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1. Imię i nazwisko

Benedykt Pepliński

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

2003

2001

1999

1998

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ekonomiki gospodarki
żywnościowej, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego W Poznaniu (obecnie
Uniwersytet Przyrodniczy W Poznaniu). Tytuł rozprawy: Analiza ekonomicznaprodukcji
żywca wieprzowego w aspekcie integracji pionowej. Promotor: prof. dr hab. Witold
Wielicki, Recenzenci: dr hab. Walenty Poczta prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu), prof. dr hab. Wojciech Ziętara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie).

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych: Wieś i rolnictwo w procesie integracji z
Unią Europejską (zasady korzystania z funduszy przedakcesyjnych, rolnych i

strukturalnych UE), Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
Tytul magistra inżyniera,Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Rolniczy, kierunek Rolnictwo,
specjalność Ekonomika Gospodarki Żywnościowej (studia ukończone w grupie 5%
najlepszych absolwentów Wydziału).
Dyplom ukończenia Kursu Pedagogicznego, Akademia Rolnicza im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.

Od początku pracy naukowej jestem związany z UniwersytetemPrzyrodniczym w Poznaniu.
Swoją pracę rozpocząłem 01 lipca 1999 roku na stanowisku asystenta (W wymiarze l/2 etatu) w
Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolnych w Katedrze Ekonomiki Gospodarki
Żywnościowej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Równolegle od 05 stycznia 2004 do 30 września
2005 roku pracowałem na stanowisku specjalisty w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Rolniczych
i Leśnych Zakładów Doświadczalnych m.in. z zadaniem przeprowadzenia procesu likwidacji
Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Złotniki. Po uzyskaniu stopnia doktora z dniem 01
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października 2005 roku zostałem zatrudnionyna stanowisku adiunkta wpełnym wymiarze czasu
pracy W Zakładzie Ekonomiki i Organizacji GospodarstwRolnych. Po zmianach organizacyjnych
w 2008 roku kontynuowałem pracę w Katedrze Zarządzania i Prawa na Wydziale Ekonomiczno-
Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a od czerwca 2017 roku po kolejnych
zmianach organizacyjnych, pracuję w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w
Agrobiznesie.

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. 2017 r. poz. 1789):

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe w rozumieniu w/w Ustawy, które uznaje za znaczący wkład
w rozwój nauk ekonomicznych W dziedzinie: nauki ekonomiczne, w dyscyplinie: ekonomia, jest
monografia:

Benedykt Pepliński:Determinantyregionalnych zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w
Polsce. Wydawnictwo Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań 2019, ss. 295, ISBN
978-83-7160-926—8.

Recenzentarni wydawniczymi byli:
Dr hab. Elzbieta Szymańska, prof. nadzw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie,
Dr hab. Sebastian Stępień, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zarówno koncepcja, jak i realizacja wskazanego dzieła jest moim autorskim, samodzielnym
wkładem do nauki.

4.2. Omówienie celu naukowegow. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem
ich ewentualnegowykorzystania.

Wybór zakresu tematycznego monografii wynikał z wieloletniej pracy badawczej, która
koncentrowała się wokół ekonomiki rolnictwa, w tym szczególnie produkcji żywca wieprzowego
i była prowadzona na poziomie sektorowym i mikroekonomicznym. Sektor produkcji trzody
chlewnej przechodzi obecnie głębokie zmiany strukturalne, które nakładają się na procesy
przestrzennej koncentracji pogłowia. Są one zgodne z tendencjami społeczno-gospodarczymi
zachodzącymi we współczesnej gospodarce, które prowadzą do znacznego zróżnicowania
rozwoju regionalnego w większości obszarów Życia gospodarczego.
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Wieprzowina jest najważniejszym konsumowanym mięsem W Polsce, a poziom
konsumpcji, pomimo systematycznego spadku pogłowia trzody chlewnej, utrzymuje się na
poziomie około 40 kg na osobę. Wśród wielu przyczyn kryzysu na tym rynku podawanych przez
ekonomistów brakuje czynników wynikających z uwarunkowań rozwoju produkcji na poziomie
regionalnym. Wynika to m.in. z braku badań przeprowadzanych na tym poziomie w długim
horyzoncie czasowym. Najczęściej ograniczają się one do analiz zmian pogłowia W okresie
kilkunastu lat i nie obejmują całościowo żródeł kryzysu na rynku żywca wieprzowego w Polsce.
Dotychczasowe badania na temat delokalizacji działalności gospodarczej dotyczyły przede
wszystkim działalności przemysłowej. Brakuje natomiast W literaturze, nie tylko krajowej,
opracowań podejmujących zagadnienie zmian W rozmieszczeniu produkcji rolniczej w ujęciu
regionalnym oraz czynnikówwpływających na te zmianyW ujęciu długoterminowym.W związku
z tym celem głównym monografii bylo rozpoznanie i identyfikacja czynników
determinujących zmiany pogłowia trzody chlewnej i loch w Polsce w ujęciu regionalnym.
Przyjęty zakres tematyczny skłonił do postawienia kilku celów szczegółowych, które objęły:

— przybliżenie istoty rozwoju regionalnego i ewolucji poglądów na temat czynników
determinujących zróżnicowanie rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem
teorii lokalizacji i rozwoju regionalnego W rolnictwie,

— charakterystykę zmian W produkcji żywca wieprzowego na świecie w latach 1961-2016 i
przedstawienie bieżącej sytuacji m.in. W zakresie zachodzących procesów
koncentracyjnych W kilku krajach o największym na danym kontynencie pogłowiu trzody
chlewnej,

— rozpoznanie procesów koncentracyjnych pogłowia trzody chlewnej w UE na poziomie
regionalnym (NUTS-2)W latach 1977, 1990, 2004 i 2015,

_ przedstawienie bieżącej sytuacji na rynku żywca wieprzowego w Polsce,
— określenie czynników determinujących zmiany pogłowia trzody chlewnej i loch W Polsce

w ujęciu regionalnym w latach 1960—2017, W tym Wpływu centrów regionalnych na
lokalizację pogłowie trzody chlewnej i loch W latach 1960, 1973, 1996 i 2010,

— określenie zmian pogłowia trzody chlewnej W Polsce W ujęciu wojewódzkim w latach
1960-2017 oraz powiatowym W latach 1960, 1973, 1996 i 2010,

— wyodrębnienie obszarów o podobnych uwarunkowaniach rozwoju produkcji żywca
wieprzowego W Polsce,

4
fii/› (fma/Zu



— prognozę zmian pogłowia trzody chlewnej i loch w poszczególnych województwach na
podstawie ich pogłowia w marcu, czerwcu lub lipcu oraz listopadzie lub grudniu w latach
1991 - czerwiec 2018.

Realizacja powyższych celów umożliwiła postawienie i weryfikację czterech hipotez
badawczych:

Hipoteza 1 — procesy koncentracji pogłowia trzody chlewnej w Polsce są zbieżne z
tendencjami zachodzącymi wśród liderów na światowym rynku żywca wieprzowego,

Hipoteza 2 — produkcja trzody chlewnej koncentruje się na obszarach peryferyjnych
największych ośrodków centralnych,

Hipoteza 3 — uwarunkowania historyczne determinują przestrzenną alokację produkcji
trzody chlewnej w Polsce,

Hipoteza 4 - na tradycyjne uwarunkowania koncentracji trzody chlewnej nakładają się
współczesne czynniki produkcyjno-ekonomiczne warunkujące regionalną koncentrację pogłowia
trzody chlewnej.

Wyznaczając ramy czasowe dążono do objęcia badaniami jak najdłuższego okresu, co
pozwalało zmniejszyć wpływ krótkoterminowych zmian na wartość i istotność uzyskanych
wyników przy jednoczesnym przyjęciu porównywalnego czasu badań dla okresu gospodarki
centralnie sterowanej i wolnorynkowej (po około 30 lat), które w istotny sposób wpływały na
tendencje zachodzące w sektorze rolnym. Istotne znaczenie miała także dostępność niezbędnych
i wiarygodnych danych statystycznych. Pozyskałem je z GUS, wykorzystując: Roczniki
Statystyczne, Roczniki Statystyczne Województw, Roczniki Statystyczne Rolnictwa, Banku
Danych Lokalnych i in. W przypadku danych międzynarodowych korzystałem z baz Eurostat i
Faostat. Długi okres badawczyobejmującyblisko 60 lat jest cenny i rzadko stosowany (mimo
iż daje obraz zmian zachodzących na rynku w różnych systemach gospodarczych i

politycznych), dlatego stanowi w mojej ocenie ważny wkład w identyfikację czynników
określającychprocesy koncentracji pogłowia trzody chlewnej i loch.

Badania przeprowadzono na dwóch poziomach podziału administracyjnego Polski, tj. na
poziomie województw i powiatów. Stosunkowo długi zakres czasowy badań, tj. od 1960 roku
spowodował, że w tym okresie obowiązywały trzy odmiennepodziały administracyjne.Do końca
maja 1975 roku funkcjonowało 17 województw oraz 5 miast wydzielonych (województw
miej skich, tj. Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław).W wyniku reformy administracyjnej
z 1975 roku utworzono 49 województw 1ikwidując jednocześnie szczebel powiatowy.
Obowiązujący od 1 stycznia 1999 roku podział administracyjny wyodrębnił 16 województw.
Granice administracyjne województw w dużym stopniu pokrywają się z podziałem z 1975 roku.

. .
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Największe zmiany dotyczyły nie przywrócenia byłego województwa koszalińskiego i włączenia
jego obszaru w skład województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Znacznie zmniejszony
został także obszar województwa świętokrzyskiego (dawnego kieleckiego), którego północna
część znalazła się w ramach województwa mazowieckiego.

Przeprowadzenie cząstkowych badań wg podziałów administracyjnych obowiązujących w
danych okresach znacząco utrudniłoby analizę uzyskanych wyników oraz wyprowadzenie
właściwych wniosków, szczególnie porównującwyniki z 49 województw z uzyskanymi z 16 i 17

województw. Ponadto nastąpiłoby skrócenie szeregów czasowych do 15, 24 i 18 lat, co mogłoby
zwiększyć ryzyko uzyskania przypadkowych wyników.

