie zasługuje także to, że Instytut w swoich badaniach i 

publikacjach uwzględniał zmieniające się cele polityki rolnej i sposoby ich 

realizacji. W początkowym okresie swojego funkcjonowania celem polityki rolnej 

i badań było zapewnienie samowystarczalności żywnościowej. 



Następnie za pomocą m.in. tzw. Wielkiej Ankiety przeprowadzono ocenę struktury 

agrarnej polskiego rolnictwa i kosztów produkcji w gospodarstwach 

indywidualnych i w PGR. Na podkreślenie zasługuje, iż od 1950 r, Instytut 

zajmował się problematyką rachunkowości gospodarstw rolnych, co 

zaowocowało powierzeniem od 2004 r. Instytutowi zbierania danych 

rachunkowych według metodologii badawczej europejskiego systemu Sieci 

Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (FADN). W ostatnich latach (2005-

2019) IERiGŻ-PIB zrealizował trzy Programy Wieloletnie, które owocowały 

ekspertyzami i opracowaniami dotyczącymi teoretycznych i empirycznych 

problemów rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej, poprawy jej 

konkurencyjności i ochrony środowiska naturalnego. Sprawy tzw. Zielonego Ładu 

w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej nabierają szczególnego 

znaczenia w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W związku z tym 

od 1 I 2020 r. w Instytucie dokonano zmian struktury jednostek badawczych, 

dostosowując je do trendów i wyzwań stojących przed gospodarką żywnościową. 

Począwszy od 1 października 2020 r. w Instytucie uruchomione będą nowe 

obszary jego działalności. Wśród nich są studia podyplomowe oraz szkolenia dla 

doradców rolnych. Aplikujemy także o różnego rodzaju granty badawcze. 



Korzystając z okazji chciałem złożyć wszystkim pracownikom IERiGŻ-PIB 

serdeczne podziękowania za ofiarną pracę, za poświęcenie na rzecz rozwoju 

polskiego rolnictwa i wsi i na rzecz rozwoju ekonomii rolnej w Polsce. Na ręce 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

pragnę złożyć podziękowania za dotychczasową współpracę, za docenienie 

wysiłków pracowników Instytutu, za przyznane wyróżnienia. Dziękuję 

przedstawicielom zaprzyjaźnionych z nami ośrodków naukowych w kraju i 

zagranicą. Szczególne słowa podziękowania kieruję do rolników, do doradców 

rolnych i do organizacji zawodowych rolników, współpracujących z Instytutem 

w ramach FADN i w ramach projektów badawczych i bieżących działań 

związanych z rozwojem wsi i rolnictwa.  

 Dziękując za dotychczasową współpracę, za przybycie i uczestnictwo 

w naszej Konferencji życzę Szanownym Państwu wielu sukcesów w pracach 

badawczych, w tworzeniu nauki rolnej i w wykorzystaniu jej dla rozwoju 

polskiego rolnictwa i polskiej wsi. 

 

     Prof. dr hab. Marian Podstawka                                                                     

                                                                        Dyrektor IERiGŻ-PIB 



 

 

 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB 

 - wybrane informacje  



Dyrektorzy   Instytutu w latach 1950-2019 



62 

106 

17 

85 

216 

47 45 

78 

33 
67 

33 32 

0

50

100

150

200

250

naukowi inż.-techniczni administracja

1965 1975 2000 2020

Liczba pracowników Instytutu  

Ogółem          185        348       156       132          osób 



    

Wyszczególnienie Ogółem 

W tym pracownicy: 

Naukowi Inżynieryjno-techniczni Administracyjni 
(w tym obsługa) ekonomiści technicy 

RAZEM 132 67 16 17 32 

Według tytułów 

Profesor  
(Prof. dr hab.) 

7 7 - - - 

Doktor hab. 15 15 - - - 

Doktor 25 24 - - 1 

Mgr inż. (mgr) 76 21 16 14 25 

Inżynier - - - - - 

Bez tytułu 9 - - 3 6 

Zespół pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej-PIB w roku 2020 



Lp.  

