
III dzIeń konferencjI – 11 grUDNia
iii Day of tHE coNfErENcE – 11th DEcEmbEr

7.30  Śniadanie / Breakfast

sEsja V / sEssioN V
9.00–10.30 

   Dr peter sanftleben – efekty nowej polityki rolnej w wyspecjalizowanym rolniczo 
regionie Meklemburgia-Pomorze Przednie / effects of the new agricultural policy on the 
specialised agricultural region of Mecklenburg-western Pomerania (germany)

   Dr konrad prandecki – rolnictwo wobec zmian klimatu / Agriculture in the face 
of climate change

   Prof. jacek kulawik, dr joanna Pawłowska-Tyszko, dr Michał Soliwoda –  Finansowe 
aspekty zrównoważenia rolnictwa / Financial aspects of sustainability of agriculture

   prof. wim Heijman – Konkurencyjność polskich regionów / competitiveness  
of Polish regions 

   Prof. drago cvijanović, dr Predrag Vuković – Rola rządu w budowaniu 
konkurencyjności obszarów wiejskich w Republice Serbskiej / The role of government 
in building the competitiveness of rural areas in the republic of Serbia 

10.30–11.00 Przerwa na kawę / coffee break

11.00–12.00  warsztaty dyskusyjne – praca w dwóch grupach roboczych 
workshop discussion – in two parallel groups

sEsja Vi / sEssioN Vi
12.00–13.20
   dr Yves Pierre Lelong – Nowa WPR i konkurencyjność gospodarstw rolnych  
i przedsiębiorstw spożywczych we Francji / The new cAP and the competitiveness  
of agricultural holdings and food companies in France

   dr Paweł chmieliński, dr Bożena karwat-Woźniak – zmiany w zasobach pracy  
i aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej / changes in labour resources and economic 
activity of rural population 

   Prof. Lupenko Yuriy oleksiyovych –  gospodarstwa domowe na Ukrainie: obecna 
sytuacja i perspektywy / households in Ukraine: status and prospects

   dr Grażyna niewęgłowska – Alternatywne formy gospodarowania w rolnictwie 
wspierane w ramach wPr 2014–2020 (zagadnienia wybrane) / Alternative forms  
of agriculture supported by cAP 2014–2020 (selected problems)

13.20–13.40 Przerwa na kawę / coffee break

13.40–14.30   warsztaty dyskusyjne i podsumowanie obrad  
workshop discussion and closing remarks 

14.30  obiad / lunch

15.30  wyjazd autokarów do warszawy / Departure to warsaw

  9.30                 wyjazd / Departure 

10.30–11.30 rejestracja uczestników konferencji / registration

11.30–12.30  obiad / lunch 

12.30–12.45  otwarcie konferencji / opening of the conference – Prof. Andrzej 
Kowalski, Director of institute of Agricultural and Food economics

sEsja i / sEssioN i
12.45–14.30 Panel dyskusyjny / Panel discussion

nowa polityka rolna Ue – kontynuacja czy rewolucja? The new eU agricultural policy 
– continuation or revolution? (Prof. Alfons Balmann, Prof. Tomáš Doucha, Dr noureddin 
Driouech, Prof. csaba Jansik, Prof. Andrzej Kowalski, Prof. Jerzy wilkin)

14.30–15.00 Przerwa na kawę / coffee break

sEsja ii / sEssioN ii 
15.00–16.40 
   Prof. Alfons Balmann – Zarządzanie złożonością: Co wiemy o zmianach strukturalnych  
w rolnictwie? / Managing complexity: what do we know about structural changes in agriculture?