W zwiazku z powyższym dla celów porównawczych zdecydowano się w całym badanym
okresie przeprowadzić analizy dla obowiązującego w 2018 roku podziału administracyjnego. W
przypadku województw dla lat 1960-1974 wymagało to tylko skorygowania o wartości
parametrów 2 powiatów lub gmin znajdujących się w innym niż obecnie województwie. W
przypadku lat 1975-1996 sumowanowartości parametrów z województw, którew większej części
weszły w skład danego województwa korygując o wartości parametrów w poszczególnych
powiatach i gminach w 1974 i 1996 (większość danych dostępna była W publikacjach z
Powszechnego Spisu Rolnego). Ponieważ dla lat 1975—1995 nie były dostępne pełne dane, dlatego
obliczono, jaka część parametrów z poszczególnych województw została przeniesiona do
aktualnie występujących województw w 1974 i 1996 roku. Jeśli udziały te różniły się dla każdego
roku dokonano ich korekty wg wzoru:

Ui = U75 + (U96 — U75) / 21 * Ri, gdzie:
Ui — udział danego parametru do przeniesienia do danego województwa w „i” roku, np. w 1980
roku w piątym roku,
U75 — udział danego parametru przeniesiony do danego województwaw 1975 roku,
U95 ~ udział danego parametru przeniesiony do danego województwaw 1996 roku,
21 — liczba lat (okresów) pomiędzy 1975 i 1996,

R — liczba lat po 1975 roku, np. 1980 jest 5 rokiem.
W przypadku powiatów aktualne granice większości z nich pokrywają się z ich granicami

w 1975 roku, a liczba powiatów ziemskich była podobna, dlatego przeprowadzone analizy na tym
poziomie uznano za porównywalne.

Zebrane dane wtórne zostały opracowane za pomocą:
— miar dynamiki ~ przyrosty absolutne i względne: jednopodstawowe i łańcuchowe,
— korelacji prostej,
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— miar koncentracji wartości cech — współczynnik koncentracji Giniego,
— analizy skupień,
— analizy technicznej,
— metod panelowych,
— metod opisowych i porównawczych.
Teorie lokalizacji i rozwoju regionalnego są ze sobą powiązane i podlegały stopniowej

ewolucji. Przedstawione w pracy teorie lokalizacji i rozwoju regionalnego wyjaśniają głównie
zjawiska zachodzące w rozmieszczeniu produkcji przemysłowej, jednak wiele z tych koncepcji
znajduje zastosowanie w sektorze rolnym. Bezpośrednio z produkcją rolniczą powiązane są teoria
kręgów Thunena oraz teoria Sinclaira. W obydwu koncepcjach produkcja mięsa powinna być
lokalizowana w kręgach najbardziej oddalonych od miasta. Wg Sinclaira wynikało to z dużej
atrakcyjności pracy w sektorach nierolniczych, która ograniczała możliwość rozwoju
wysokotowarowych gospodarstw rolnych oraz skłaniała wielu rolników do porzucania pracy w
gospodarstwie. Wzrost wartości gruntów oraz osiedlanie się ludności miejskiej wokół dużych
aglomeracji prowadziło do likwidacji w pierwszej kolejności produkcji zwierzęcej (dotyczyło to
szczególnie towarowych gospodarstw z produkcją trzody chlewnej z racji swoich specyficznych
uciążliwości takich jak zapach, hałas, kurz). Znalazło to odzwierciedlenie w przeprowadzonej
analizie lokalizacji pogłowia trzody chlewnej i loch, która wykazała koncentrację tej
produkcji na terenach peryferyjnych największych ośrodków centralnych, a więc
zlokalizowanych 25-125 km od tych ośrodków, co potwierdziło hipotezę 2. Na znaczeniu
traciły natomiast obszary półperyferyjne, a więc zlokalizowane do 25 km od centrówmiast oraz
obszary zewnętrzne, tj. oddalone od największych miast o ponad 125 km, W przypadku terenów
półperyferyjnychwynikało to ze wzrostu wartości gruntóww pobliżu aglomeracji, który wypierał
rolnicze użytkowanie ziemi oraz antycypował miejską ingerencję w intensywrrość produkcji
rolnej. Najmniejszy wpływ tego zjawiska wystąpił w przypadku Łodzi oraz Krakowa i

najmniejszych ośrodków centralnych, czyli Białegostoku, Bydgoszczy i Lublina. Potwierdzenie
aktualności prawidłowości zawartych w teorii Sinclaira można uznać za oryginalny wkład
w badania z zakresu nauk ekonomicznych.

Przeprowadzona w monografii analiza sytuacji sektora produkcji żywca wieprzowego w
Polsce wg koncepcji zaproponowanej przez Prebisha, która dzieli świat na bogate centrum
zlokalizowane w Europie, USA i innych bogatych krajach świata i peryferia obejmujące kraje
biedne wskazuje,że Polska jako rynek posiada wiele cech regionu peryferyjnego. Przykłademjest
znaczny udział kapitału zagranicznego w polskiej branży mięsnej. Marginalne znacznie w



produkcji żywca wieprzowego, podobnie jak w innych sektorach produkcji rolnej mają klastry,
które wynika ze znacznego przestrzennego rozproszenia tej produkcji. Największy potencjał do
stworzenia klastrów oraz poziomych i pionowych powiązań integracyjnych z udziałem
gospodarstw z produkcją trzody chlewnej mają regiony o największej koncentracji tego pogłowia.
Należy do nich zaliczyć obszar projektowanego Południowo Zachodniego Obszaru
Funkcjonalnego Województwa Wielkopolskiegocharakteryzującego się najbardziej rozwiniętym
poziomem koncentracji produkcji rolniczej (w tym produkcji trzody chlewnej) w Polsce. Mimo
braku formalnej struktury klastrowej region południowo-zachodniej Wielkopolski posiada już
większość cech klastra lokalnego. Sprzyja to także zgodnie z koncepcją regionu uczącego się,
wzajemnemu uczeniu się, przekazywaniu wiedzy praktycznej i wymianie doświadczeń oraz
większej dostępności specjalistycznych materiałów i usług.

Zaawansowanie przestrzennej koncentracji pogłowia trzody chlewnej w poszczególnych
krajach jest mocno zróżnicowane. Zasadniczo w krajach z dominującą wysokotowarową
produkcją żywca wieprzowego jest ona znacznie zaawansowana, podczas gdy w krajach z
dominacją ekstensywnej produkcji prawie nie występuje.W Polsce aktualnie procesy te są mniej
zaawansowane niż w większości najważniejszych producentów trzody chlewnej w Europie
Zachodniej, ale bardziej zaawansowane niż w innych krajach Europy Środkowo—Wschodniej.
Procesy przestrzennej koncentracji pogłowia trzody chlewnej i loch analizowano badając udział
w krajowym pogłowiu:

— 3 województw 0 największym pogłowiu,
- 62 powiatów i 93 powiatów (tj. odpowiednio 20% i 30% wszystkich powiatów w Polsce z

wyłączeniem miast na prawach powiatu) o największym pogłowiu,
- województw i powiatów o najwyższej obsadzie użytkujących 20 i 30%UR w Polsce,
— wskaźnik Giniego obliczony na poziomie regionalnym (wojewódzkim) i lokalnym

(powiatowym).

Zmiany udziału pogłowia tych grup zwierząt wykazały, że do 1990 roku procesy
przestrzennej koncentracji pogłowia były spowolnione ograniczeniami wynikającymi z
gospodarki centralnie sterowanej, w tym także reglamentacją pasz, co limitowało produkcję
trzody chlewnej do poziomu wynikającego z możliwości wyżywienia trzody chlewnej z
posiadanych pasz własnych. Ustąpienie tych ograniczeńprzyspieszyło procesy relokacji pogłowia
w Polsce, a utrzymanie się tempa przestrzennej koncentracji spowoduje, że w perspektywie
kilkunastu lat około 70% pogłowia zlokalizowane zostanie na obszarze użytkującym 20-30%UR.

Badania wykazały, że większość zachodzących procesów w sektorze produkcji trzody
chlewnej w Polsce była niekorzystna. Jednym z nielicznych pozytywnych zjawisk w
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analizowanym sektorze był zmniejszający się poziom sezonowości skupu i cen skupu trzody
chlewnej w Polsce. Negatywnie natomiast oceniono m.in. tempo poprawy plenności loch, gdyż
znaczna poprawa liczby odsadzanych prosiąt od maciory w ciągu roku nastąpiła dopiero, gdy
szybko zaczęło się zmniejszać pogłowie loch, zwłaszcza w stadach najmniejszych.

Również tempo koncentracji stada trzody chlewnej w gospodarstwach rozwojowych
przebiegało w Polsce zbyt wolno, gdyż przyrost pogłowia w tych gospodarstwach nie

rekompensował jego ubytku w stadach mniejszych, co spowodowało przyspieszenie spadku
pogłowia trzody chlewnej i loch po 2008 roku. Wskazuje to na utratę konkurencyjności na
rynkach międzynarodowych przez polskich producentów. Wynikać to może ze zbyt wolnego
tempa poprawy efektywności produkcji, które nie pokrywa w pełni skutków wynikających m.in.
z realnego spadku cen skupu trzody chlewnej, pogarszającej się relacji cen skupu tuczników do

targowiskowych cen prosiąt oraz do cen skupu zbóż i zaproponowanegow monografii bardziej
kompleksowego wskaźnika - relacji cen skupu żywca wieprzowego do cen surowców
paszowych.

Propozycja nowego uproszczonego wskaźnika oceny opłacalności produkcji trzody chlewnej
w Polsce jest rozwinięciem podjętej przeze habilitanta w 2017 roku konieczności zmiany tego
wskaźnika (w artykule Wpływ cen żywca wieprzowego i zbóż na pogłowie trzody chlewnej w
Polsce w latach 1995—2016 [Zał. 3, pkt II.B.4 poz.l]). Wskazano tam na nieadekwatność
wykorzystywania żyta jako zboża wskaźnikowego, które, pomimo spadku jego znaczenia w
strukturze zasiewów i zużycia pasz, nadal jest najczęściej przyjmowanym do analiz gatunkiem
zboża. Za nieuzasadnione uznano także wykorzystywanie cen targowiskowych z racji ich

marginalnego znaczenia w obrocie rynkowym oraz rosnących dysproporcji pomiędzy cenami

skupu i cenami targowiskowymi, które w przypadku pszenicy i żyta wynoszą obecnie przeciętnie
ponad 15%. Relacja cen skupu żywca wieprzowego do cen surowców paszowych uwzględnia 4
zboża najczęściej wykorzystywane w żywieniu żywca wieprzowego (pszenica, jęczmień,
pszenżyto, kukurydza), śruty poekstrakcyjne sojową i rzepakową oraz premiksy, które łącznie
stanowią 98-99% składu pasz. Zaletą opracowanego wskaźnika jest niższy niż w przypadku
poszczególnych zbóż współczynnik zmienności.W przypadku analizy na poziomie wojewódzkim
z racji dostępności danychmożliwe było wyliczenie wskaźnika z wykorzystaniem wyłącznie zbóż
paszowych.

