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Pełna oferta wydawnicza dostępna na stronie:
www.ierigz.waw.pl/publikacje

Zamówienia książek i czasopism można przesyłać:
• mailem na adres: dw@ierigz.waw.pl
• pocztą na adres:
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw IERiGŻ PIB,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
•

publikacje można kupić w Dziale Wydawnictw IERiGŻ PIB.
Wejście od ul. Szkolnej 2/4, parter, pok. 3.
Sprzedaż od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500.

Istnieje możliwość zakupu wersji archiwalnych czasopism.

Podane ceny obowiązują do 30 września 2022 roku.

Kontakt:
Dział Wydawnictw IERiGŻ PIB
Sprzedaż:
tel. (22) 505 46 85, e-mail: dw@ierigz.waw.pl
Usługi poligraficzne:
tel. (22) 505 44 30, 505 45 20, e-mail: poligrafia@ierigz.waw.pl
Usługi wydawnicze:
tel. (22) 505 45 26, e-mail: dw@ierigz.waw.pl

2

Społeczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich w Polsce w latach 2004–2030,
seria Studia i Monografie nr 196
Autor: red. nauk. Marek Wigier, Wioletta Wrzaszcz
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-890-2
Rok wyd. 2022, 140 s.
Cena: 50 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU ROLNICTWA
I OBSZARÓW WIEJSKICH
W POLSCE W LATACH 2004-2030

STUDIA
I MONOGRAFIE

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-890-2

196

WARSZAWA 2022

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich zależy od szeregu uwarunkowań – wśród nich należy
wskazać szeroko rozumiane uwarunkowania społeczne. Uwarunkowania społeczne, oprócz uwarunkowań ekonomicznych czy środowiskowych, determinują zakres i kierunek rozwoju rolnictwa
oraz obszarów wiejskich. Rozpoznanie tych uwarunkowań stanowi podstawę do oceny stanu oraz
prognozowania dalszego rozwoju rolnictwa i jego otoczenia. W niniejszej monografii skupiono
się na wskazaniu społecznych uwarunkowań rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, uwzględniając okres od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, czyli od 2004 roku. W opracowaniu
przedstawiono zachodzące tendencje oraz prognozy na najbliższe dziesięciolecie, nakreślając
kluczowe kwestie badawcze w perspektywie 2030 roku.

Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych z
uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i klimatu (I),
seria Studia i Monografie nr 195
Autor: red. nauk. Marek Zieliński
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-889-6
Rok wyd. 2022, 130 s.
Cena: 50 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

KONKURENCYJNOŚĆ
POLSKICH GOSPODARSTW
ROLNICZYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
I KLIMATU (I)

STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-889-6

195

WARSZAWA 2022

Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie rolnictwo, jest dążenie do poprawy
konkurencyjności z korzyścią dla ochrony środowiska przyrodniczego i klimatu. Pożądane jest
zatem podjęcie analiz służących odpowiedzi na pytanie o rodzaj i wielkość wpływu, jaki wywiera
wzrost konkurencyjności gospodarstw rolniczych różniących się strukturą i poziomem specjalizacji produkcji na ich stan. Analizą objęto gospodarstwa rolnicze z uprawami polowymi, specjalizujące się w chowie krów mlecznych oraz niewyspecjalizowane z produkcją mieszaną, obecne
w Polskim FADN w latach 2017–2019. Monografia jest pierwszą próbą wskazania związków zachodzących między konkurencyjnością gospodarstw rolniczych a kierunkiem i siłą ich oddziaływania na stan środowiska przyrodniczego i klimatu. W 2022 r. planowana jest kontynuacja tych
analiz, z uwzględnieniem przyrodniczych warunków gospodarowania w Polsce.
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Przemysł spirytusowy w Polsce – stan i przemiany,
seria Studia i Monografie nr 194
Autor: Iwona Szczepaniak, Jadwiga Drożdż,
Anna Staszczak
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-888-9
Rok wyd. 2022, 190 s.
Cena: 55 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

IWONA SZCZEPANIAK
JADWIGA DROŻDŻ
ANNA STASZCZAK

PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY
W POLSCE – STAN
I PRZEMIANY

STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-888-9

194

WARSZAWA 2022

Przemysł spirytusowy jest ważnym działem przemysłu spożywczego w Polsce. Wynika to przede
wszystkim z jego znaczącego wkładu w dochody budżetu państwa oraz dużej roli w krajowym
łańcuchu rolno-żywnościowym. Przedmiotem badań prowadzonych w ramach tej monografii jest
przede wszystkim przemysł spirytusowy, który obejmuje produkcję napojów spirytusowych oraz alkoholu etylowego (skażonego i nieskażonego), ale w niektórych przypadkach, jako punkt odniesienia, zakres analizy poszerzono o inne napoje alkoholowe, tj. piwo i wino (piwowarstwo i winiarstwo
stanowią jednak odrębne branże).
W monografii zaprezentowano wyniki produkcyjne, spożycie krajowe i obroty handlowe wyrobami przemysłu spirytusowego wraz z ich strukturą towarową i geograficzną. Opracowanie zawiera
również wycenę rynku napojów spirytusowych, wzbogaconą o analizę cen detalicznych wyrobów
alkoholowych. Przedstawiono także zmiany stawek podatku akcyzowego od napojów alkoholowych
i wpływy do budżetu państwa z tego tytułu. Dopełnieniem jest ocena struktury podmiotowej oraz
wyników ekonomiczno-finansowych branży spirytusowej na tle piwowarskiej i winiarskiej. Oceniono
także strukturę finansowania bieżącej działalności gospodarczej oraz aktywność inwestycyjną firm
branży spirytusowej. Uzupełnieniem opracowania jest charakterystyka rynku wyrobów spirytusowych w Unii Europejskiej i ocena pozycji Polski na tym rynku.
W monografii podjęto próbę oceny stanu i przemian przemysłu spirytusowego w Polsce, wykorzystując dane statystyki publicznej za lata 2010-2020, a w niektórych przypadkach, gdy było to możliwe, dodatkowo za kilka miesięcy 2021 roku. Jest to okres na tyle długi, że pozwala nie tylko oceniać
zaistniałe zmiany, ale również formułować wnioski o trwałych tendencjach rozwojowych branży.
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Czasopismo naukowe ukazuje się od 1952 roku. Kwartalnik zawiera publikacje z dziedziny nauk
agrarnych, ekonomiki rolnictwa, ekonomiki i organizacji przemysłu spożywczego, oświaty rolniczej, polityki agrarnej, socjologii wsi oraz ekonomiki handlu wewnętrznego i zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN.
Dostępny w wersji dwujęzycznej (angielska/polska).
Wersja papierowa czasopisma: cena za 1 numer – 46 zł,
prenumerata (4 numery w 2022 roku) – 160 zł.
Wersja elektroniczna dostępna bezpłatnie na stronie: www.zer.waw.pl
Bieżący numer 371(2) z 2022 roku – spis treści:
• MARIUSZ HAMULCZUK, MARTA SKRZYPCZYK – European Union Agri-Food Prices
during COVID-19 and their Seleceted Determinants / Ceny rolno-żywnościowe w krajach
Unii Europejskiej w czasie kryzysu COVID-19 i ich wybrane determinanty
• KATARZYNA KOSIOR – The Advancement of Digitalization
Processes in Food Industry Enterprises in the European Union /
Zaawansowanie procesów cyfryzacji w przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej

• GRACE OLUWABUKUNMI AKINSOLA, MATTHEW ADEWUMI
– Effect of Foreign Farmers’ Presence on Poverty Status
of Rural Farming Households in Nigeria / Wpływ obecności
zagranicznych rolników na ubóstwo gospodarstw wiejskich
w Nigerii
PL ISSN 0044-1600
Cena 46 zł
(w tym 8% VAT)

ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ | PROBLEMS OF AGRICULTURAL ECONOMICS

• MAREK ZIELIŃSKI – Environmental, Organizational, and
Economic Implications for Agriculture in Areas with Different
Share of the Natura 2000 Network / Implikacje środowiskowe
i organizacyjno-ekonomiczne dla rolnictwa zlokalizowanego
na obszarach o różnym nasyceniu siecią Natura 2000

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ZAGADNIENIA PROBLEMS
EKONOMIKI OF AGRICULTURAL
ROLNEJ ECONOMICS

371(2)
2022
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2022

• MARIAN PODSTAWKA – What Cadastral Tax Rate Should Be Imposed on Farm Assets /
Jaką stawką podatku katastralnego opodatkować majątek gospodarstw rolnych

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics

Czasopismo:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej /
Problems of Agricultural Economics

• BOŻENA NOSECKA, ANNA BUGAŁA – Assessment of the Effectiveness of the School Fruit
Scheme and School Fruit and Vegetables Scheme in Poland / Ocena skuteczności realizacji
programu „Owoce w szkole” i „Programu dla szkół” (komponent owocowo-warzywny)
w Polsce
• DAWID JABKOWSKI – Potencjalne skutki wybranych preferencyjnych umów handlowych
dla handlu produktami rolno-żywnościowymi UE (streszczenie rozprawy doktorskiej)
• . Przegląd literatury (książki i artykuły ekonomiczno-rolnicze)
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Rynek Rolny

Czasopismo:
Rynek Rolny (analizy, tendencje, oceny)
Czasopismo ukazujące się co miesiąc przedstawia bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny, drobiu), ryb oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa i handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.
Miesięcznik dostępny jest tylko w wersji elektronicznej.
Wersja elektroniczna czasopisma: cena za 1 numer – 50 zł,
prenumerata (12 numerów w 2022 roku, w tym 1 łączony) – 550 zł.
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• Koniunktura w rolnictwie – Arkadiusz Zalewski
• Rynek zbóż – Wiesław Łopaciuk
• Rynek cukru – Piotr Szajner

ANALIZY

• Rynek rzepaku – Ewa Rosiak

RYNEK

• Rynek ziemniaków – Wiesław Dzwonkowski

ROLNY

TENDENCJE

• Rynek warzyw – Tomasz Smoleński, Łukasz Zaremba
• Rynek owoców – Bożena Nosecka, Anna Bugała

Adres redakcji:
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

• Rynek mleka – Teresa Zdziarska
• Rynek wołowiny – Dorota Pasińska

OCENY
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Redakcji:
Lucyna Mieszkowska,
e-mail: mieszkowska@ierigz.waw.pl
Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, e-mail: mieszkowska@ierigz.waw.pl
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A N A L I iZ
Y Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego,
Gospodarki
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa.
Tel.: (22) 505-46-85


http://www.ierigz.waw.pl
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i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU
 
Prenumerata (2 numery) w 2022 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).
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R e d a k c j a n a u k o w a
P i o t r S z a j n e r

Prenumerata (2 numery) w 2022 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować
do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85
e-mail: dw@ierigz.waw.pl http://www.ierigz.waw.pl

LIPIEC 2022
CENA 150 ZŁ

CENA 150 ZŁ


 

Prenumerata (2 numery) w 2022 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować
do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85
e-mail: dw@ierigz.waw.pl http://www.ierigz.waw.pl
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INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Analizy Rynkowe

Czasopismo:
Analizy Rynkowe

Prenumerata (2 numery) w 2022 roku wynosi 300 zł (w tym 8% VAT).
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować
do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85
e-mail: dw@ierigz.waw.pl http://www.ierigz.waw.pl

CZ ERWIEC 2022

MAJ 2022

Analizy Rynkowe to kompleksowe analizy stanu i perspektyw najważniejszych rynków branżowych, obejmują ocenę zmian w podaży i popycie krajowym oraz w obrotach handlowych z zagranicą na tle uwarunkowań makroekonomicznych, sytuacji na unijnych i światowych rynkach,
sytuacji w przetwórstwie żywności, oraz wpływ relacji podażowo-popytowych na poziom cen:
Rynek cukru – edycja wiosenna
Rynek drobiu / Rynek drobiu i jaj – edycja wiosenna i jesienna
Rynek mięsa – edycja wiosenna i jesienna
Rynek mleka – edycja wiosenna i jesienna
Rynek owoców i warzyw – edycja wiosenna i jesienna
Rynek pasz – edycja jesienna
Rynek ryb – edycja jesienna
Rynek rzepaku – edycja wiosenna i jesienna
Rynek środków produkcji dla rolnictwa – edycja wiosenna
Rynek zbóż – edycja wiosenna i jesienna
Rynek ziemniaka – edycja jesienna
Cena za 1 numer: 150 zł (wersja papierowa / elektroniczna).

7

Studia i Monografie

Seria:
Studia i Monografie
Regionalne współczynniki Standardowej Produkcji
w kontekście Wspólnotowej Typologii Gospodarstw
Rolnych,
nr 193
Autor: Monika Bocian (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-885-8
Rok wyd. 2021, 116 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

REGIONALNE WSPÓŁCZYNNIKI
STANDARDOWEJ PRODUKCJI
W KONTEKŚCIE
WSPÓLNOTOWEJ TYPOLOGII
GOSPODARSTW ROLNYCH

STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-885-8

193

WARSZAWA 2021

W niniejszej pracy przedstawiono zasady obowiązujące we WTGR jak również kwestie metodyczne rachunku współczynników Standardowej Produkcji (SO). Zaprezentowano wartości najnowszego zestawu współczynników, tj. SO 2017 (obliczonego jako średnie z okresy referencyjnego 2015-2020) wraz ze wskazaniem zmian w stosunku do zestawu poprzedniego (SO 2013)
oraz ich zróżnicowania regionalnego. Ze względu na zmieniające się poziomy cen i wydajności,
wartości współczynników dla niektórych działalności (w tym zbóż, strączkowych na nasiona,
rzepaku i okopowych) uległy obniżeniu. Wzrost wartości współczynników wystąpił natomiast
w przypadku działalności takich jak sady i plantacje wieloletnie oraz uprawy warzyw.

Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych
prowadzących nieprzerwanie rachunkowość FADN
w latach 2004–2020,
nr 192
Autor: Adam Smolik (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-884-1
Rok wyd. 2021, 92 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ZMIANY SYTUACJI DOCHODOWEJ
GOSPODARSTW ROLNYCH
PROWADZĄCYCH NIEPRZERWANIE
RACHUNKOWOŚĆ FADN
W LATACH 2004-2020

STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-884-1

192

WARSZAWA 2021

W niniejszym opracowaniu autorzy podjęli próbę opisania zmian w polskim rolnictwie w okresie
członkostwa, tj. 2004-2020, na przykładzie zbioru 2 228 panelowych gospodarstw prowadzących nieprzerwanie rachunkowość FADN w tym okresie. Do realizacji opracowania zastosowano metodę opisową i zestawienia tabelaryczne. Materiały stanowiły głównie dane statystyki
publicznej i europejskiej w latach 2004-2020 oraz dane rachunkowe Polskiego FADN w latach
2004-2020.
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Autor: Joanna Pawłowska-Tyszko (red. nauk.)
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Rok wyd. 2021, 132 s.
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STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
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191

WARSZAWA 2021
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Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna małych gospodarstw
rolnych w świetle wyników FADN,
nr 191

Jednym z ważniejszych filarów gospodarki na świecie jest rolnictwo, którego nieodłączną częścią są małe gospodarstwa rolne. W czasach szybkiego przyrostu liczby dużych gospodarstw
o cechach produkcji przemysłowej, małe gospodarstwa rolne są problemem dla wielu gospodarek, stąd też są często pomijane w badaniach statystycznych bądź poddawane tylko fragmentarycznym analizom, a w literaturze trudno znaleźć jednolitą definicję tego pojęcia. W ostatnim czasie troska o te podmioty stała się głównym przesłaniem jakie towarzyszy przemianom
strukturalnym na wsi, czego wyrazem jest rosnące, w najbliższej perspektywie wspólnej polityki
rolnej, wsparcie budżetowe kierowane do tych podmiotów.

