
I dzień konferencji – 11.VI.2018
The first day of the conference 

II dzień konferencji – 12.VI.2018
The second day of the conference 

III dzień konferencji – 13.VI.2018
The third day of the conference

7.30    Śniadanie / Breakfast

Sesja V / sessIon V

8.30–10.30 
• Specyfika procesów integracji ekono-
micznej w rolnictwie / Specificity of eco-
nomic integration processes in agriculture 
– Prof. julian Krzyżanowski
• Polityka rolna w systemie gospodarczym 
opartym na usługach / Agricultural policy 
in the service-driven economic system 
– PhD Dalia Vidickiene, PhD Zivile 
Gedminaite-Raudone
• Sytuacja i możliwości węgierskiego i pol-
skiego handlu rolnego w świetle ograniczeń 
budżetowych WPR / State and opportunities 
of the Hungarian and Polish agricultural trade 
in the light of CAP budgetary restrictions  
– PhD Tamás Mizik, Msc Zoltán Rádai
• Rosja: w drodze do „Agriculture 4.0”/ 
Russia: on the way to “Agriculture 4.0”  
– Prof. Boris Frumkin 
• Realizacja projektów innowacyjnych 
w kontekście „Agribusiness 4.0” na 
Ukrainie / Implementation of innovation 
projects in the context of “Agribusiness 4.0” 
in Ukraine – Prof. Lesia Kucher 
• Bezpośrednie środki wsparcia dla produ-
centów i poziom harmonizacji ze wspólną 
polityką rolną w Bośni i Hercegowinie / 
Direct producer support measures and level 
of harmonization with Common Agricul-
tural Policy in Bosnia and Herzegovina 
– Msc alen Mujčinović, PhD aleksandra 
nikolić, Msc Mirza Uzunović
10.30–11.00  
Przerwa na kawę / Coffee break

sesja VI / sessIon VI

11.00–12.50 
• Dylematy wsparcia krótkich łańcuchów 
dostaw żywności w kontekście ich ekonomi- 
cznej, środowiskowej i społecznej trwałości / 

Dilemmas of support for short food supply 
chains in the context of their economic, 
environmental and social sustainability  
– PhD Agata Malak-Rawlikowska, 
 Prof. adam Wąs, Prof. edward Majewski 
• Smart manufacturing – potencjał nowych 
technologii cyfrowych i wielkich zbiorów 
danych w przemyśle spożywczym / Smart 
manufacturing – the potential of new digital 
technologies and large data sets in the food 
industry – PhD Katarzyna Kosior 
• Rola rolnictwa ekologicznego w WPR, 
w programie rozwoju obszarów wiejskich, 
ze szczególnym uwzględnieniem dotacji / 
The role of organic farming in the CAP,  
the rural development programme,  
with particular regard to subsidies  
– PhD Gyarmati Gábor
• Koncentracja gruntów i konkurencyj-
ność przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie /  
Land concentration and competitiveness  
of agricultural enterprises in Ukraine  
– PhD anatoliy Kucher
• Wpływ globalizacji na dochody rolników: 
dane z rumuńskiego i polskiego rolnictwa /  
The impact of globalization on farmers 
income: evidence from Romanian and Poland 
agriculture – Msc anca-Marina Izvoranuy, 
Msc Calin Henriette Cristiana,  
Msc Todirica Ioana-Claudia

12.50–13.30   Podsumowanie konferencji /  
Closing remarks
13.30   Obiad / Lunch
15.00   Wyjazd autokarów do Warszawy 
(ok. 4,5 godzin) / Departure for Warsaw 
(about 4.5-hour trip)