Na podstawie wyników z przeprowadzonej analizy skupień pozytywnie zweryfikowano
hipotezę trzecią, która wskazała na nasilanie się historycznych podziałów wynikających z
przebiegu granic obowiązujących w czasie zaborów (na ziemie zaboru pruskiego, rosyjskiego
wraz z austriackim) oraz na obszary ziem odzyskanych, które determinują przestrzenną alokację
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produkcji trzody chlewnej w Polsce. Kryterium grupowania było 12 czynników:
1. obsada trzody chlewnej na 100 ha UR,
2. obsada loch na 100 ha UR,

. przeciętna powierzchnię gospodarstw rolnych (ha UR),b)

4. udział gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha UR w ogólnej liczbie gospodarstwpowyżej
1 ha UR,

5. plony zbóż,
6. produkcja zbóż w przeliczeniu na sztukę pogłowia trzody chlewnej,
7. średnioroczne ceny skupu surowców zbożowych,
8. średnioroczne ceny skupu trzody chlewnej,
9. średnioroczne targowiskowe ceny prosiąt,
10. plenność loch (zamiast 1960 przyjęto dane z 1966),
11. udział gospodarstw z pogłowiem trzody chlewnej w ogólnej liczbie gospodarstw powyżej 1

ha UR (z wyjątkiem 1960),

12. udział pogłowia trzody chlewnej w stadach liczacych powyżej 100 szt. w pogłowiu ogółem
(z wyjątkiem 1960).

Analiza skupień została przeprowadzona dla lat pierwszego (1960 rok) i ostatniego roku
analizy (2017 rok) oraz dla 1990 roku, w którym nastąpiła w Polsce zmiana systemu
gospodarowania. W każdym z analizowanych lat wyodrębniono trzy skupienia. W 2017 roku w
skupieniu 1 znalazły się województwa z ziem odzyskanych, a więc z dolnośląskiego, lubuskiego,
opolskiego, warmińsko—mazurskiego i zachodniopomorskiego. W skupieniu 2 z byłego zaboru
pruskiego, a wiec kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie. W skupieniu 3 znalazły się
pozostałe województwa, a więc z byłego zaboru austriackiego i rosyjskiego.

Województwa z pierwszego skupienia w analizowanym okresie w większości cechowały się
szybszym niż przeciętnie wzrostem plonów, największym ubytkiem UR, ogólnej liczby
gospodarstw rolnych oraz gospodarstw z produkcją trzody chlewnej, dzieki czemu w 2016 roku
cechowały sie najlepszą strukturą stada. Przyczyniło się to do większej niż w innych regionach
kraju poprawy plenności loch. W latach 1960-2017 na terenie województw z tego skupienia
pogłowie trzody chlewnej i loch zmniejszyło się odpowiednio o 45% o 55%.

Na terenie województw ze skupienia drugiego ubytek ziemi rolniczej, liczby gospodarstw
ogółem i z produkcją trzody chlewnej był najmniejszy. Dzięki podwojeniu pogłowia trzody
chlewnej i zwiększeniu pogłowia loch o 27% struktura i przeciętna wielkość stada tych grup
zwierząt były korzystniejsze niż przeciętnie w kraju i nieznacznie gorsze niż w przypadku
województw ze skupienia pierwszego. Region ten cechował się także wyższymi niż przeciętnie

10

GW [miś/M



plonami zbóż oraz plennościa loch, choć tempo przyrostu tych wskaźników było tylko
nieznacznie wyższe niż przeciętnie.

W trzecim skupieniu obejmującym wschodnią część kraju, pomimo większego niż
przecietnie ubytku UR, gospodarstw rolnych oraz jednostek zajmujących się produkcją Żywca
wieprzowego, struktura i przeciętna wielkość stada trzody chlewnej i loch była najmniej
korzystna. Niższe niż przeciętnie tempo poprawy wskaźników produktywności spowodowało
zwiększenie przestrzennego zróżnicowania się tych paramentów w Polsce i przyczyniło się do
zmniejszenia w badanym okresie o 50-70% wielkości pogłowia tych grup zwierząt. Szczególnie
niekorzystnie kształtowała się większość analizowanych parametrów w Polsce Południowo-
Wschodniej.

Analiza panelowa potwierdziła hipotezę czwartą i wykazała, że wzrost pogłowia trzody
chlewnej w poszczególnych województwach stymulowany był także przez współczesne czynniki
produkcyjno-ekonomiczne. Badaniu w tej metodzie poddano 9 czynników, które cechowały się
znaczną regionalna zmiennością, tj. czynniki 3—10 (czynniki ll i 12 nie mogły być wykorzystane
gdyż w metodzie tej wymagane były dane dla całego badanego okresu) wykorzystane w analizie
skupień oraz powierzchnię UR w poszczególnych województwach. Analiza panelowa wykazała,
że wzrost pogłowia stymulowany jest przez zwiększanie się udziału gospodarstw o powierzchni
przekraczającej 15 ha UR, wzrost plonów zbóż oraz poprawę plenności loch (w przypadku
pogłowia loch istotne okazały się pierwsze trzy zmienne). Z racji zapisu matematycznego
stymulantą był także areał UR W poszczególnych województwach. Ponieważ we wszystkich
województwach przez prawie cały badany okres następowało zmniejszanie się zasobów ziemi,
dlatego zmiany Wielkości pogłowia trzody chlewnej i loch zachodziły korzystniej (w relacji do
innych województw) w jednostkach, w których ubytek UR był najmniejszy.

Zwiększanie się pogłowia trzody chlewnej wraz ze wzrostem udziału gospodarstw o
powierzchni powyżej 15 ha UR oraz plonów zbóż jest zgodne z oczekiwaniami, gdyż w obu
przypadkach wzrost ich wartości przyczynia się do zwiększania własnych zasobów paszowych.
Dzięki temu następuje poprawa efektywności i opłacalności produkcji trzody chlewnej, a przez to
także całego gospodarstwa, co z kolei zwiększa jego możliwości inwestycyjne, również w sektor
żywca wieprzowego. Proces ten dotyczy szczególnie rozwoju produkcji w tradycyjnych
gospodarstwach rolnych.

Pozytywnie na poziom pogłowia oddziaływał wzrost plenności loch, gdyż do końca I
dekady XXI Wieku największy przyrost pogłowia był w województwach z byłego zaboru
pruskiego, a w ostatniej analizowanej dekadzie najmniejszy spadek pogłowia wystąpił na terenie
ziem odzyskanych, w których poprawa plenności była największa. Najwolniejszy wzrost
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plenności był w województwach południowo—wschodnich, a więc w tych, gdzie spadek pogłowia
trzody chlewnej był największy.

Destymulantami były natomiast przeciętna powierzchnia gospodarstw oraz produkcja zbóż
na sztukę pogłowia trzody chlewnej.W przypadku pierwszej zmiennej współczynnik sugeruje, że
pogłowie trzody chlewnej najszybciej zmniejszało się w województwach, w których wzrost
przeciętnego areału UR był najwiekszy. W przypadku drugiej destymulanty wynik jest zgodny z
oczekiwaniami, gdyż wraz ze wzrostem pogłowia trzody chlewnej zmniejszała się ilość zbóż
przypadających na sztukę pogłowia trzody chlewnej.

Ważnym z punktu widzenia prognozowania zmian pogłowia trzody chlewnej i loch w
poszczególnych województwach są czynniki fundamentalne, wśród których jednym z
ważniejszych czynników jest udział pogłowia w stadach rozwojowych i najbardziej narażonych
na likwidację. W prognozie tej wykorzystano także analizę techniczną, która od lat jest
powszechnie stosowana w odniesieniu do rynku finansowego. Wykorzystanie analizy
technicznej do prezentacji prognozowanych zmian pogłowia w województwach Polski (w
tym przypadku trzody chlewnej i loch) stanowi istotny wkład w rozwój metod badań w
dyscyplinie ekonomia. Przeprowadzona analiza wykazała, że zmiany pogłowia trzody chlewnej
pozwalają wykreślać podstawowe formacje wykorzystywane w analizie technicznej i najczęściej
wyznaczają one przyszłe tendencje zgodnie z oczekiwanym dla danej formacji kierunkiem.
Można zatem przyjąć, że analiza techniczna może być wykorzystywana także do opisu procesów
zachodzących na pozostałych rynkach rolnych.

Z przeprowadzonej prognozy wielkości pogłowia trzody chlewnej i loch wynika, że w
przypadku trzech województw znajdujących się na ziemiach odzyskanych (dolnośląskim,
lubuskim i zachodniopomorskim) sytuacja techniczna jest najlepsza, gdyż po wieloletnich
trendach spadkowych wyrysowane zostały trendy boczne lub niewielkie trendy wzrostowe.
Utrzymanie tych trendów do 2021 roku jest bardzo prawdopodobne, gdyż struktury stada w tych
województwach są najkorzystniejsze, a udział trzody chlewnej i loch w stadach rozwojowych
najwyższy w kraju.