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora
rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w Polsce
w latach 2004-2030,
nr 190
Autor: Marek Wigier (red. nauk.),
Wioletta Wrzaszcz (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-881-0
Rok wyd. 2021, 174 s.

EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA
ROZWOJU SEKTORA
ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO
I OBSZARÓW WIEJSKICH
W POLSCE W LATACH 2004-2030

STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-881-0

190

WARSZAWA 2021

Cena: 59 zł (wersja papierowa / elektroniczna)
W niniejszej monografii skupiono się na wskazaniu uwarunkowań ekonomicznych rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich, uwzględniając okres od momentu akcesji Polski do struktur europejskich, czyli od 2004 r., aż do 2030 r., wskazując zachodzące tendencje
oraz prognozy na najbliższe dziesięciolecie. Ze względu na złożoność podjętego zagadnienia
badawczego monografia składa się z sześciu rozdziałów poświęconych zarówno kwestiom makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, uwypuklając znaczenie zachodzących procesów
rynkowych, administracyjnych, a także uwarunkowań strukturalnych. Przedłożona monografia, w której nakreślono ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego
i obszarów wiejskich w Polsce, stanowi pierwsze z trzech zaplanowanych opracowań. Kolejne
monografie będą poświęcone społecznym oraz środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju rolnictwa i jego otoczenia, których druk przewidziany jest na rok 2022.
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Rynkowe a regulacyjne determinanty cen zbóż w Polsce,
nr 189

WIESŁAW ŁOPACIUK

RYNKOWE A REGULACYJNE
DETERMINANTY CEN ZBÓŻ
W POLSCE

Autor: Wiesław Łopaciuk
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-878-0
Rok wyd. 2021, 156 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)
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ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-878-0

18 9

WARSZAWA 2021

Celem pracy jest poznanie mechanizmu przyczynowo-skutkowego, który pozwalałby lepiej określić wpływ tych dwu grup determinant na ceny zbóż w Polsce w krótkich i długich okresach. To
dałoby podstawy do weryfikacji hipotezy badawczej, według której główną determinantą zmian
cen zbóż w Polsce są jednak uwarunkowania rynkowe, a nie regulacyjne, zarówno w krótkim,
jak i długim okresie. W pracy zastosowano dwa podejścia metodologiczne. Pierwsze – to dedukcyjno-logiczne związane z przeglądem literatury i analizą zawartej tam teorii w zakresie
analizowanej problematyki. Punktem wyjścia jest odwołanie się do uznanych w teorii i praktyce
twierdzeń, prawidłowości dotyczących determinant, procesów i mechanizmów cenotwórczych
na rynkach rolnych i na rynku zbożowym. Drugie dominujące w pracy podejście – indukcyjne
– to weryfikacja empiryczna wybranych, jak wyżej, prawidłowości i twierdzeń w odniesieniu do
polskiego rynku zbóż z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych (endogenicznych) i zewnętrznych (egzogenicznych) oraz ewentualna próba określenia nowych prawidłowości i zależności
pod kątem weryfikacji postawionej hipotezy.

Ekonomiczne implikacje Europejskiego Zielonego Ładu –
wybrane aspekty,
nr 188
Autor: Iwona Szczepaniak (red. nauk.),
Marek Zieliński (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-877-3
Rok wyd. 2021, 128 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

EKONOMICZNE IMPLIKACJE
EUROPEJSKIEGO
ZIELONEGO ŁADU
– WYBRANE ASPEKTY

STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-877-3

188

WARSZAWA 2021

W prezentowanej monografii przedstawiono wybrane działania, które będą wpływać na implementację strategii Europejskiego Zielonego Ładu w polskim sektorze rolno-spożywczym. W poszczególnych częściach pracy skoncentrowano się głównie na aspektach aplikacyjnych, w tym
na poszukiwaniu i ocenie rozwiązań gospodarczych spójnych ze strategią EZŁ. Przedstawiono
wyniki badań własnych, jak również przytoczono doniesienia literaturowe. Duże znaczenie w
osiągnięciu przez UE zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 roku będzie
miało wzmocnienie dotychczasowego wkładu sektora Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) w pochłanianiu dwutlenku węgla (CO2).
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Autor: Aldona Skarżyńska (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-866-7
Rok wyd. 2021, 160 s.
Cena: 59 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

WYBRANE ASPEKTY
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
DOCHODÓW, UBEZPIECZEŃ
I OPŁACALNOŚCI
W ROLNICTWIE

STUDIA
I MONOGRAFIE
ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-866-7

187
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Wybrane aspekty społeczno-gospodarcze dochodów,
ubezpieczeń i opłacalności w rolnictwie,
nr 187

Głównym celem opracowania jest identyfikacja podstawowych problemów związanych z ryzykiem prowadzenia działalności rolniczej pod kątem możliwości wprowadzenia nowych instrumentów ograniczających potencjalne straty w rolnictwie. Realizacja celu obejmuje krytyczny
przegląd rozwiązań stosowanych w Polsce i w innych krajach w zakresie systemu ubezpieczeń
jako narzędzia zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej oraz metodyki obliczania nadwyżek
dochodowych dla potrzeb ubezpieczeń dochodów rolniczych. Intencją autorów było także pokazanie w latach zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych, która może
odgrywać istotną rolę w kształtowaniu strategii zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych
i przetwórstwie spożywczym – wybrane zagadnienia,
nr 186
Autor: Robert Mroczek (red. nauk.),
Marek Zieliński (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-872-8
Rok wyd. 2021, 94 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

WSPARCIE INWESTYCJI
W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH
I PRZETWÓRSTWIE
SPOŻYWCZYM
– WYBRANE ZAGADNIENIA

STUDIA
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ISSN 0239-7102
ISBN 978-83-7658-874-2

186

WARSZAWA 2021

Niniejsza publikacja powstała w oparciu o dwa zadania badawcze zrealizowane w 2020 roku dla
MRiRW, tj. 1) Realizacja inwestycji środowiskowo-klimatycznych w gospodarstwach a ich konkurencyjność oraz poprawa efektywności oraz 2) Wariantowa analiza wsparcia inwestycji w przetwórstwie służących poprawie konkurencyjności, jakości i zrównoważonemu rozwojowi. Cechą
wspólną obu zadań była analiza pomocy publicznej, która polegała na dofinansowaniu kosztów
kwalifikowanych inwestycji, realizowanych przez gospodarstwa rolne oraz firmy przemysłu spożywczego. Szczegółowe cele inwestycyjne, potencjalni beneficjenci pomocy środkami publicznymi i ich wysokość zapisane były w programach pomocowych (np. PROW 2007-2013, PROW 2014–
2020) realizowanych w ramach wspólnej polityki rolnej. Trzeba podkreślić, że bez takiej pomocy,
mikro i małym firmom przetwórczym czy słabszym ekonomicznie gospodarstwom rolnym
trudno byłoby przeprowadzić niektóre inwestycje, bez których dalszy rozwój firm i gospodarstw byłby utrudniony.
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Organizacyjne i technologiczne przesłanki działania
grup producentów rolnych,
nr 185
Autor: Paweł Kraciński, Piotr Szajner
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-872-8
Rok wyd. 2021, 94 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

PAWEŁ KRACIŃSKI
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WARSZAWA 2021

Przedmiotem analiz są grupy producentów rolnych, zwane dalej również „GPR” lub „grupy”.
W opracowaniu analizowano również funkcjonujące na rynku wstępnie uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, a także
inne formy integracji producentów (np. zrzeszenia). Łącznie podmioty zrzeszające producentów
rolnych, niezależnie od rynku i struktury organizacyjnej, określane są w opracowaniu mianem
„organizacje producentów”.