Wyszczególnienie 

Liczba pozycji średnio w skali  

1 roku w latach 

1966-1974 1990-1999 2000-2019 

1. 
Opracowania naukowe  

(monografie, książki) 
44 45 31 

2. Artykuły naukowe 347 56 249 

3.  
Artykuły popularno-naukowe, 

popularne i informacyjne 
849 175 321 

4. Recenzje i opinie szczegółowe 294 78 179 

5. Opracowania popularno-naukowe 248 38 56 

6. Materiały źródłowe 23 1 - 

7. Pozostałe 2 10 36 

 RAZEM 252 403 872 

* na 1 pracownika naukowego 4 9 13 

Dorobek naukowy Instytutu w latach 1966-2019 



Międzynarodowa współpraca naukowa IER w latach 1950-1965 
 



 Współpraca międzynarodowa i kontakty naukowe  
IERiGŻ-PIB (IERiGŻ) w latach 2000-2020 

 



l.p. Nazwa Zakładu 
Liczba 

osób 

Struktura 

w % 

1. Zakład Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki 9 10,6 

2. 
Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i 

Ogrodniczych 
18 21,2 

3. 
Zakład Ekonomii i Polityki Rolnej  oraz     

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
16 18,8 

4. Zakład Rynków Rolnych i Metod Ilościowych 14 16,5 

5. Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem  8 9,4 

6. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych 20 23,5 

              RAZEM   (pracownicy naukowi i inż. techniczni) 85 100,0 

Struktura organizacyjna IERiGŻ-PIB 

Zakłady Badawcze w 2020 roku  

 



 

 

 

 

Kontynuowane obszary działalności  
IERiGŻ-PIB w 2020 roku 

 

W IERiGŻ-PIB prowadzone będą badania i działalność naukowa, a 
także liczne prace analityczne nakierowane na potrzeby bieżącej 
polityki rolnej. 
 

 

Zauważalna swoista kohezja między tymi obszarami (badaniami i 

pracami analitycznymi) pozwala wyrazić nadzieję, że Instytut 

utrzyma swoją najwyższą kategorię naukową i zapewni rozwój 

naukowy pracownikom oraz wspierać będzie MRiRW i jego 

agendy w kreowaniu i ocenie polityki rolnej. 



1. Studia podyplomowe: 
 

a) Ekonomika gospodarstwa rolnego 
 bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym  
 

b) Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów 
nierolniczych studiów wyższych 
dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym 
 

c) Handel elektroniczny na rynkach rolno-żywnościowych 
dwusemestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym 
 

2. Projekty szkoleniowe 
a) Dotyczące doradców rolnych 
b) Dotyczące rolników 

Nowe obszary działalności  
IERiGŻ-PIB w 2020 roku 



3. Projekty badawcze: 
a) Ramy monitorowania i oceny wspólnej polityki rolnej  
Projekt finansowany ze środków H2020, będzie realizowany przez 3 lata 
począwszy od 1 X 2020 roku. IERiGŻ-PIB będzie uczestniczył między innymi w 
pracach nad określeniem przyszłych kierunków rozwoju polityki rolnej, ewaluacji 
obecnie wykorzystywanych systemów informacji do monitorowania sektora 
rolnego oraz badaniach zastosowania automatyzacji przepływu informacji na 
poziomie gospodarstwa rolnego. Budżet dla IERiGŻ-PIB wynosi 110 625 EUR 
(100% finansowania ze środków UE). 
 

b) Współdziałanie klastrów biogospodarki na rzecz transferu 
najnowszej wiedzy biologicznej do sektora rolnego 
Projekt rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. i potrwa 24 miesiące. Ma na celu 
wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie upowszechniania wiedzy (nowe 
kanały informacyjne oraz szkolenia ambasadorów biogospodarki) w ramach 
klastrów złożonych z praktyków, naukowców, przemysłu i polityki w 10 krajach 
UE. Budżet dla IERIGŻ-PIB wynosi 109 766 EUR. 
 (Ogólny budżet projektu to 1 999 994,95 EUR). 

Nowe obszary działalności IERiGŻ-PIB w roku 2020+ 



Dziękuję  za  uwagę    