Mniej korzystnie kształtuje się sytuacja w województwach z byłego zaboru pruskiego, gdyż
tylko w województwie wielkopolskim pogłowie trzody chlewnej znajduje się w trendzie
wzrostowym i do 2021 roku powinien być on utrzymany. Zagrożeniem dla tego scenariusza jest
stosunkowo duży udział pogłowia trzody chlewnej w stadach liczących 10-99 sztuk, a więc
najbardziej narażonych na likwidację. W przypadku województw kujawsko-pomorskiego i

pomorskiego oraz w przypadku lochw tych trzech województwach sytuacja techniczna jest mniej
korzystna, gdyż należy oczekiwać pogłębienia minimów pogłowia do 2020 roku.
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W pozostałych województwach (z wyjątkiem pogłowia trzody chlewnej w łódzkim i

mazowieckim) dominują trendy spadkowe o dość znacznym nachyleniu, a w przypadku pogłowia
loch dla kilku województw wyrysowano także przyspieszone trendy spadkowe, które wskazują
na dalszy dynamiczny spadek pogłowia w najbliższych latach w większości z nich.
Prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza wzmacnia duży udział pogłowia w stadach
najbardziej zagrożonych likwidacją, a więc liczących 10-99 sztuk w przypadku trzody chlewnej i
do 19 loch oraz niewielki udział tych zwierząt w stadach rozwojowych. W przypadku stad
najbardziej zagrożonych likwidacją w latach 2005-2016 pogłowie trzody chlewnej i loch
zmniejszyło się o ponad 2/3, a więc najwięcej spośród wszystkich grup zwierząt. Za stada
rozwojowe uznano te, które znajdują się w grupach statystycznych, w których liczba jednostek w
kolejnych latach przybywa. Wg danych z lat 2013—2016 za takie można uznać fermy utrzymujące
co najmniej 1000 sztuk trzody chlewnej i 50 (cykl zamknięty) lub 100 loch (cykl otwarty).
Minimalna wielkość stada stale zwiększa się, gdyż do 1990 roku za rozwojowemożna było uznać
odpowiednio 100 szt. trzody chlewnej i 5 loch.

Badania przeprowadzone na poziomie lokalnymwskazują na występowanie procesu relokacji
pogłowia trzody chlewnej i loch z wschodnich powiatów Polski do powiatów znajdujących się w
województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Spowodowało to „przeniesienie” zagłębia
wieprzowego z regionu zlokalizowanego w pasie od Sokółki i Białegostoku do powiatów
położonych na południe od Lublina na obszar południowo—zachodniej części województwa
wielkopolskiego.Wzrost liczbywielkotowarowych ferm trzody chlewnej i loch oraz rozwój tuczu
nakładczego spowodował pojawienie się w 2010 roku w gronie powiatów o najwyższym
pogłowiu pierwszych jednostek z regionów, w których produkcja trzody chlewnej w
gospodarstwach indywidualnych nie miała dużego znaczenia. Najbliższy spis powszechny ujawni
zapewne większą liczbę takich jednostek. Przy wyborze lokalizacji ferm największe znaczenie w
restrykcyjnym polskim systemie prawnym ma znalezienie lokalizacji, która daje największe
szanse na uzyskanie stosownych pozwoleń budowlanych oraz minimalizującej możliwość
oprotestowania przez społeczność lokalną. Takie Wymagania spełniają najczęściej tereny po
byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych, dlatego najwięcej takich lokalizacji jest na terenach
ziem odzyskanych oraz w mniejszym stopniu w województwach byłego zaboru pruskiego.

Przeprowadzone badania wskazały na rosnące znaczenie uwarunkowań historycznych w
kształtowanie przestrzennej lokalizacji produkcji trzody chlewnej w Polsce. Analiza koncentracji
przestrzennej i zachodzących tendencji pozwala sądzić, że w perspektywie średniookresowej
produkcja trzody chlewnej rozwijać się będzie dwutorowo. W regionach z dobrze rozwiniętą
produkcją żywca wieprzowego w gospodarstwach indywidualnych będzie ona kontynuowana,
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natomiast w pozostałej części kraju odbywać się będzie punktowo poprzez fermy
wielkotowarowe, które powstaną głównie na terenach ziem odzyskanych i W mniejszym stopniu
na terenie byłego zaboru pruskiego. W związku z tym można spodziewać się dalszego
ograniczania pogłowia trzody chlewnej W Polsce Wschodniej.

Pogłębiający się kryzys na rynku żywca wieprzowego oraz narastające regionalne
zróżnicowanie pogłowia trzody chlewnej wskazują na nieskuteczność prowadzonej polityki
wobec tego sektora. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do modyfikacji tej polityki,
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Prognozowane dalsze zmniejszanie się
pogłowia we wschodniej części kraju wskazuje, że program wsparcia rozwoju produkcji trzody
chlewnej w Większym stopniu powinien uwzględniać skalę prowadzonej produkcji zwierzęcej, a
W mniejszym niż obecnie stopniu uwzględniać powierzchnię UR W województwach.

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych

5.1. Problematyka badawcza.

W głównym nurcie moich badań od początku pracy naukowej były zagadnienia związane
z ekonomiką rolnictwa na poziomie mikroekonomicznym i sektorowym. Problematyka ta
ewoluowała W mojej pracy naukowej i W dużym stopniu wynikała z uczestnictwa W projektach
badawczych oraz z zapotrzebowania zgłaszanego przez otoczenie gospodarcze. Można ją
zdefiniować W trzech obszarach badawczych:
1. Ekonomika produkcji zwierzęcej i roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem sektora

produkcji trzody chlewnej,
2. Ocena skutków ekonomicznych dla rolnictwa związanych z uruchomieniem odkrywkowych

kopalni węgla brunatnego,
UJ Publikacje interdyscypliname.

Poniżej krótko zostały omówione najważniejsze opracowania naukowe w ramach
wymienionych trzech obszarów badawczych. Dziesięć artykulów załączonych do wniosku i

wyszczególnionych w załączniku 4 zaznaczonow autoreferacie przez pogrubienie.

Ad. 1. Ekonomika produkcji zwierzęcej i roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem
sektora produkcji trzody chlewnej

Zagadnienia związane z ekonomiką produkcji żywca wieprzowego były głównym
przedmiotem moich zainteresowań badawczych od początku pracy naukowej. W ramach tego
obszaru badawczego głównym osiągnięciem jest monografia omówiona W punkcie 4 niniejszego

fgw/mź» 14



autoreferatu.

Pierwsze prace dotyczyły zagadnień związanych z czynnikami determinującyrni ceny
skupu żywca wieprzowego [II.B.1. poz. 691] oraz stosowanych przez zakłady mięsne dopłat do
cen skupu trzody chlewnej [II.B.l. poz. 55 i 66], które wykazały stosowanie przez odbiorców
tuczników dość rozbudowanego systemu dopłat (premii) do ceny podstawowej. Analiza
wysokości premii wskazywała, że dla ubojni coraz większe znaczenie miała poprawa mięsności
tuczników oraz trwałości współpracy.

Podjety został także (przede wszystkim z dr Majchrzyckim) aspekt efektywności
stosowania krajowych roślin strączkowych w żywieniu zwierząt. W pracy Ekonomiczne aspekty
uprawy roślin strączkowych na paszę [Il.B.l. poz. 63] oraz Opłacalność uprawy roślin
strączkowychjako alternatywnego źródła bialka paszowego [II.B.l. poz. 62], które są jednymi z
pierwszych prac z tej tematyki po 1990 roku, przeprowadzono wielowan'antową uproszczoną
kalkulację opłacalności uprawy krajowych roślin strączkowych. Z przeprowadzonej symulacji
wynikało, że koszt wyprodukowania białka ogólnego w rodzimych roślinach strączkowych przy
ponadprzeciętnych plonach był niższy niż białka ze śrutypoekstrakcyjnej sojowej, natomiast przy
niższych niż przecietnie wykazano brak uzasadnienia ekonomicznego tej produkcji. Kontynuacja
badań opublikowanych w pracy Wstępna analiza efektów ekonomicznychzastosowania nasion
strączkowych w żywienia zwierząt w skali województwa wielkopolskiego [Il.B.l. poz. 61],
dowiodła, że dla przeciętnych warunków przyrodniczo-klimatycznych i plonów oraz w
porównaniu do kosztów zakupu śruty poekstrakcyjnej sojowej produkcja krajowych pasz
białkowych miała uzasadnienie tylko w przypadku grochu, peluszki oraz bobiku. W związku z
tym ich zastosowanie w żywieniu tuczników przyczyniłoby się do obniżenia kosztów ich
produkcji.

Kolejne prace powstały w oparciu o dane zebrane w ramach projektu KBNnr 5P06F01216
pt.: „Nowe metody badania nakładów materiałowo—energetycznych i oceny energochłonności w
gospodarstwach rolniczych”, Poruszono w nich aspekty metod oceny i analizy stopnia ich
zrównoważenia ekonomicznego [II.B.l. poz. 64 i 65], ich wyposażenia w ruchome środki
transportowe i stacjonarne środki techniczne [II.B.l. poz. 58—60]. Kontynuacja badań z tego
grantu nastąpiła w kolejnym projekcie badawczym KBN pt. „Wpływ nowych technologii oraz
poziomu istruktury nakładów materiałuwo-energetycznychnajakość surowcówrolniczych" [II.7.
poz. 2], w którym byłem wykonawcą (jeszcze przez uzyskaniemprzeze mnie stopnia naukowego
doktora). W związku z nim opublikowano prace dotyczące struktury nakładów pracy w

* Pełny opis bibliograficzny opracowań, do których są odwołania w autoreferacie znajduje się w załączniku 3,natomiastw nawiasach ujęto numer punktu w tym załączniku oraz numer pozycji.
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rozwojowych gospodarstwach rolniczych [II.B.l. poz. 56 i 57].