Wsparcie aktywności zawodowej kobiet z obszarów
wiejskich, rozwoju gospodarstw młodych rolników
oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki,
nr 184
Autor: Agnieszka Wrzochalska (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-871-1
Rok wyd. 2021, 178 s.
Cena: 59 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

WSPARCIE AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ KOBIET
Z OBSZARÓW WIEJSKICH,
ROZWOJU GOSPODARSTW
MŁODYCH ROLNIKÓW
ORAZ TURYSTYKI WIEJSKIEJ
I AGROTURYSTYKI
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ISSN 0239-7102
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184

WARSZAWA 2021

Niniejsza monografia ma na celu przedstawienie i analizę zagadnień związanych ze wsparciem
rozwoju gospodarstw młodych rolników, aktywności zawodowej kobiet z obszarów wiejskich
oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki w świetle wykorzystania dziedzictwa i tradycji w kształtowaniu nowoczesnej wsi. Przeprowadzone analizy oparto na danych statystyki powszechnej
(głównie GUS w tym Banku Danych Lokalnych, Eurostat), danych Polski FADN oraz danych
z przeprowadzonych badań w IERiGŻ-PIB w tym badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej monografii. Wykorzystano również dostępne materiały pochodzące ze sprawozdań organów publicznych oraz innych instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich,
a także pozycje literatury dotyczącej pokrewnych zagadnień.
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Ewolucja rynków podstawowych produktów rolnych
w Polsce do roku 2030,
nr 183

Głównym celem pracy jest przedstawienie wariantowej ewolucji rynków (branż) podstawowych produktów rolnych w Polce do roku 2030. Aplikacyjny i utylitarny charakter polega przede
wszystkim na możliwości wykorzystania zaprezentowanych tendencji w procesie podejmowania decyzji przez uczestników rynku oraz administrację państwową. Wariantowe ujęcie średniookresowych tendencji rozwojowych może zostać wykorzystane przez gospodarstwa rolne,
przemysł spożywczy i administrację oraz doradztwo rolne w przygotowaniu strategicznych dokumentów biznesowych oraz dokumentów dotyczących polityki rynkowej.

Dochody i łańcuchy rynkowe w sektorze żywnościowym,
nr 182

DOCHODY
I ŁAŃCUCHY RYNKOWE
W SEKTORZE ŻYWNOŚCIOWYM

Autor: Agnieszka Bezat-Jarzębowska (red. nauk.)
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-868-1
Rok wyd. 2021, 118 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

STUDIA
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ISBN 978-83-7658-868-1

182

WARSZAWA 2021

Monografia powstała w wyniku autorskiego zestawienia wybranych efektów zrealizowanych zadań naukowo-badawczych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace realizowane były
w dwóch zakładach Instytutu, odnosiły się do różnych kwestii i miały inne cele. Łączy je jednak
dość spójna podstawa, mianowicie założenie o rynku rolnym jako tym uwarunkowaniu, które
wpływa i na dochody producentów rolnych, i na struktury łańcuchów powiazań z innymi ogniwami sektora rolno-żywnościowego, co nazywane jest łańcuchem dostaw żywności. Te łańcuchy
dostaw żywności są w istocie emanacją rynku i realizowane są poprzez rynek rolny. W monografii eksponuje się fazę produkcji i przetwórstwa oraz łączący je rynek rolny. Jego stan opisuje
się poprzez wiele zmiennych. Obrazują one struktury dostaw czy powiązań na poszczególnych
rynkach. Są one bardziej lub mniej złożone, wydłużone czy skrócone. W istocie chodzi o optymalizację procesu w ramach danej struktury dostaw żywności. Podmioty w ramach tego łańcucha realizują swoje funkcje celu na różnym poziomie – zależy to od struktury łańcucha dostaw.
Te kwestie są przedmiotem uwagi w monografii.
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Sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw
ekologicznych w Polsce w latach 2013-2018,
nr 181
Autor: Grażyna Nachtman
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-848-3
Rok wyd. 2021, 92 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)
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Celem opracowania jest przedstawienie procesu przemian zachodzących w sektorze rolnictwa
ekologicznego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, ukazanie bieżącego stanu i próba
oceny perspektyw jego rozwoju. Stan bieżący został opisany liczebnością gospodarstw ekologicznych, ich rozlokowaniem w kraju, obszarem użytków rolnych (UR), strukturą organizacyjną
produkcji (kierunki upraw i pogłowie zwierząt) i wielkością produkcji oraz odniesieniem do rynku
produktów ekologicznych. Do realizacji opracowania zastosowano metodę opisową i zestawienia tabelaryczne. Materiały stanowiły głównie dane statystyki publicznej i europejskiej w latach
2005-2018 oraz dane rachunkowe Polskiego FADN w latach 2013-2018.

Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych
przy wykorzystaniu metody kontrfaktycznej,
nr 180
Autor: Aleksandra Pawłowska
ISSN: 0239-7102
ISBN: 978-83-7658-844-5
Rok wyd. 2020, 288 s.
Cena: 55 zł (wersja papierowa / elektroniczna)
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Głównym celem badawczym pracy jest zbadanie wpływu poprawy technik wytwarzania w gospodarstwie, a więc wzrostu efektywności produkcji, co na potrzeby badania uproszczono do
wzrostu wydajności pracy, oraz mechanizmów polityki rolnej na dochody gospodarstw rolnych,
co wiąże się z osiągnięciem przez producentów rolnych odpowiednio renty ekonomicznej i renty
politycznej.
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ANALIZA EX ANTE POMOCY KRAJOWEJ I PREFERENCJI PODATKOWYCH W ROLNICTWIE POLSKIM

Analiza ex ante pomocy krajowej i preferencji
podatkowych w rolnictwie polskim
Autor: Jacek Kulawik (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7658-883-4
Rok wyd. 2022, 372 s.
Cena: 55 zł (wersja papierowa / elektroniczna)
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ANALIZA EX ANTE POMOCY KRAJOWEJ
I PREFERENCJI PODATKOWYCH
W ROLNICTWIE POLSKIM

WARSZAWA 2022

Celem monografii jest analiza ex ante rozmaitych narzędzi polityki rolnej. Zaproponowany
ośmiokryterialny schemat autorski przetestowano na przykładzie podstawowych form pomocy
krajowej i preferencji podatkowych w polskim rolnictwie. Problem ten przedstawiono w szerszej
perspektywie, gdyż odnoszono się zarówno do sytuacji w rolnictwie UE, jak i OECD.

Cena: 135 zł (wersja papierowa / elektroniczna)
ISBN 978-83-7658-880-3

FUNDAMENTALNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ROLNICTWIE

Autor: Jacek Kulawik
ISBN: 978-83-7658-880-3
Rok wyd. 2022, 704 s.

