I dzień konferencji –  maja

II dzień konferencji – 3 maja

III dzień konferencji – 4 maja

The first day of the conference – 12 May

The second day of the conference – 13 May

The third day of the conference – 14 May

9.00	Wyjazd / Departure

7.00

10.30–11.20 Rejestracja uczestników konferencji / Arrival & Registration

08.30–13.00 Wyjazd studyjny / Field trip

11.20

Otwarcie konferencji / Opening of the conference
Sesja I 

Śniadanie / Breakfast

Sesja V 

13.00–14.00 Obiad / Lunch

Session I

11.30–14.30

Sesja III 

Śniadanie / Breakfast

7.30

Session V

09.00–10.30
Session III



rof. Jacek Kulawik, Justyna Góral – Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie
P
/ Capitalization of subsidies in agriculture



r Dariusz Osuch, dr Marek Wigier – Zmiany strukturalne jako efekt
D
wsparcia inwestycji w rolnictwie w okresie członkostwa Polski w UE / Structural
transformations as a result of the support for investments in agriculture during
Poland’s membership in the EU

14.00–15.30



rof. Andrzej Kowalski – 10 lat członkostwa Polski w UE / 10 years of Poland’s
P
membership in the EU





anel Dyskusyjny / Panel discussion – Wyzwania dla UE w okresie 10 lat po
P
rozszerzeniu /Challenges for the EU in the ten-year period after the enlargement
(Bernardo Pacheco de Carvalho – Portugalia, Tomáš Doucha – Czechy, Alexandre
Martinez – Francja, Andrzej Kowalski – Polska, Michael Henney – USA)

ntoine van Poppel – Wyzwania dla UE w okresie 10 lat po rozszerzeniu UE
A
– doświadczenia Holandii / Challenges for the EU in the ten-year period after
the enlargement – Netherlands experiences



rof. Tomáš Doucha, prof. Josef Mezera – Czeski sektor żywnościowy po 10 latach
P
na progu nowego okresu programowania 2014-2020 – komentarz / Czech food industry
after 10 years entering the new programme period of 2014-2020 – annotation





rof. Bernardo Pacheco de Carvalho – Regulacje, rynki i efektywność ekonomiczna:
P
bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważony / Regulations, Markets and
Economic Efficiency: Food Security and Sustainable Development

rof. Wojciech Józwiak, Jolanta Sobierajewska, Marek Zieliński – Zmiany liczby
P
gospodarstw osób fizycznych ze zdolnością konkurencyjną / Changes in the number
of farms with the competitive ability run by natural persons





rof. Szczepan Figiel, Cezary Klimkowski, Justyna Kufel – Konsekwencje
P
wprowadzenia euro dla polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi
/ Consequences of introducing the euro for the Polish foreign trade in agri-food products

rof. Dimitre Nikolov, dr Petar Borisov, dr Teodor Radev – Wyzwania
P
i perspektywy dla małych gospodarstw w Bułgarii / Challenges and perspectives
for small farms in Bulgaria

10.30–11.00 Przerwa na kawę / Coffee break

14.30–15.30 Obiad / Lunch
Sesja II

Session II

15.30–17.00



r Norbert Potori – Problemy przetwórstwa żywności na Węgrzech / Hungarian
D
food processing on a slippery slope



r Vesna Miličić, dr Anton Perpar, dr Noureddin Driouech, dr Hamid
D
El Bilali, dr Sinisa Berjan – Słoweńskie rolnictwo i obszary wiejskie w okresie
poakcesyjnym: osiągnięcia i dalsze wyzwania / Slovenian agriculture and rural
areas in the post-accession period: achievements and challenges ahead



rof. William H. Meyers – Rozwój rolnictwa i sektora żywnościowego na Litwie
P
w ciągu pierwszych dziesięciu lat po akcesji / Agricultural and Food Development
in Lithuania during the first 10 years of accession



rof. Masahiko Gemma – Wzrost produktywności produkcji rolnej w UE
P
z uwzględnieniem nowych krajów członkowskich: implikacje dla polskiego
rolnictwa / Productivity Growth in Agricultural Production for New Member
Countries and Established Countries in the European Union: Implications
for Polish Agriculture

15.30–16.00 Przerwa na kawę / Coffee break
Sesja IV

Sesja VI

Session VI

11.00–12.30
Session IV



r Piotr Szajner – Zmiany na polskim rynku cukru w okresie członkostwa w UE
D
/ Changes in the Polish sugar market during the membership in the EU



r Teodora Stoeva – Zagadnienia organizacyjne i ekonomiczne oraz wyzwania dla
D
produkcji polowej warzyw w regionie Plovdiv po rozszerzeniu UE / Organizational
and economic issues and challenges of open-field vegetable production in Plovdiv
region after the EU enlargement

16.00–17.30



rof. Věra Majerová, dr Tomáš Pilař, dr Jakub Petr – Czeskie obszary wiejskie:
P
rozwój po rozszerzeniu UE / Czech Countryside: Development After EU Enlargement



rof. Agnieszka Wrzochalska – Wybrane determinanty kształtowania kapitału
P
ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE / Selected factors of human
capital formation in rural areas after Poland’s accession to the EU



r Camelia Gavrilescu, dr Dan Marius Voicilas – Rumuński sektor rolno-żywnościowy
D
– rozwój, osiągnięcia i wyzwania po przystąpieniu do UE / The Romanian agri-food
sector – development, achievements and challenges since EU accession

rof. Drago Cvijanović, dr Branko Mihailović, dr Predrag Vuković – Osiągnięcia
P
i wyzwania dla obszarów wiejskich Serbii przed wstąpieniem do UE / Achievements
and challenges in rural areas of Serbia before joining the EU



rof. Tatyana Mostenska – Problemy rynku produktów rolno-spożywczych na
P
Ukrainie na przykładzie rynku zbóż / Problems of Ukrainian market in agri-food
products: the case of cereal market



17.00–17.30 Przerwa na kawę / Coffee break

17.30–18.00 Przerwa na kawę / Coffee break

17.30–18.30 Warsztaty dyskusyjne / Workshop discussion

18.00–19.00 Warsztaty dyskusyjne / Workshop discussion

20.00	Uroczysta kolacja – indywidualne spotkania uczestników konferencji
/ Welcome reception – individual meetings of participants

20.00	
Kolacja – indywidualne spotkania uczestników konferencji
/ Dinner – individual meetings

12.30–14.00	Warsztaty dyskusyjne i podsumowanie konferencji / Workshop discussion
and closing remarks
14.00

Obiad / Lunch

15.00

Wyjazd autokarów do Warszawy / Departure for Warsaw