Duże rozdrobnienie polskiego rolnictwawraz Z rosnącą siłą przetargową koncentrujących
się zakładów mięsnych oraz perspektywa wejścia Polski do UE skłaniała do podejmowania
dyskusji nt. perspektyw krajowego rolnictwa oraz działań wspomagających jego rozwój. Wśród
wielu propozycji zgłaszano potrzebę przyspieszenia procesów integracyjnych poziomych i

pionowych. Badania te realizowane były w ramach grantu promotorskiego finansowanego przez
KBN pt. Analiza ekonomicznaprodukcji żywca wieprzowego w aspekcie integracji pionowej”
[II.7. poz. 3] na próbie 60 gospodarstw rolnych o różnym stopniu integracji pionowej oraz o różnej
skali produkcji trzody chlewnej. Pozyskane dane pierwotne stały się podstawą do napisania pracy
doktorskiej pt. Analiza ekonomiczna produkcji żywca wieprzowego w aspekcie integracji
pionowej. Przed obroną pracy doktorskiej opublikowanopracę Wpływ skali produkcji na strukturę
kosztów uprawy zbóż [II.B.l. poz. 48], w której określono poziom kosztów produkcji zbóż w
czterech klasach powierzchni UR oraz strukturę kosztów. Kolejne cztery artykuły naukowe
powstały po uzyskaniu stopniadoktora (Wpływ integracji pionowej wprodukcji trzody chlewnej
na jakość uzyskiwanego surowca [II.B.l. poz. 48], Integracja pionowa _ sposób na poprawę
rentownościprodukcji trzody chlewnej [II.B.l. poz. 47], Wpływ integracji pionowej na strukturę
inwestycji w gospodarstwach produkujących trzodę chlewna [II.B.l. poz. 46] oraz Analiza
ekonomicznaprodukcji żywca wieprzowego w aspekcie integracji pionowej [II.B.l. poz. 45]).
Badaniawykazały, że pogłębianie procesu integracyjnegowpływa na obniżenie poziomu kosztów
produkcji tuczników, a stosowane systemy premiowe i wyższa mięsność tuczników pozwalały
zintegrowanym pionowo producentom uzyskiwaćwyższe ceny skupu. Tendencje te występowały
niezależnie od ilości sprzedanych tuczników przez rolników. Wynikało to m.in. z pozytywnego
wpływu integracji na poziommięsności sprzedawanych tuczników.W przypadku analizy kosztów

pasz badania przeprowadzono dwuwariantowo, tzn. koszty pasz wyprodukowanych we własnym
gospodarstwie do obliczeń przyjęto po rzeczywistym koszcie ich produkcji w danym
gospodarstwie (wariant 1) i po cenach rynkowych (wariant 2). Kalkulacja ta wykazała pozytywny
wpływ posiadania własnej bazy paszowej na wyniki ekonomiczne produkcji żywcawieprzowego
niezależnie od skali produkcji jak i stopnia zintegrowania producentów wieprzowiny. Niższy
udział pasz Własnych w gospodarstwach naj silniej zintegrowanychmoże wskazywać na większą
skłonność tych gospodarstw do powiększania stada świń, kosztem wolniejszego rozwoju bazy
paszowej. Badania wykazały także, że wraz ze wzrostem skali produkcji zmniejszają się korzyści
osiągane przez producentów z pogłębiania integracji pionowej, zarówno na poziomie kosztów
produkcji, jak i uzyskiwanych cen. Uzyskane wyniki badań w ramach grantu promotorskiego
zostały także zaprezentowane na dwóch konferencjach krajowych [II.I. poz. 31, 32] i trzech

, , _
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międzynarodowych organizowanych przez International Farming Systems Association (IFSA),
Lithuanian University of Agriculture w Kownie oraz European Association of Agricultural
Economists (EAAE) [Il.l. poz. 21, 22 i 27] i opublikowanewmateriałach konferencyjnych [II.B.5.
poz. 7 i 8].

Na rynku żywca wieprzowego duże znacznie mają cykle świńskie oraz sezonowość
podaży trzody chlewnej i cen skupu tuczników. W tym kontekście ważnym zagadnieniem z
punktu widzenia producentów jest aspekt planowania produkcji i przewidywania poziomu cen,
który może ograniczyć ryzyko produkcyjne. Aspekt ten po raz pierwszy został podjęty w pracy
doktorskiej i rozwijany był w kolejnych latach, najpierw w publikacjach naukowych, a później
także w pracach popularnonaukowych [II.B.7. poz. 1, 2, 8-21] oraz prezentacjach głównie na
konferencjach przeznaczonych dla rolników [II.I. poz. 51-54, 56—58]. W prognozach
wykorzystywano analizę techniczną stosowaną głównie na rynkach finansowych. Analizy
dotyczyły najczęściej prognozy cen żywca wieprzowego np. Perspektywy kształtowania się
opłacalności produkcji żywca wieprzowego w latach 2007-2010 w świetle analizy technicznej
ll.B.l. poz. 36] i innych [ll.B.1. poz. 34, 43-44] , ale także Analizy opłacalności produkcji żywca
wieprzowegow 4—letnim cyklu kaniunkturalnym [II.B.1. poz. 42] oraz Perspektywy kształtowania
się cen żywca wołowego i mleka [II.B.1. poz. 40]. Analizy były przeprowadzane z
wykorzystaniem cen nominalnych i realnych. Zakres czasowy prognoz obejmował najczęściej
długośćjednego cyklu koniunkturalnego, tj. 3-4 lat. Przeprowadzone prognozy cen w większości
przypadków sprawdziły się, także w przypadku przedstawionych prognoz w okresie kryzysu
finansowego (Polskie rolnictwa w okresie kryzysufinansowego) [ll.B.1. poz. 31]. Potwierdzenie
przydatności analizy technicznej do prognozowaniacen surowców rolnych, stanowi istotny
wkładw rozwój metod badań w dyscyplinie ekonomia.

Równolegle z badaniami dotyczącymi prognoz cen opublikowałempierwsze opracowania
w ujęciu regionalnym, które dotyczyły uwarunkowań kształtujących ceny żywca wieprzowego i

wołowego [Il.B.1. poz. 37-39]. Badania wykazały występowanie znacznego zróżnicowania
przestrzennego cen skupu żywca wieprzowego i wołowego, z tym że najniższe ceny oferowane
były rolnikom w makroregionach cechujących się najwyższym pogłowiem trzody chlewnej i

bydła. Ponadto w przypadku trzody chlewnej stwierdzono, że wraz ze wzrostem poziomu
mięsności zmniejszają się koszty transakcyjne wieprzowiny (W przeliczeniu na mięso). Z kolei
analiza średniotygodniowych cen skupu tuczników wykazała, że zmiany trendów (np. ze
spadkowegona wzrostowy) zapoczątkowywane byływ województwach zachodnich, gdyż w nich
naj szybciej można znależć duże partie wysokomiesnych tucznikóww okresach niedoborów.Gdy
występował natomiast nadmiar tuczników zakłady mięsne naj szybciej rezygnowały z zakupóww
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innych makroregionach, co przekładało się na szybszy spadek cen. Najpóźniej zmiany trendów
następowały w województwach południowo-wschodnich cechujących się nadwyżka popytu.

Kolejne prace w ujęciu regionalnym Factors affecting changes in thepopulationofsows
in Poland. Regional analysis i Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany
pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna [II.B.1. poz. 6 i 13] dotyczyły analizy
Wpływu wybranych czynników na pogłowie trzody chlewnej i loch. W badaniach wykorzystano
wyniki ekonomiczno-produkcyjne celowo dobranego rozwojowego gospodarstwa rolnego
zajmującego się produkcją trzody chlewnej. W celu określenia regionalnego poziomu
opłacalności produkcji tuczników i prosiąt przyjęto przeciętne roczne ceny w poszczególnych
województwach takich jak ceny poszczególnych zbóż, tuczników i prosiąt. Kilkunastoletni zakres

czasowy pozwolił określić korelację Pearsona opłacalności produkcji prosiąt i tuczników z
pogłowiem trzody chlewnej i loch w poszczególnych województwach. W artykule pt. Analiza
regionalna zmianpogłowia trzody chlewnejw Polsce w latach 1960—2015 [Il.B.l. poz. 2] podjęto
analizę zmian pogłowia trzody chlewnej w poszczególnych województwach oraz w powiatach.
Ponieważ zakres czasowy pracy obejmował okres, w którym obowiązywały trzy różne podziały
administracyjne Polski, dla celów porównawczych konieczne było ujednolicenie obszaru
analizowanych województw. Analiza na poziomie powiatowym obejmowała analizę powiatów o

największym pogłowiu i obsadzie trzody chlewnej oraz poziomu koncentracji pogłowia w
powiatach o największym pogłowiu i obsadzie.

W artykule Wpływ cen żywca wieprzowegoi zbóż na pogłowie trzody chlewnej w Polsce
w latac/1 1995—2016 [II.B.4 poz.l] przeprowadzono analizę poziomu cen skupu żywca
wieprzowego, prosiąt oraz podstawowych zbóż. Wykorzystując średnią ruchomą Z 48 miesięcy
obliczono zmiany przeciętnych ceny w pełnym 4 letnim cyklu świńskim, która wskazała, że lata
2014-2016 cechowały się realnymi cenami wyższymi niż w latach 2006-2013. Podobnie
kształtowały się jednak także ceny zbóż, co przełożyło się na pogarszanie się opłacalności
produkcji tuczników. Wyrażała to relacja cen skupu tuczników do cen skupu poszczególnych
zbóż. Ponadto wskazano w pracy (o czym wspomniano W części 4.2. niniejszego załącznika) na
nieadekwatność wykorzystywania żyta jako zboża wskażnikowego, które, pomimo spadku jego
znaczenia w strukturze zasiewów i zużycia pasz, nadal jest najczęściej przyjmowanym do analiz
gatunkiem zboża. Za nieuzasadnione uznano także wykorzystywanie cen targowiskowych z racji
ich marginalnego znaczenia w obrocie rynkowym oraz rosnących dysproporcji pomiędzy cenami
skupu i cenami targowiskowymi, które w przypadku pszenicy i żyta wynoszą obecnie przeciętnie
ponad 15%.

Lata 2009-2015 były okresem mojego intensywnego uczestnictwa w projektach
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badawczych, którym podporządkowana została działalność publikacyjna. W ramach projektu
sfinansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Technologiczna i ekologiczna
modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych [II.7. poz. 6] powstało pięć opracowań. Na
podstawie zebranych danych z gospodarstw rodzinnych w pracy Energochłonnośc'produkcji w
wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego [II.B.1. poz. 27] określono
zmiany energochłonności produkcji roślin (poszczególnych zbóż, buraków cukrowych,
ziemniaków i zielonek z łąk i kukurydzy) uprawianychw tych jednostkach w latach 2001 i 2009,
a w publikacji Zmiany energochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach rolnych
województwawielkopolskiego [II.B.1. poz. 26] w latach 2001, 2009 i 2010. Analiza wykazała
podobny poziom energochłonności zbóż w badanych latach oraz jej istotne zmniejszenie w
przypadku pozostałych uprawianych roślin. W kolejnej publikacji Nakłady pracy ludzkiej, siły
pociągowej oraz energochłonność w wybranych gospodarstwach rolnych województwa
wielkopolskiego [II.B.l. poz. 28] badania zawarte w tytule pracy określono dla uprawy zbóż i

zielonek. Ponadto na bazie badanych w projekcie gospodarstw rolnych przeprowadziłem
optymalizację wykorzystania posiadanych przez nie zasobów ludzkich i rzeczowych [II.B.4. poz.
3 i 4].