J. Kulawik

Fundamentalne problemy zarządzania ryzykiem
w rolnictwie. Od ryzyka czystego i spekulatywnego
do ERM i ryzyka łańcuchów (sieci) żywnościowych

JACEK KULAWIK

FUNDAMENTALNE PROBLEMY
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W ROLNICTWIE. OD RYZYKA CZYSTEGO
I SPEKULATYWNEGO DO ERM
I RYZYKA ŁAŃCUCHÓW (SIECI)
ŻYWNOŚCIOWYCH

WARSZAWA 2022

Celem monografii jest zarysowanie nowego spojrzenia na zarządzanie ryzykiem w rolnictwie jako
system podlegający stałej ewolucji, tak w sferze nadbudowy filozoficznej, funkcji i instrumentarium, jak i obszarów, na które oddziałuje i z drugiej strony podlega ich wpływom, a przy tym coraz
pełniej integrujący się z zarządzaniem ryzykiem w łańcuchach (sieciach) żywnościowych, a w ślad
za tym i ze zdrowiem publicznym oraz dobrobytem społecznym.
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Autor: Włodzimierz Rembisz
ISBN: 978-83-7658-876-6
Rok wyd. 2021, 116 s.

PRZETWÓRCA WOBEC CEN NA RYNKU ŻYWNOŚCIOWYM I ROLNYM
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Przetwórca wobec cen na rynku żywnościowym i rolnym

Cena: 50 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-876-6

PRZETWÓRCA WOBEC CEN
NA RYNKU ŻYWNOŚCIOWYM I ROLNYM

WARSZAWA 2021

Przedmiotem uwagi w tej monografii jest przetwórca rolno-żywnościowy. Jest to w sensie ekonomii
producent przetwarzający czy produkujący finalne produkty żywnościowe, wykorzystując do tego
produkty rolne. Produkty rolne są dla niego surowcowym nakładem obok nakładów związanych
z jego przetworzeniem. Finalny produkt żywnościowy jest zmienną w przychodach przetwórcy.
Produkt finalny rolno-żywnościowy ma cenę, którą akceptuje i ostatecznie płaci konsument. Dzieje
się to na rynku konsumpcyjnym, gdzie produkty przetwórcy konkurują z innymi produktami o wydatki
konsumentów. Podstawą tej konkurencji jest użyteczność i jej stosunek do cen produktów na tym
rynku. Produkt rolny, jako nakład surowcowy dla przetwórcy, ma z kolei cenę skupu kształtowaną
na rynku rolnym. Ta cena skupu jest ceną otrzymywaną przez producenta rolnego. Dla producenta
rolnego cena skupu jako zmienna przychodów jest odnoszona do jego kosztów produkcji. Poziom
tej ceny, jego akceptacja ze strony przetwórcy wynika z kosztów produkcji oraz fundamentalnie
z relacji ceny produktu finalnego rolno-żywnościowego do ceny produktu rolnego jako nakładu
surowcowego.

Luka finansowa w rolnictwie a instrumenty finansowe:
studium przypadku na podstawie PROW 2023–2027
LUKA FINANSOWA W ROLNICTWIE A INSTRUMENTY FINANSOWE

Autor: Jacek Kulawik (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7658-875-9
Rok wyd. 2021, 236 s.
Cena: 90 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-875-9

LUKA FINANSOWA W ROLNICTWIE
A INSTRUMENTY FINANSOWE
STUDIUM PRZYPADKU
NA PODSTAWIE PROW 2023-2027

WARSZAWA 2021

Luka finansowa może być konsekwencją specyficznej kombinacji niedoskonałości i niekompletności rynków finansowych oraz niedoskonałości państwa. W konsekwencji redukowanie luki
powinno odbywać się poprzez łagodzenie obydwu tych typów niedoskonałości. Teza powyższa
jest myślą przewodnią niniejszej monografii, a jej potwierdzenie najbardziej ogólnym jej celem.
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ZARYS DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII ROZWOJU ROLNICTWA W POLSCE

Autor: Józef Stanisław Zegar
ISBN: 978-83-7658-869-8
Rok wyd. 2021, 202 s.
Cena: 90 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-869-8

ZARYS DŁUGOOKRESOWEJ
STRATEGII ROZWOJU
ROLNICTWA W POLSCE

Poza serią

Zarys długookresowej strategii rozwoju rolnictwa w Polsce

WARSZAWA 2021

Celem pracy jest zarysowanie szkicu długookresowej strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce. Szkic jest tu rozumiany jako przedstawienie kluczowych zagadnień, które trzeba
uwzględniać, opracowując taką strategię. Przyjęto, bo to nie jest już kwestionowane, że kierunkiem rozwoju rolnictwa jest zrównoważenie. Kluczowe, tzn. takie, które leżą na ścieżce: „wizja
– kierunek strategiczny – cele strategiczne – uwarunkowania – działania” i wyznaczają trajektorię
rozwoju rolnictwa w dłuższym okresie. Prezentowane treści bazują na własnych przemyśleniach
oraz literaturze krajowej i zagranicznej, także zasobach Internetu. Z uwagi na ogrom literatury
ograniczono się tylko do tych pozycji, które zostały zacytowane lub są szczególnie interesujące
(w ocenie subiektywnej) dla poruszanej tematyki. Wiele pozycji literaturowych zostało wydanych
w 50 zeszytach składających się na serię pt. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym
(wydawanych przez IERiGŻ-PIB), jak też w innych opracowaniach autora przywołanych w pracy.

Rynek rolny – informacja, ryzyko, instrumenty
AGNIESZKA BEZAT-JARZĘBOWSKA
WŁODZIMIERZ REMBISZ

RYNEK ROLNY – INFORMACJA, RYZYKO, INSTRUMENTY

Autor: Agnieszka Bezat-Jarzębowska,
Włodzimierz Rembisz
ISBN: 978-83-7658-865-0
Rok wyd. 2021, 142 s.
Cena: 50 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-865-0

RYNEK ROLNY – INFORMACJA,
RYZYKO, INSTRUMENTY

WARSZAWA 2021

W monografii autorzy odnoszą się do logicznie powiązanych zagadnień, mianowicie informacji
na rynku rolnym, ryzyka cenowo-dochodowego oraz narzędzi nim zarządzania. Kwestie informacji, ryzyka i jego ograniczania wzajemnie się warunkują. Ujęcie tego w jednym ciągu rozumowania jest celem pracy. W części dotyczącej informacji na rynkach rolnych ukazane zostały
relacje podażowo-popytowe zachodzące między producentem i przetwórcą na rynkach rolnych
oraz przedstawiono mechanizm uzgadniania cen. W części dotyczącej ryzyka odniesiono się do
koncepcji ryzyka, wskazano na kwestie ryzyka cenowego w stosunku do ryzyka dochodowego,
którego ekspozycja jest związana z celem gospodarowania producenta rolnego. W części dotyczącej narzędzi skupiono się na rynkowych instrumentach zarządzania ryzykiem cenowym.
Celem wykorzystywania tych instrumentów jest w istocie ochrona czy stabilizacja dochodów
producentów rolnych, na przyjętym poziomie.
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Ocena sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa
i gospodarki żywnościowej w latach 2015-2020

OCENA SYTUACJI
EKONOMICZNO-PRODUKCYJNEJ
ROLNICTWA I GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ
W LATACH 2015-2020

Autor: Marian Podstawka (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7658-864-3
Rok wyd. 2021, 324 s.
Cena: 90 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-864-3

WARSZAWA 2021

Monografia przedstawia sytuację w rolnictwie i jego otoczeniu w latach 2015-2020: wyniki produkcyjne rolnictwa, sytuacja na rynkach rolnych, finanse rolnictwa, przemysł spożywczy, handel
zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego, wpływ
pandemii COVID-19 na sektor rolno-spożywczy i obszary wiejskie w Polsce.