8.30    Wyjazd sprzed siedziby IERIGŻ-
-PIB, ul. Szkolna 2/4 (ok. 4,5 godzin 
podróży) / Departure from IERiGŻ-PIB, 
2/4 Szkolna St. (about 4.5-hour trip)
13.00–13.30    Rejestracja uczestników 
konferencji / Registration 
13.30–14.30  Obiad / Lunch
14.45    Otwarcie konferencji / Opening  
of the conference – Prof. Andrzej Kowalski

sesja I jUBILeUsZoWa  
PośWIęCona 100 RoCZnICy  
oDZysKanIa PRZeZ PoLsKę  
nIePoDLeGłośCI /   
jUBILee sessIon I DeVoTeD  
To 100TH annIVeRsaRy  
oF ReGaInInG InDePenDenCe  
By PoLanD

15.00–16.00
•	 Przeobrażenia polskiego rolnictwa 
– ujęcie retrospektywne / Transformations 
of the Polish agriculture in retrospect  
– Prof. józef Zegar
• Wystąpienia okolicznościowe /
Occasional speeches
16.00–16.30 
Przerwa na kawę / Coffee break

sesja II / SeSSion ii 

16.30–18.15 
•	 Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie jako 
odpowiedź na ograniczenia budżetowe /  
Risk management in agriculture as  
a response to budget restrictions  
– Prof. jacek Kulawik, PhD joanna 
Pawłowska-Tyszko, PhD Michał soliwoda,  
Msc Grzegorz Konat
•	 Skuteczność budżetu przeznaczonego 
na zrównoważony rozwój rolnictwa  
i obszarów wiejskich w ramach WPR:  
perspektywy analizy finansowej i eko-
nomicznej / Effectiveness of the budget 
allocated to sustainable agricultural and 

rural development under the CAP: financial 
and economic analyses perspectives  
– Prof. Masahiko Gemma, Prof. Mihály Vörös
• Finansowy wymiar WPR w świetle teorii 
wyboru publicznego / Financial dimension 
of the CAP in the light of the public  
choice theory – Prof. szczepan Figiel,  
PhD Marek Wigier
•	 Przykłady zaniedbań w obecnym czeskim 
systemie alokacji dotacji inwestycyjnych / 
Examples of failures in the current Czech 
system of investment subsidies allocation  
– PhD Marie Šimpachová Pechrová, 
Msc ondřej Chaloupka, Prof. Tomáš Doucha 
•	 Wpływ reformy WPR na gospodarstwa 
we Włoszech. Doświadczenia z przeszłości 
i zagrożenia w przyszłości / Impact of the 
CAP reform at farm level in Italy. Lessons 
from the past and matters at stake for  
the future – Prof. Fabio Pierangeli,  
Prof. andrea Povellato, PhD Maria Rosaria 
Pupo d’andrea, PhD alfonso scardera, 
PhD Francesco Vanni 
18.15–18.30 
Przerwa na kawę / Coffee break
20.00  Uroczysta kolacja – indywidualne 
spotkania uczestników konferencji /  
Welcome reception – individual meetings 
of participants

7.00     Śniadanie / Breakfast
8.30–13.00   Wyjazd studyjny / Field trip
13.00–14.00   Obiad / Lunch

sesja III / SeSSion iii

14.00–16.00
• Unijna wspólna polityka rolna – główne 
wyzwania nowego budżetu / The Common 
Agricultural Policy of the European Union 
– main challenges for a new budget
– Prof. anatol Pilawski, PhD justyna Góral 
• Stosowanie ubezpieczeń rolnych do 
zarządzania ryzykiem w gospodarstwie: 
wstępne ustalenia z badań terenowych  
przeprowadzonych wśród rolników z Włoch 
i Polski / The adoption of agricultural 
insurance to manage farm risk: preliminary 
evidences from a field survey among Italian 
and Polish farmers – PhD elisa Gaimpietri, 
Prof. samuele Trestini, PhD Magdalena 
śmiglak-Krajewska
• Wspólna polityka rolna i podaż pracy 
nierolniczej w rolniczych gospodarstwach 
domowych / The Common Agricultural 
Policy and the farm households’ off-farm 
labour supply – PhD jason Loughrey,  
Prof. Thia Hennessy 
• Amerykański Program Ochrony Marży: 
symulacja potencjalnego wpływu na  
rentowność gospodarstw mleczarskich  
w regionie Wenecji Euganejskiej (Włochy) 
i Wielkopolski (Polska) / The U.S. Margin 
Protection Program: a simulation of the 
potential effects on dairy farms profitability 
in Veneto (Italy) and Wielkopolska (Poland) 
– PhD Cristian Bolzonella, Msc Federico 
Vaona, Prof. Martino Cassandro,  
Prof. Tomasz szwaczkowski
• Możliwe wdrożenie narzędzia stabilizacji 
dochodów w Region Walońskim / The possible 
implementation of the income stabilization 
tool in Wallonia – Prof. Philippe Burny,  
Msc Ludovic andres, Msc Christine 
Fadeur, Prof. Philippe Lebailly
• Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia 
produkcji rolnej / The risk management and 