   Prof. Włodzimierz rembisz – Wpływ dopłat na skłonność do inwestowania u producentów 
rolnych / The impact of subsidies on the investment activity of agricultural producers 

   Prof. Masahiko Gemma – Rola zmian technicznych i poprawy wydajności w rolnictwie 
i gospodarce żywnościowej w krajach UE / The roles of technical change and efficiency 
improvement for the agricultural and food economies in the eU member countries

   dr Viktória Vásáry – Strukturalny wpływ nowych płatności bezpośrednich na Węgrzech 
/ Structural impacts of the new direct payments in hungary

   Prof. neno dimov, Prof. Angel zapryanov – znaczenie sektorów gospodarki w nowej 
polityce rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii / The role of the economic sectors in the new 
policy for development of rural areas in Bulgaria

16.40–17.10 Przerwa na kawę / coffee break

17.10–18.00   warsztaty dyskusyjne – praca w dwóch grupach roboczych 
workshop discussion – in two parallel groups

19.00   Uroczysta kolacja – indywidualne spotkania uczestników konferencji 
Official dinner – individual meetings

II dzIeń konferencjI – 10 grUDNia
ii Day of tHE coNfErENcE – 10th DEcEmbEr

  7.30  Śniadanie / Breakfast

  8.30 wyjazd studyjny / Study tour

12.30 obiad / lunch

I dzIeń konferencjI – 9 grUDNia
i Day of tHE coNfErENcE – 9th DEcEmbEr

sEsja iii / sEssioN iii
13.30–15.30 

   Prof. Werner kleinhanss – Alokacyjne i dochodowe efekty dopłat w kontekście nowej 
reformy WPR – przykład Niemiec / Distributional and income effects of cAP payments under 
the new cAP reform – The case of germany

   Prof. renata Grochowska, dr Stanisław Mańko – Celowość zastosowania wybranych 
wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce / The evaluation  
of adoption of selected approaches to direct payments distribution after 2013 in Poland

   artiom Volkov – Zmiany strukturalne w sektorze produkcji zwierzęcej jako wyzwanie dla 
nowej WPR – przykład Litwy / Structural change in livestock sector as a challenge for the new 
cAP – lithuanian case

   Prof. Piotr chechelski – Wpływ środków i nowych programów WPR w latach 2014–2020 
na zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa w UE i na świecie / The impact of the 
cAP funds and new programmes in 2014–2020 on the increase of competitiveness of Polish 
agriculture at the eU and the global level

   dr Bozhidar Ivanov – Wpływ aktualnej i nowej polityki rolnej na rozwój najważniejszych 
upraw w Bułgarii / The impact of the current and new agricultural policy on the development 
of the major crops in Bulgaria 

   Prof. Sergii kvasha, Prof. orest furdychko, dr oleksandr zhemoyda – zmiany 
strukturalne w produkcji rolniczej na Ukrainie po przyjęciu Strategii Rozwoju Rolnictwa 2020  
/ Structural changes in Ukrainian agricultural production after Strategy of Agricultural 
Development 2020 adoption

15.30–16.00 Przerwa na kawę / coffee break

sEsja iV / sEssioN iV
16.00–17.40 

   Prof. csaba jansik – Konkurencjność łańcuchów dostaw w sektorze mleczarskim 
 –  porównanie ośmiu państw członkowskich UE regionu nadbałtyckiego / competitiveness  
of the dairy supply chains – a comparison of eight eU member states around the Baltic Sea

   Dr Noureddin Driouech – Badanie związków między WPR a bezpieczeństwem 
żywnościowym w regionie Morza Śródziemnego / exploring linkages between the common 
Agricultural Policy and food security in the Mediterranean region

   dr dan-Marius Voicilas – Konkurencyjność rumuńskiego handlu rolno-żywnościowego 
a nowe polityki rolne / competitiveness of the romanian agri-food trade and the new 
agricultural policies

   dr robert Mroczek – Wzrost produktywności i efektywności głównym wyzwaniem 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego / The productivity and efficiency growth as the main 
challenge for food sector enterprises 

   kateryna kvasha – Rozwój dwustronnego handlu produktami żywnościowymi między 
Ukrainą a UE po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej / The development of Ukrainian  
– eU bilateral food trade after the Association Agreement’s signing

17.40–18.10 Przerwa na kawę / coffee break

18.10–19.00 warsztaty dyskusyjne – praca w dwóch grupach roboczych 
   workshop discussion – in two parallel groups

20.00  Kolacja – indywidualne spotkania uczestników konferencji 
   Dinner – individual meetings