Kolejny projekt badawczy finansowany przez NCN, w którym byłem kierownikiem
dotyczył zagadnień pt.: „Analizakomparatywna efektywności ekonomicznej chowu, jakości
oraz przydatności technologicznej mięsa świń tuczonych w systemach intensywnym i

ekstensywnym” [II.7. poz. 1]. Celem projektu była analiza komparatywna efektywności
ekonomicznej chowu, jakości mięsa świń tuczonych w systemach ekstensywnych i intensywnych
ze szczególnym uwzględnieniem przydatności technologicznej mięsa do produkcji modelowych
wieprzowych wyrobów gotowych analizowanych na poziomie producentów tuczników oraz
przetwórców świń (ubojni i masarni). Problematykę projektu należy uznać za cenną w dobie
postępującej intensyfikacji produkcji i narastającej presji na obniżanie kosztów, która w
powszechnej opinii odpowiada za pogorszenie jakości mięsa. Doświadczenie przeprowadzono w
trzech grupach doświadczalnych, tj. w tuczu intensywnym do wagi około 120 kg oraz w
ekstensywnym do wagi około 100 kg i 120 kg. Pasza do tuczu ekstensywnego cechowała się
niższą zawartością energii i białka. W publikacji Zróżnicowanie regionalne opłacalności
produkcji tuczników żywionych intensywnie i ekstensywnie. [II.B.1. poz. 16] wykorzystano
uzyskane w doświadczeniu wyniki badań i obliczono koszty produkcji oraz opłacalności
produkcji tuczników dla badanych grup doświadczalnychw poszczególnych województwach.W
ramach powyższego projektu badawczego opublikowałem jako współautor jeszcze 6 artykułów
oraz podsumowującą wyniki badań monografię. W artykule pt. „ Wpływ intensywności żywienia
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tuczników na jakość mięsa” opublikowanym w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia.
Jakość. posiadającym impact factor i znajdującym się na liście A MNiSW [II.l. poz. 1]

zaprezentowane zostały wyniki oceny fizykochemicznej i sensorycznejmięsa ze świń uzyskanych
w wyniku przeprowadzonego doświadczenia badawczego. Wynika z nich, Że ekstensyfikacja
tuczu niekorzystnie wpływa na jakość technologiczną mięsa pochodzącego z schabu (mięśnia
LD). Związane jest to ze zwiększeniem naturalnego i termicznego wycieku, zmniejszeniem
wodochłonności mięsa oraz pogorszeniem jego kruchości, soczystości i smakowitości. Ponadto
w przypadku wydłużonego tuczu ekstensywnego, tj. do 120 kg zmniejszeniu ulegała zawartość
tłuszczu w mięsie. W kolejnej z publikacji "The influence ofthe extensijication afporkerfeeding
on the slaughter value, quality ofmeat products and fattening economics” [II.B.1. poz. 4]
prezentującej także aspekty przydatności technologicznej mięsa przedstawiono dane określające
wartość rzeźną oraz jakość organoleptyczną wyrobów mięsnych, które wskazują z kolei, że
tuczniki żywione ekstensywnie mają cieńszą słoninę oraz wyższą wydajność rzeźną. Nie
wykazano natomiast wpływu poziomu intensywności żywienia na organoleptyczną jakość
wybranych wyrobów mięsnych. W publikacji zaprezentowano także niektóre wyniki techniczno—
ekonomiczne, m.in. dotyczące kosztów produkcji tuczników. Wyniki techniczno—ekonomiczne

eksperymentu przedstawione w trzech kolejnych publikacjach [II.B.1. poz. 12, 21 i lI.B.5 poz. 4]
oraz w monografii pt.: Technologiczne i ekonomiczne aspekty ekstensyjikacji produkcji
wieprzowiny [II.B.2. poz. 3] wykazały wyższą opłacalność tuczu ekstensywnego przy tuczu do
około 120 kg, wynikającą z wyższej mięsności tuczników i uzyskanej wyższej ceny za tuczniki,
która z nawiązką zrekompensowała nieznacznie wyższe koszty tuczu. Jednostkowe koszty pasz
w obydwu typach tuczu były podobne, gdyż większe zużycie pasz w tuczu ekstensywnymw pełni
zrekompensowane zostało ich niższymi cenami. Wzrost kosztów pasz związany był z niższymi
dziennymi przyrostami i wydłużonym czasem tuczu (o ponad 15%). Dłuższy tucz ekstensywny
cechował się wyższymi kosztami w pozostałych elementach kalkulacji, na skutek pogorszenia
wykorzystania budynków inwentarskich oraz zwiększenia nakładów energii i pracy ludzkiej oraz
mechanicznej. Ponadto w monografii [II.B.2. poz. 3] przedstawiono następstwa wynikające z
postępującej intensyfikacji dla producentów, przetwórców i konsumentów, tendencje zachodzące
na rynkach światowych w zakresie pogłowia trzody chlewnej, ubojów oraz produkcji
wieprzowiny oraz stworzono referencyjny model procesu produkcji trzody chlewnej żywionej
ekstensywnie wraz z oceną jego efektywności ekonomicznej. Szerzej zaprezentowano także
wyniki oceny technologicznej mięsa i wyrobów mięsnych pochodzących z tuczników
wyprodukowanych w doświadczeniu.

Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz uczestnictwo w projekcie badawczym
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realizowanym w latach 2009-2015 i finansowanym W ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka pt. Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii
produkcjiwybranych roślin energetycznych [Il.7. poz. 5] przyczyniły się do podjęcia badań nad
efektywnością techniczno-ekonomiczną uprawy roślin na cele energetyczne. Wyznaczone w
projekcie zadania badawcze w których byłem wykonawcą determinowały zakres tematyczny
badań. Zadanie 15, którego był kierownikiem (Tytuł zadania: Identyfikacja nakładów i wielkości
produkcji dla badanych technologii na bazie założonych na terenie całego kraju doświadczeń
polowych) polegało na określeniu poziomu nakładów materialnych takich jak: nasiona, nawozy,
środki ochrony roślin i inne oraz czasu pracy zestawów maszynowych w modelowych
gospodarstwach rolnych. W tym celu zostały opracowane modelowe karty technologiczne dla
gospodarstw:

l. z pięciu makroregionów Polski: północno-zachodniego, północno-wschodniego,
centralnego, południowo-zachodniego, południowo ~wschodniego,

2. o powierzchni: do 20 ha UR, 20-50 ha UR, 50 — 200 ha UR, 200 — 1000 ha UR oraz
powyżej 1000 ha UR.

dysponujących glebami: lekkimi, średnimi oraz ciężkimi,(4)

z produkcją prowadzoną: ekstensywnie, średniointensywnie oraz intensywnie,
5”?—

oraz dla gospodarstw prowadzących: wyłącznie produkcję roślinną, produkcję roślinną z
produkcją bydła oraz produkcję roślinną z produkcją trzody chlewnej.

W celu uwzględnienia róznych warunków glebowych oraz typów gospodarstw oraz
zapewnienia niezbędnych pasz dla zwierząt opracowano 12 różnych płodozmianów, w których
rośliny na cele energetyczne stanowiłyponad 50% obszaruUR. Wymagało to opracowania ponad
5400 kart technologicznych, które pozwoliły określić także nakłady pracy ludzkiej i nakłady
energetyczne.

Podstawowym opracowaniem będącym efektem prac w ramach tego zadania była seria 5

raportów - monografii dla 5 wydzielonych makroregionów pt. Modelowe technologie uprawy
roślin na cele energetyczne. Część ]. Makroregion.... [ll.B.2. poz. 9—13]. W końcowej części
dokonano analizy zapotrzebowania na pracę i najważniejsze maszyny w zależności od poziomu
intensywności, rodzaju płodozrnianu oraz wielkości modelowych gospodarstw rolnych. W pracy
A regional analysis of the use of tractors on modelfarms producing energy Crops ll.B.l. poz.
8] przedstawiono analizę wykorzystania ciągników w modelowych gospodarstwach rolnych
położonych w 5 analizowanych makroregionach użytkujących różnej jakości gleby i

nastawionych wyłącznie na produkcję roślinną. Wykazała ona duże zróżnicowanie ilości
wykorzystywanych ciągników w modelowanych gospodarstwach, ich mocy i wykorzystania.
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Mimo założenia identycznej powierzchni upraw i płodozmianów zaobserwowano istotne różnice
w poziomie wykorzystania ciągnikóww poszczególnychmakroregionach, co wynikało z różnego
poziomu plonów, a w konsekwencji długości zbioru i czasu transportu zbiorów. Kolejne prace w
ramach tego zadania dotyczyły Energochlonności produkcji sorgo na cele energetyczne [II.B.1.
poz. 9], Analizy kosztów logistyki w produkcji kiszonek na biogaz [II.B.1. poz. 10] oraz Plant
Production for Biomass into Energy: Economics andEnergy Ejiciency View [II.B.1. poz. 5].

W ramach zadania 16 (pt. Analiza ekonomiczna zaproponowanych modelowych
technologii produkcji badanych roślin w danych warunkach glebowych i klimatycznych) została
natomiast obliczona efektywność ekonomiczna dla wszystkich opracowanych (W zadaniu 15) kart
technologicznych. Ich wyniki ponownie zamieszczono W serii 5 raportów - monografii dla 5

wydzielonych makroregionów pt. Efektywność ekonomicznauprawy roślin na cele energetyczne.
Część ]. Makroregion.... [II.B.2. poz. 4-8]. Również w tym przypadku w końcowej części
opracowania przedstawiono wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych produkujących surowce
energetyczne o różnej powierzchni, intensywności produkcji, rodzaju prowadzonej produkcji oraz
opłacalności produkcji analizowanych roślin energetycznych w zależności od areału uprawy,
poziomu intensywności produkcji, jakości gleb.