the insurance of agricultural production  
– Prof. Drago Cvijanović, Prof. Željko 
Vojinović, Prof. otilija sedlak,  
Prof. Dejan sekulić
16.00–16.30 
Przerwa na kawę / Coffee break

sesja IV / sessIon IV 

16.30–18.30 
• Charakterystyka ekonomiczna i społeczna 
współczesnego rozwoju czeskiego rolnictwa 
i obszarów wiejskich / Economic and social 
features of contemporary development of the 
Czech agriculture and rural areas – Prof. Věra 
Majerová, Ing. Tereza smékalová 
• Do kogo należy przyszłość dobrobytu 
na obszarach wiejskich po roku 2020? /  
To whom belongs the future of rural  
prosperity 2020+? – PhD Rita Vilkė,  
PhD Živilė Gedminaitė-Raudonė 
• Przesłanki integracji procesu planowania 
polityki spójności i polityki rozwoju obsza-
rów wiejskich w regionach / Reasons for 
integration of the cohesion policy and rural 
development policy planning process in  
the regions – PhD Paweł Chmieliński,  
Prof. Marcin Gospodarowicz
• Oszacowanie efektów mnożnikowych dla
bezpieczeństwa ekonomicznego rolnictwa 
Polski, Ukrainy i Azerbejdżanu w warunkach 
decentralizacji budżetu / Estimation of 
multiplier effects for agricultural economic 
security of Poland, Ukraine and Azerbaijan 
in the conditions of budget decentralization 
– Prof. Vasyl Zalizko, Msc Kanan 
H. salayev
• Model innowacyjnego projektowania 
rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej /  
The model of innovative rural entrepreneur-
ship development designing 
– Prof. Lesia Zaburanna, Prof. Tetiana Lutska
18.30–19.00  
Przerwa na kawę / Coffee break
20.00  Kolacja – indywidualne spotkania 
uczestników konferencji / Dinner – individual 
meetings



Lidzbark Warmiński 
11–13 czerwca 2018 r.

Prof. dr hab. andrzej Kowalski
dyrektor IERiGŻ-PIB
director of the Institute of Agricultural and Food Economics 
– National Research Institute

ma zaszczyt zaprosić / hereby invites

na konferencję pt. / to the conference

WPR i priorytety narodowe w warunkach 
budżetu UE po 2020 roku

The CAP and national priorities within  
the EU budget after 2020

która odbędzie się w dniach

11–13 czerwca 2018 r.  
w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim
The conference will be held on 11–13 June 2018
in the Krasicki Hotel in Lidzbark Warmiński

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji  
i skorzystania z przewozu autokarowego  
w terminie do 24.05.2018

Please confirm your participation in the conference  
and your wish to use the coach until 24.05.2018

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

Lidzbark 
Warmiński

Olsztyn

WPR  
i priorytety narodowe  

w warunkach budżetu Ue 
po 2020 roku

The CAP  
and national priorities 
within the eU budget  
after 2020

Hotel KrasicKi 
Plac Zamkowy 1/7  

11-100 lidzbark Warmiński 
tel. +48-89-537-17-00 

GPs : 20° 34’ 59’’, 54° 7’ 30’’ 