Produkcja, koszty i dochody wybranych produktów
rolniczych w latach 2019-2020

PRODUKCJA, KOSZTY
I DOCHODY WYBRANYCH
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH
W LATACH 2019-2020

Autor: Irena Augustyńska (red.)
ISBN: 978-83-7658-873-5
Rok wyd. 2021, 112 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-873-5

WARSZAWA 2021

Głównym celem niniejszych badań było zaprezentowanie możliwie najbardziej aktualnych, wiarygodnych informacji o wartości produkcji, ponoszonych kosztach i zrealizowanych dochodach
z określonych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na bazie zgromadzonych danych
przeprowadzono dla nich rachunki obejmujące lata 2019-2020. Badaniami objęto następujące
rolnicze działalności produkcyjne: pszenicę ozimą, żyto, jęczmień jary, kukurydzę uprawianą
na ziarno suche, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki jadalne oraz krowy mleczne, żywiec
wołowy i żywiec wieprzowy. W sprzedaży dostępne także opracowania za lata 2010-2018
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Cena: 60 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

MECHANIZM REGULACYJNY RYNKU I JEGO EFEKTY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM

Autor: Włodzimierz Rembisz
ISBN: 978-83-7658-839-1
Rok wyd. 2020, 158 s.

WŁODZIMIERZ REMBISZ

Mechanizm regulacyjny rynku i jego efekty w sektorze
rolno-żywnościowym

WARSZAWA 2020

ISBN 978-83-7658-839-1

Monografia składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza odnosi się do producenta
rolnego oraz przetwórcy rolno-spożywczego, którzy mają oczywiste relacje na rynku rolnym.
W ramach regulacyjnego mechanizmu tego rynku maksymalizują oni swoje funkcje celu. Druga
cześć rozważań odnosi się do mechanizmów i specyfiki rynku rolnego. Występują tu złożone
kwestie ryzyka cenowego i sposoby jego ograniczania. Cześć trzecia jest poświęcona analizie
relacji czynników produkcji i ich produktywności jako efektu mechanizmu regulacyjnego rynku.
Ten mechanizm, głównie poprzez cenę skupu, wpływa na wybory producentów rolnych, które
dotyczą relacji czynnikowych przy danych ich produktywnościach i wynagrodzeniach.

Teoretyczne podstawy ubezpieczeń szkód majątkowych
w rolnictwie
J. Kulawik TEORETYCZNE PODSTAWY UBEZPIECZEŃ SZKÓD MAJĄTKOWYCH W ROLNICTWIE

Autor: Jacek Kulawik
ISBN: 978-83-7658-838-4
Rok wyd. 2020, 544 s.
Cena: 95 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-838-4

JACEK KULAWIK

TEORETYCZNE PODSTAWY
UBEZPIECZEŃ SZKÓD
MAJĄTKOWYCH W ROLNICTWIE

WARSZAWA 2020

Głównym celem monografii jest podjęcie próby teoretycznego objaśnienia kluczowych problemów
ubezpieczeń, zawężonych jednakże do kwestii rekompensowania szkód majątkowych. Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy ogólnych problemów teoretycznych związanych
z ubezpieczaniem wszelkich szkód majątkowych. Traktuje się ją zarazem jako swoistą nadbudowę dla analizowania tych ubezpieczeń w samym rolnictwie. Część druga monografii zawiera kilka
podobnych kwestii podjętych już w części ogólnej, a więc przegląd głównych teorii objaśniających
filozofię ubezpieczeń rolnych, zasady kalkulowania stawek i składek, reguły rządzące decyzjami
ubezpieczeniowymi rolników, asymetrię informacji i jej następstwa oraz problemy ryzyka katastroficznego i możliwości jego reasekuracji albo transferu na rynek kapitałowy.
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Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych
w 2019 roku

WYNIKI EKONOMICZNE
WYBRANYCH
PRODUKTÓW ROLNICZYCH
W 2019 ROKU

Autor: Aldona Skarżyńska
ISBN: 978-83-7658-847-6
Rok wyd. 2020, 102 s.
Cena: 45 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

ISBN 978-83-7658-847-6

WARSZAWA 2020

Głównym celem badań była ocena efektów produkcyjnych i ekonomicznych oraz identyfikacja
czynników determinujących wyższy dochód z badanych rolniczych działalności produkcyjnych
(produktów rolniczych). Zbadano także stopień zróżnicowania opłacalności produkcji pomiędzy grupami gospodarstw, tj. przedziałami skali, jak też w ich obrębie. W 2019 roku przedmiotem badań były wyniki produkcyjno-ekonomiczne trzech działalności produkcji zwierzęcej,
tj. krów mlecznych, bydła rzeźnego i tuczników. Dane empiryczne zebrano w indywidualnych
gospodarstwach rolnych położonych na terenie całego kraju. Zostały one wybrane celowo z reprezentatywnej próby gospodarstw, która znajdowała się w polu obserwacji Polskiego FADN.
Warunkiem doboru gospodarstw było prowadzenie wybranej do badań działalności, określona
skala jej produkcji oraz zgoda rolnika na przeprowadzenie badań. W sprzedaży dostępne także
opracowania za lata 2011-2018.
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Autor: Jacek Kulawik (red. nauk.)
ISBN: 978-83-7658-803-2
Rok wyd. 2019, 238 s.
Cena: 50 zł (wersja papierowa / elektroniczna)
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW A TEORIE EKONOMII, FINANSÓW I WYBORU PUBLICZNEGO

Ubezpieczenia społeczne rolników a teorie ekonomii,
finansów i wyboru publicznego

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ROLNIKÓW A TEORIE EKONOMII,
FINANSÓW I WYBORU PUBLICZNEGO

WARSZAWA 2019

Podstawowym celem monografii jest podjęcie próby pokazania ubezpieczeń społecznych przez
pryzmat mikro- i makroekonomii, różnych subdyscyplin finansów i teorii wyboru publicznego.
Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono główne pojęcia i klasyfikacje związane z ubezpieczeniami społecznymi, pojawieniem się tej instytucji i jej rozwojem.
Rozdział drugi poświęcony jest problematyce ubezpieczeń społecznych rolników, tak w ujęciu
międzynarodowym, jak i rozwiązaniom stosowanym w Polsce. W rozdziale trzecim zajęto się
relacjami między ubezpieczeniami społecznymi a ekonomią, akcentując problemy motywów
ubezpieczania się, kształtowania się oszczędności prywatnych i efektywności oraz optymalizacji wielkości systemu ubezpieczeniowego. Rozdział czwarty to prezentacja głównych interakcji
między szeroko rozumianymi finansami a ubezpieczeniami społecznymi. w rozdziale ostatnim
przedstawiono kluczowe założenie teorii wyboru publicznego, ilustrując je następnie przykładami modelowania ekonomiczno-politycznego ze sfery ubezpieczeń społecznych.
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Książka ukazuje się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Sto lat to szmat czasu – okres, w którym mocą innych zmieniła się przestrzeń fizyczna, natomiast mocą własną przestrzeń
społeczno-ekonomiczna Polski. W tej ostatniej przestrzeni kluczową pozycję zajmowało rolnictwo, które
stopniowo ustępowało pola innym sektorom gospodarstwa społecznego. W pierwszym dwudziestoleciu
międzywojennym rolnictwo było stopniowo wciągane
w orbitę gospodarki rynkowej i podporządkowywane regułom rozwijającego się kapitalizmu – interesom kapitału. W okresie powojennym, przez 45 lat, rolnictwo podporządkowano regułom gospodarki centralnie
planowanej i doktrynie uspołecznienia, natomiast po 1990 r. rolnictwo ponownie
zostało poddane regułom rynku i interesom kapitału, i to w znacznej mierze zagranicznego.
W całym stuleciu rolnictwo przeszło ogromne przeobrażenia tak w sferze ekonomicznej, jak i społeczno-kulturowej, powodowane przez splot procesów określanych mianem uprzemysłowienia. W przypadku rolnictwa chodzi przede wszystkim
o cztery procesy: komercjalizacji, intensyfikacji, koncentracji i specjalizacji. Z tymi
przeobrażeniami wiąże się kwestia agrarna, stanowiąca jedno z najbardziej fascynujących pól badawczych nauk społecznych. Kwestia ta ma wiele aspektów: ustrojowy, ekonomiczny, społeczny, polityczny, zaś jej znaczenie jest odmienne dla nierolniczych sektorów gospodarczych i ludności, a inne dla rolnictwa i ludności rolniczej.
W pierwszym przypadku chodzi głównie o tanią żywność i siłę roboczą, natomiast
w drugim o warunki bytu ludności rolniczej. Te cele, a zatem i rozwiązanie kwestii
agrarnej, były osiągane przez transformację rolnictwa na drodze industrialnej.
Polska osiągnęła znaczący postęp w rozwiązywaniu kwestii agrarnej na drodze
industrialnej, aczkolwiek struktury rolne pozostają w tyle w stosunku do stanu
osiągniętego przez kraje wysoko rozwinięte. Z czasem okazało się, że taki sposób
rozwiązywania kwestii agrarnej ma istotne ułomności, które coraz bardziej wychodzą na światło dzienne. Ponadto, współcześnie rozwój polskiego rolnictwa musi
zmierzyć się z wyłaniającymi się wyzwaniami demograficznymi, bezpieczeństwa
żywnościowego, barierami ekologicznymi oraz zjawiskami globalizacyjnymi. Z tego
względu obecnie kwestia agrarna nabiera nowych treści, zaś jej rozwiązywanie wymaga także nowych sposobów.