Podjęte zostały również badania zmierzające do oszacowania potencjału biomasy, która może
zostać wykorzystana na cele energetyczne do 2020 roku. Zamieszczono je w opracowaniu
Potentialfor agricultural biomass production for energypurposes in Poland. A rewiew [MB. 1.

poz. 17]. Zaprezentowane szacunki dotyczyły oceny możliwości wykorzystania biomasy na cele
grzewcze i do produkcji energii elektrycznej w Polsce (głównie słomy). Wśród głównych barier
utrudniających lub uniemożliwiających wykorzystanie zidentyfikowano m.in brak lokalnego
rynku biomasy, ubogą infrastrukturę oraz brak stabilnego systemu wsparcia uprawy roślin
energetycznych.

W ramachwspółpracy badawczej z dr DariuszemMajchrzyckim opublikowałem także prace
z zakresu wykorzystania materiału siewnego [II.B.1. poz. 3], konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw hodowli roślin i nasiennictwa [II.B.1. poz. 11, 23, 32, 33], zarządzania
marketingowego w tych jednostkach [II.B.1. poz. 14] oraz prawnych aspektów ochrony odmian
[II.B.1. poz. 15].

Ad. 2. Ocena skutków ekonomicznych dla rolnictwa związanych z uruchomieniem
odkrywkowych kopalniwęgla brunatnego

Prowadzone badania naukowe głównie w pierwszym obszarze były podstawą rozwoju
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drugiego obszaru badawczego. Dotyczy on oceny skutków ekonomicznych dla rolnictwa i

przetwórstwa rolno spożywczego związanych z uruchomieniem odkrywkowych kopalni węgla
brunatnego. Zapotrzebowanie na tego typu badania wynikało z jednej strony z braku takich
opracowań dla sektora rolnego, jak i z zapotrzebowania społeczności lokalnych, na terenie których
działają lub mogą być uruchomione Odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego. Pierwsze analizy
realizowane na wniosek lokalnych społeczności miały charakter ekspertyz i dotyczyły
potencjalnych odkrywek na złożach Oczkowice [III.M. poz. 11 i 12], Ościsłowo [III.M. poz. 10],
Dęby Szlacheckie [III.M. poz. 9], Gubin [III.M. poz. 7], Złoczew [III.M. poz. 6] oraz dla już
ńmkcjonujących odkrywek [III.M. poz. 8]. Stopniowo wraz z coraz lepszym rozpoznaniem
specyfiki funkcjonowania kopalni odkrywkowych i poznawania skutków oddziaływania
odkrywek rozwijana była metodologia szacowania strat. Kompleksowa metodologia szacowania
strat produkcyjnych i kosztów zewnętrznych funkcjonowania kopalni odkrywkowych dla
rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego powstała w ramach zleconej pracy badawczej [III.F .

poz, 1] i została zaprezentowana w monografii Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na
ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-
ZachodniObszar Funkcjonalnywojewództwa wielkopolskiego [II.B.2. poz. 2].

W badaniach uwzględniono trzy scenariusze obliczania strat w produkcji i kosztów
zewnętrznych w rolnictwie:
— statyczny, w którym uwzględniono ostatnie dostępne parametry techniczno-ekonomiczne dla

rolnictwa. Jeżeli istniały dane bardziej szczegółowe niż dla poziomu województwa, obliczano
średnie dla planowanego obszaru funkcjonalnego,

— dynamiczny, obliczony na podstawie trendów zachodzących w rolnictwie na obszarze
funkcjonalnym. W kalkulacjach przyjęto prognozowany stan rolnictwa w południowej
Wielkopolsce za około 35 lat, tj. w 2050 roku, na podstawie dotychczasowych tendencji
występujących na tym obszarze lub w Polsce po 1990 roku,

— dynamiczny (oparty na metodzie analogii przestrzenno-czasowych), w którym również
przeprowadzono symulacje stanu rolnictwa na terenie obszaru funkcjonalnego w 2050 roku,
ale na przykładzie rolnictwa niemieckiego. W 1980 roku w Niemczech poziom
produktywności i efektywności rolnictwa był podobny do obecnego poziomu rozwoju
rolnictwa w Wielkopolsce. Przyjmując, że rolnictwo w Wielkopolsce będzie się rozwijać w
kolejnych latach podobnie jak rolnictwo niemieckie (choć prawdopodobnie szybciej,
nadrabiając stracony dystans rozwojowy), w 2050 roku będzie osiągać parametry techniczno-
ekonomiczne zbliżone do tych, które obecnie występują w Niemczech.
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Przyjęto także dwa warianty wielkości strat W rolnictwie. W pierwszym określono na
podstawie strat w rolnictwie w zagłębiu konińskim, w drugim na podstawie szacunków rolników
Z badań ankietowych. Konińskie zagłębieWęglowe powstawało na przełomie lat 50. i 60. W celu
określeniajego wpływu na rolnictwo porównano zmiany plonów zbóż i pogłowia trzody chlewnej
i bydła na terenie byłego województwa konińskiego z plonami zbóż i pogłowiem w pozostałej
części obecnego województwa wielkopolskiego.

Wyniki kalkulacji strat dla rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego dla całego obszaru
oddziaływania odkrywki na złożu Oczkowice przedstawiono w External costs of open-cast
lignite miningfor the agri-foodindustry (as illustratedby the example ofthe Oczkowicemine)
[HB.]. poz. 1]. Obecnie po zatwierdzeniu przez redakcję Central European Economic Journal na
opublikowanie oczekuje artykuł External costs ofopencast brown coal mining in agriculture and
agri-food industry (on the example ofWielkopolska), w którym dokonano analizy porównawczej
kosztów zewnetrznych dla rolnictwa trzech planowanych odkrywek węgla brunatnego
zlokalizowanych w Wielkopolsce, tj. Oczkowice, Ościsłowo, Dęby Szlacheckie. W przypadku
tych odkrywek niezależnie od przyjętego wariantu obliczeń szacunkowa wartość utraconej
produkcji rolnej i w przemyśle rolno-spożywczym przekracza wartość węgla znajdującego się w
złożach. W monografii opracowano także metodologię szacowania kosztów zewnętrznych dla
rolnictwa, które mogą powstać w sytuacji objęcia złóż powierzchniową ochroną złoża.

Wyniki badań z tego obszaru wykorzystywane są w podejmowaniu decyzji
administracyjnychm.in. przez:
~ Regionalną i Krajową Dyrekcję Ochrony Środowiskaw procesie wydawania decyzji nt. Raportu
oddziaływania na środowisko związanych z uruchomieniemwydobycia węgla brunatnego,
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie odrolnienia gruntów,
- Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska w procesie formułowania założeń polityki
surowcowej państwa.

Ponadto na osobistą prośbe Głównego Geologa Kraju opublikowałem w czasopiśmie
Polityka Surowcowa artykuł pt. Pogodzic' odkrywki z rolnictwem [II.B.7. poz. 5], w którym
opracowanoranking najważniejszych możliwych do eksploatacji złóż węgla brunatnegow Polsce,
z którego wynika, że ograniczając się wyłącznie do szacowanych strat w rolnictwie i przemyśle
rolno-spożywczym najmniejsze koszty zewnętrzne wygenerują złoża Legnica i Gubin, w
przypadku których dla pokrycia strat w tym sektorze niezbędne jest uzyskanie w zależności od
wariantu analizy co najmniej 3-5% rentowności z produkcji energii elektrycznej. W przypadku
pozostałych złóż ich eksploatacja bedzie pomniejszać dochód narodowy, gdyż aby zrównoważyć
straty niezbędne jest uzyskanie co najmniej 30% rentowności z produkcji energii. Opracowaną
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metodologię szacowania strat i kosztów zewnętrznychw rolnictwie i przetwórstwie rolno-
spożywczym wynikających z funkcjonowania odkrywkowych kopalni węgla brunatnego
oraz objęcia złóż powierzchniowąochroną złoża uważam za istotny wkładw rozwój badań
ekonomicznych, głównie w zakresie ekonomii rolnej, ekonomii środowiskowej i polityki
gospodarczej w tym polityki środowiskowej i polityki energetycznej, dlatego ma duże
znaczenie w życiu gospodarczymzainteresowanych regionów oraz kraju.

Ad. 3. Publikacje interdyscyplinarne

Publikacje z tego obszaru obejmowały głównie problematykę Z zakresu ekonomiki,
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rolnym, w ramach którego podjęto m.in. temat
Narzędzi zarządzania ryzykiem cenowym na rynku produktów rolnych [II.B. 1. poz. 68], w którym
omówiono dostępne narzędzia zarządzania ryzykiem, a więc kontraktów terminowych
dostawnych i terminowych przyszłościowych, opcji, integracji pionowej i poziomej. Oceniając
perspektywy rozwoju poszczególnych narzędzi zarządzania ryzykiem zwrócono uwagę na
ograniczenia wynikające z symbiozy pomiędzy instrumentami „prywatnymi” i „publicznymi”,
czego przejawem był np. spadek ilości zawieranych transakcji terminowych na towarowej
„Giełdzie Poznańskiej” S.A. Oczekiwano natomiast, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej
rozwoju współpracy pionowej i poziomej. W kolejnej pracy pt.: Jakość zasobów ludzkichjako
instrument zdobywania przewagi konkurencyjnejw agrobiznesie [H.E.]. poz. 51] przedstawiono
wyniki badań dotyczących zasad funkcjonowania trzech wybranych przedsiębiorstw oraz metod
wykorzystywanych w podstawowych obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.
Badania potwierdziły bezpośredni związek pomiędzy jakością zasobów ludzkich, a silną pozycją
rynkową przedsiębiorstw. Również w agrobiznesie jakość zasobów ludzkich jest doceniana i

stanowi ważny element zdobywania przewagi konkurencyjnej. Wskazano również, że poprawa
jakości i organizacji w przedsiębiorstwie w znacznym stopniu zależy od jakości zasobów
ludzkich, a stosowanie TQM (Total Quality Management) wymaga posiadania wysokiej jakości
zasobów ludzkich przy wprowadzaniu zmian w firmie i wdrożeniu zarządzania przez jakość.