Cena: 70 zł (wersja papierowa / elektroniczna)

Józef Stanisław Zegar
Kwestia agrarna w Polsce

Autor: Józef Stanisław Zegar
ISBN: 978-83-7658-742-4
Rok wyd. 2018, 406 s.
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Kwestia agrarna w Polsce

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ISBN: 978-83-7658-742-4
DOI: 10.30858/mon /9788376587424

Książka ukazuje się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Sto lat
to szmat czasu – okres, w którym mocą innych zmieniła się przestrzeń fizyczna, natomiast mocą
własną przestrzeń społeczno-ekonomiczna Polski. W tej ostatniej przestrzeni kluczową pozycję
zajmowało rolnictwo, które stopniowo ustępowało pola innym sektorom gospodarstwa społecznego. W pierwszym dwudziestoleciu międzywojennym rolnictwo było stopniowo wciągane w orbitę
gospodarki rynkowej i podporządkowywane regułom rozwijającego się kapitalizmu – interesom
kapitału. W okresie powojennym, przez 45 lat, rolnictwo podporządkowano regułom gospodarki
centralnie planowanej i doktrynie uspołecznienia, natomiast po 1990 r. rolnictwo ponownie zostało
poddane regułom rynku i interesom kapitału, i to w znacznej mierze zagranicznego.
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J. Kulawik WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW I ŁAŃCUCHACH ŻYWNOŚCIOWYCH

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem
w łańcuchach dostaw i łańcuchach żywnościowych

JACEK KULAWIK

WYBRANE PROBLEMY
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
I ŁAŃCUCHACH ŻYWNOŚCIOWYCH

WARSZAWA 2017

W monografii przestawiono najpierw wybrane problemy zarządzania ryzykiem we wszystkich łańcuchach dostaw, a następnie się je konkretyzuje na przykładzie łańcuchów żywnościowych. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na kwestię zrównoważonego zarządzania
ryzykiem, zrównoważenia łańcuchów i tworzenie oraz podział i przechwytywanie w nich rent
ekonomicznych.
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Publikacje Programu Wieloletniego

Publikacje Programu Wieloletniego 2015–2019
„Rolnictwo polskie i UE 2020+.
Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”
Na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. IERiGŻ-PIB zrealizował w latach 2015-2019 kolejny badawczy Program Wieloletni pt. „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”. Horyzontalny i strategiczny w swoich założeniach program badawczy pozwolił zdefiniować procesy przemian w obrębie szeroko rozumianego agrobiznesu oraz
określić korzyści i zagrożenia dalszego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Stworzył merytoryczne przesłanki dla wsparcia procesów decyzyjnych dla polityk publicznych.
Głównym celem Programu Wieloletniego 2015-2019 było wsparcie instytucji centralnych,
a zwłaszcza MRiRW, w monitorowaniu kluczowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych
i instytucjonalnych oraz planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz
rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności polskiego agrobiznesu w okresie do i po roku 2020. Celami szczegółowymi programu badawczego były: określenie megatrendów w gospodarce światowej; wyznaczenie źródeł wzrostu w rolnictwie i roli
sektora rolno-spożywczego; ocena szans i zagrożeń rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych; wyodrębnienie mechanizmów przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju obszarów
wiejskich; zbadanie roli efektów i innowacji w gospodarce żywnościowej; określenie roli gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych wobec wyzwań klimatycznych; wycena efektów zewnętrznych
i dóbr wspólnych w rolnictwie; określenie skuteczności i efektywności wykorzystania transferów
finansowych i instrumentów polityki rolnej UE w procesie przemian strukturalnych, budowaniu
przewag konkurencyjnych oraz poprawie warunków pracy i życia ludności wiejskiej.

Bezpłatna wersja elektroniczna wszystkich publikacji PW dostępna na stronie
www.ierigz.waw.pl
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INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA

MONOGRAFIE I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PROGRAMU
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MONOGRAFIE INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
PROGRAMU I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
ISBN 978-83-7658-632-8
WIELOLETNIEGO PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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ISBN 978-83-7658-680-9

Konkurencyjność gospodarki
w kontekście działań
polityki społecznej
– perspektywa krajowa

MONOGRAFIE PROGRAMU WIELOLETNIEGO

Barbara Wieliczko
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
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Program Wieloletni 2011-2014 był realizowany przez IERiGŻ-PIB na mocy uchwały Rady
Ministrów z lutego 2011 r. Główny cel Programu, którym były analiza i ocena konkurencyjności
polskiej gospodarki żywnościowej, został osiągnięty poprzez realizację następujących celów
szczegółowych: ocenę uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce
na tle tendencji światowych, ocenę i monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, ocenę efektów wybranych instrumentów wspólnej polityki
rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, ocenę konkurencyjności rolnictwa zrównoważonego, ocenę budżetowych podstaw poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, ocenę zmian
w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi jako czynnika konkurencyjności obszarów wiejskich,
ocenę konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych i produktów rolniczych w perspektywie
średnioterminowej, zastosowanie modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego.

Publikacje Programu Wieloletniego 2005-2009
„Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju
polskiej gospodarki żywnościowej
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”

Publikacje Programu Wieloletniego

Publikacje Programu Wieloletniego 2011–2014
„Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej
w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”

Badania Programu Wieloletniego w latach 2005-2009 prowadzone były na podstawie Uchwały
Rady Ministrów z maja 2004 roku, określającej zakres polityki państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Podstawowym celem Programu było poszukiwanie teoretycznych i empirycznych
rozwiązań problemów, dotyczących sposobów poprawy sytuacji ekonomicznej polskiej gospodarki żywnościowej oraz zwiększenia jej potencjału społeczno-gospodarczego, efektywnego
wykorzystania dostępu do rynku UE i krajów trzecich, wykorzystania instrumentów polityki rolnej
i strukturalnej UE, ochrony środowiska naturalnego, a także osiągnięcia postępu naukowo-techniczno-organizacyjnego.
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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Arkadiusz Zalewski

Wybrane zastosowania
modelowania ekonomicznego
w analizie przesłanek
konkurencyjnego
rozwoju sektora
rolno-żywnościowego
Szczepan Figiel
Mariusz Hamulczuk
Włodzimierz Rembisz

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

ISBN 978-83-7658-536-9
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Publikacje Polskiego FADN
Parametry techniczno-ekonomiczne według grup
gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN
w 2020 roku
Autor: Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik
ISBN: 978-83-7658-912-1
Rok wyd. 2022
Bezpłatnie dostępne w wersji elektronicznej
na stronie www.fadn.pl

Udostępniamy Państwu publikację „Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2020 roku”. Jest ona kontynuacją opracowania zapoczątkowanego w 2010 roku, zawierającego wyniki obliczone na podstawie danych
rachunkowych z 2008 roku. Parametry techniczno-ekonomiczne zawarte w raporcie, zostały
wytworzone na podstawie najbardziej aktualnych danych rachunkowych gospodarstw rolnych
prowadzących rachunkowość dla Polskiego FADN w 2020 roku. To powoduje, że są one znacząco bardziej adekwatne niż jakiekolwiek oszacowania. Nie zwalnia to jednak użytkowników
tych wyników z zachowywania zdrowego rozsądku podczas wykorzystywania publikowanych
parametrów w praktyce.

Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych
z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2020 roku
Autor: Monika Juchniewicz, Katarzyna Kambo,
Paweł Michalak
ISBN: 978-83-7658-861-2
Rok wyd. 2022
Bezpłatnie dostępne w wersji elektronicznej
na stronie www.fadn.pl

Analizę wykonano wykorzystując dane rachunkowe zbierane w ramach Polskiego FADN oraz
dane o dochodach spoza gospodarstwa rolnego z badania ankietowego, przeprowadzonego
w tych samych gospodarstwach, w których prowadzona jest rachunkowość dla potrzeb Polskiego FADN. Analiza jest kontynuacją badań prowadzonych w tym obszarze od 2004 roku.
Prezentowane wyniki są w pełni zgodne z pojęciami i kategoriami ekonomicznymi, prezentowanymi w publikacjach Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE
(DG AGRI).
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Część I: Wyniki Standardowe
Część II: Analiza Wyników Standardowych
Autor: Joanna Pawłowska-Tyszko, Dariusz Osuch,
Renata Płonka
ISBN: 978-83-7658-859-9 (cz.1), 978-83-7658-860-5 (cz. 2)
Rok wyd. 2021-2022
Bezpłatnie dostępne w wersji elektronicznej
na stronie www.fadn.pl
Publikacja „Wyniki standardowe” składa się z części wstępnej charakteryzującej Sieć Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych
(FADN), metodycznej, zawierającej wyjaśnienia rachunku wyników
oraz statystycznej, zawierającej dane statystyczne dla grup gospodarstw rolnych, ustalonych na podstawie trzech kryteriów grupowania: wielkości ekonomicznej, typu rolniczego i powierzchni użytków
rolnych. Część II to analiza wybranych rezultatów działalności uzyskanych przez gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych (Polskiego FADN).

Publikacje Polskiego FADN

Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa
rolne uczestniczące w Polskim FADN.

Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez ekologiczne
gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN.
Część I: Wyniki Standardowe
Część II: Analiza Wyników Standardowych
Autor: Monika Juchniewicz, Grażyna Nachtman
ISBN: 978-83-7658-910-7 (cz.1), 978-83-7658-911-4 (cz. 2)
Rok wyd. 2022
Bezpłatnie dostępne w wersji elektronicznej
na stronie www.fadn.pl
Opracowania zawierają dane statystyczne (średnia arytmetyczna
dla próby) i ocenę czynników kształtujących sytuację ekonomiczną
gospodarstw ekologicznych. Wyniki zaprezentowano według trzech
kryteriów grupowania: typu rolniczego, wielkości ekonomicznej
i wielkości powierzchni użytków rolnych. W opracowaniu opisano
również charakterystykę systemu FADN oraz metodykę obowiązującą w systemie.
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Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa
rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN.
Część I: Wyniki Standardowe
Część II: Analiza Wyników Standardowych
Autor: Monika Bocian, Beata Malanowska
ISBN: 978-83-7658-906-0 (cz.1), 978-83-7658-907-7 (cz.2)
Rok wyd. 2022
Bezpłatnie dostępne w wersji elektronicznej na stronie
www.fadn.pl
Opracowania zawierają dane statystyczne (średnia dla próby) i ocenę czynników kształtujących sytuację ekonomiczną gospodarstw indywidualnych pogrupowanych według klas wielkości ekonomicznej
i typów rolniczych.

Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa
rolne osób prawnych uczestniczących w Polskim FADN
Część I: Wyniki Standardowe
Część II: Analiza Wyników Standardowych
Autor: Monika Juchniewicz, Katarzyna Kambo
ISBN: 978-83-7658-908-4 (cz.1), 978-83-7658-909-1 (cz.2)
Rok wyd. 2022
Bezpłatnie dostępne w wersji elektronicznej na stronie
www.fadn.pl
Opracowania zawierają dane statystyczne (średnia dla próby) i ocenę czynników kształtujących sytuację ekonomiczną gospodarstw
z osobowością prawną. W klasyfikacji według wielkości ekonomicznej uwzględniono specyfikę gospodarstw wielkoobszarowych.
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•

Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Region 785 – Pomorze i Mazury, aut.: Monika Furmaniak,
Irena Mikołajczyk, Anna Ściubeł, rok wyd. 2022;

•

Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Region 790 – Wielkopolska i Śląsk, aut.: Monika Juchniewicz,
Adam Smolik, Justyna Żurakowska, rok wyd. 2022;

•

Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Region 795 – Mazowsze i Podlasie, aut.: Izabela Cholewa,
Katarzyna Kambo, rok wyd. 2022;

•

Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące
w Polskim FADN. Region 800 – Małopolska i Pogórze, aut.: Rafał Tarasiuk,
rok wyd. 2022.

Publikacje Polskiego FADN

Wyniki standardowe i ich analiza dla poszczególnych regionów bezpłatnie dostępne na stronie www.fadn.pl:
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USłUGI
WyDAWnIcZe
I POLIGRAFIcZne
dostosowane
do Państwa potrzeb!
• Wykorzystujemy nowoczesne systemy
druku cyfrowego dające wierne
odwzorowanie obrazu, pozwalające
w krótkim czasie na druk czarno-białych
i barwnych materiałów w najwyższej jakości.
• Drukujemy: wizytówki, ulotki,
papiery firmowe, foldery, broszury, książki,
gazetki reklamowe, plakaty,
materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach,
widokówki, zaproszenia, identyfikatory,
dyplomy, etykiety, naklejki itp.
• Oferujemy szeroki wachlarz
usług introligatorskich:
bindowanie, szycie,
uszlachetnianie, klejenie itp.
• Przeprowadzamy korektę
oraz redakcję tekstów w języku polskim.
• Wykonujemy skład publikacji, wykorzystując
profesjonalne oprogramowanie graficzne
(Adobe InDesign, Ilustrator, Photoshop).
Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór odpowiedniej techniki wydruku,
aby gotowy produkt w pełni spełniał Państwa oczekiwania.

POLIGRAFIA
Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4
tel. 22 505 45 26, 22 505 44 30
24 e-mail: poligrafia@ierigz.waw.pl, dw@ierigz.waw.pl