Problematyka jakości została poruszona także w odniesieniu do łańcucha logistycznego w
przedsiębiorstwie zajmującym się skupem (w części również produkcją), przetwórstwem i

dystrybucją mięsa indyczego [II.B.1. poz. 50]. Analiza wykazała, że dzięki przeprowadzonej
kompleksowej modernizacji przedsiębiorstwu udało się doskonale zrealizować cztery czynniki
gwarantujące sprawne i dynamiczne flmkcjonowanie całego logistycznego łańcucha dostaw tj.:
jakości na każdym etapie produkcji, sprawnie ńmkcjonującego systemu JIT (just in time),
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skróceniu cyklu produkcyjnego oraz zminimalizowania strat. Kolejne badania dotyczyły
zarządzania procesami logistycznymi [II.B.1. poz. 25 i 30], w których dokonano oceny procesów
logistycznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rolnych. W wyniku
przeprowadzonych badań wskazano cztery kluczowe rodzaje procesów. Są to czas dojazdów z
ośrodka gospodarczego na pole, przejazdy polowe, prace załadunkowo-rozładunkowe i prace
magazynowe. Szczególnie duze rezerwy w przedsiębiorstwach rolnych są przede wszystkim w
przypadku prac magazynowych, gdzie wprowadzenie mechanizacji może zmniejszyć nakłady

pracy ludzkiej nawet o połowę.
W pracy Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego [II.B.1. poz. 7]

wskazano na dużą specyfikę przedsiębiorstw rolnych oraz trudności wynikające z konieczności
dostosowania się przedsiębiorstw do przyrodniczych uwarunkowań produkcyjnych. Miały one
wpływ na sposób zorganizowania analizowanego przedsiębiorstwa. W ramach case study na
podstawie przeprowadzonych wywiadów z kierownictwem i pracownikami omówiono

determinanty kształtujące wizerunek i kulturę organizacyjną badanego przedsiębiorstwa rolnego,
do których zaliczono: dbałość o najwyższą jakość i bezpieczeństwo Żywności, innowacyjność i

Wdrażanie postępu w rolnictwie, dialog z interesariuszami, wiarygodność i tradycje współpracy
oraz gospodarowanie zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Wyniki przeprowadzonych
badań potwierdziły pogląd, że kultura organizacyjna ma wpływ na poprawę konkurencyjności i
wzrost efektywności firmy. Na przykładzie analizowanego podmiotu stwierdzono, że jasne
sprecyzowanie norm i wartości leżących u podstaw budowania kultury organizacyjnej w badanej
firmie istotnie poprawia funkcjonowanie organizacji i przyczynia się do sukcesu finansowego,

5.2. Zestawienie dorobku w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych.

Moja dotychczasowa praca naukowo-badawcza została udokumentowana publikacjami w
czasopismach naukowych, monografiach i innych opracowaniach. Szczegółowy wykaz
publikacji,wraz z ich opisem bibliograficznym, znajduje się w załączniku nr 3, natomiastw tabeli
1 ujęto ich syntetyczne zestawienie.

Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałem 20 artykułów w czasopismach
naukowych. Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowałem 78 oryginalnych naukowych prac
twórczych.Największy udział w moim całkowin dorobku mają publikacje w czasopismach (71
artykułów), W tym 51 po uzyskaniu stopnia doktora. Swoje prace opublikowałem w 14

czasopismach, do których należą:
l. Annals ofWarsaw University ofLife Sciences,
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2. Apstract,
3. Contemporary Economics,
4. Journal of Agribusiness and Rural Development (dawniej Roczniki Naukowe Akademii

Rolniczej w Poznaniu, seria Ekonomia),
5. Logistyka,
6. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,
7. PraceNaukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langegowe Wrocławiu (obecnie Prace

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznegowe Wrocławiu),
8. Problemy Inżynierii Rolniczej,
9. PTPN Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych,
10. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawniej Roczniki

Nauk Rolniczych. Seria G),
11. Roczniki Naukowe StowarzyszeniaEkonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
12. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej,
13. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu,
14. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.

Tabela 1. Ilościowe zestawienie dorobku publikacyjne[to według kategorii
Przed uzyskaniem Po uzyskaniu

Kategoria publikacji stopnia doktora stopnia doktora Razem
Autorskie Współautorskie Autorskie Współautorskie

Oryginalne naukowe O 20 21 57 98
prace twórcze, wtym:
Publikacja w 0 20 15 36 71
czasopiśmie
Monografia naukowa 0 0 1 3 4
Monografia o O 0 0 10 1 0
charakterze raportu
Rozdział w 0 0 4 1 5
monografii
Materiały O 0 1 7 8
konferencyjne

Redakcje monografii 0 0 1 O 1

Podręcznik 0 O 1 2 3
Rozdział w podręczniku 0 0 2 0 2
Opracowania populamo- 0 0 21 1 22
naukowe
Ekspertyzy 0 0 9 7 16
Razem 0 20 55 67 142
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Szacowana łączna suma punktów (punktacja wg listy MNiSW na rok 2017 oraz wykazu
wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 18.01.2019 r.) za opublikowany
dorobek wynosi 1068 pkt (674 pkt wynikających z udziałów w publikacjach), z czego po
uzyskaniu stopnia doktora 891 pkt (605 pkt wynikaj ących z udziałów w publikacjach). Większość
opracowań to opracowania we współautorstwie, co wynika z faktu prowadzenia badań w ramach
wielu projektów badawczo-rozwojowych. W tabeli 2 ujęto zestawienie bibliometryczne liczby
cytowań i Indeksu Hirsha moich publikacji z dnia 08.04.2019 r.
Tabela 2. Zestawienie bibliometryczne liczby cytowań oraz Indeksu Hirsha

Żródło Liczba cytowań Indeks Hirsha
Web of Science 4
Publish or Perish 210 8

Google Scholar 173 8

5.3. Uczestnictwo w projektach badawczych

Podczas mojej dotychczasowej pracy naukowej uczestniczyłem w realizacji 14 projektów
badawczych (załącznik 3, punkt II.7.). Spośród realizowanych projektów byłem kierownikiem
jednego projektu badawczego oraz dwóch projektów w ramach badań własnych.

Granty naukowe
1) Kierownikprojektu badawczego nr N Nl 12 399440 pt.: „Analiza komparatywna efektywności

ekonomicznej chowu, jakości oraz przydatności technologicznej mięsa świn' tuczonych w

systemach intensywnym i ekstensywnym”. Czas trwania 15.07.2011-14012014.
Konsorcjantem był Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział
Technologii Mięsa i Tłuszczu, Zakład Badania Surowców i Produkcji Rzeżnianej w Poznaniu.

2) Wykonawca projektu, projekt rozwojowy MNiSW nr N R11 0025 06 pt. „Opracowanie
uniwersalnego programu komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych zgodnego z ustawa o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami
SprawozdmuczościFinansowej (MSR 7) Czas trwania 01.1 0.2009—31082013. Uniwersytet
Przyrodniczyw Poznaniu, kierownik projektu dr Karol Wajszczuk,

3) Udział (wykonawca) w projekcie badawczym KBN nr 3 P06R 037 22 pt,: „Wpływ nowych
technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość
surowców rolniczych”. Czas trwania 01.01.2002—31.12.2004. Lider projektu: Akademia
Rolnicza w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczyw Lublinie),

4) Główny wykonawca w projekcie badawczym promotorskim KBN nr 3 P06R 045 24 pt.
„Analiza ekonomicznaprodukcji żywca wieprzowego w aspekcie integracji pionowej”. Czas
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5)

6)

7)

trwania 01.01.2003-31.l2.2003. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w
Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), kierownik projektu prof. dr hab.
Witold Wielicki,

Granty instytucji centralnych
Kierownik zadania badawczego oraz wykonawca projektu rozwojowego, finansowanego
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt.: „Opracowanie indeksu gatunkowego i

optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych”. Projekt nr UDA-
POIG.01.03.01-00—132/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, lata 2007—2013 (Priorytet 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,
Działanie 1.3.: „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1.: „Projekty rozwojowe”. Umowa na dofinansowanie
projektu z OPI z 26.02.2009. Okres realizacji 1.10.2009— 30.06.2015. Kierownik projektu dr
Karol Waj szczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Powyzszy projekt był finansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i realizowany
w ramach konsorcjum, w którym uczestniczyli: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Katedra Zarządzania i Prawa (obecnie Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w
Agrobiznesie) jako lider oraz: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Technologii
Żywności Pochodzenia Roślinnego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w
Puławach, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka. W ramach tego projektu byłem
kierownikiem zadania badawczego nr 15 pt. „Identyfikacja nakładów i wielkościprodukcji
dla badanych technologii na bazie założonych na terenie całego kraju doświadczeń
polowych”. Ponadto byłem wykonawcąw zadaniach: 14, 16—18 i 20.

Główny wykonawca w projekcie finansowanym przez MRiRW nr N R12 0043 06 pt.
„Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych ". Czas
trwania 01.05.2009-30.04.2012. Lider projektu: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w
Falentach ~ filia w Warszawie, kieroka projektu prof. dr hab. ZdzisławWójcicki,

Pozostale projekty badawcze

Główny wykonawca w projekcie Miasta Poznania nr. 505.017.02 (um R0m.V/3420) pt.:
„Identyfikacja przyczyn kryzysu oraz drogi wyjścia z niego przez przedsiębiorstwa
agrobiznesu w Wielkopolsce Czas trwania 17.09.2009— 30.11.2009,
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8) Kierownik tematu badawczego realizowanego w ramach badań własnych pt. „ Prognozowanie
poziomu cen produktów rolnych z wykorzystaniem analizy technicznej". Czas trwania

01.01.2009-31.12.2009,

9) Kieroka tematu badawczego realizowanego w ramach badań własnych pt. „Znaczenie
integracji pionowej w produkcji rolnej Czas trwania 01.01.2001-31.12.2003,

Kolejne cztery projekty to badania statutowe realizowane w Katedrze Zarządzania i Prawa

(obecnie Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie) Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach dotacji podmiotowych na utrzymanie potencjału
badawczego:

1) Główny wykonawca w ramach badań statutowych nr 0809801 pt.: „ Ekonomiczno—prawne

determinanty zarzadzania rozwojem przedsiębiorstw w agrobiznesie i drzewnicrwie”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra

Zarządzania i Prawa (obecnie Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie).
Czas trwania 01.01.2016-31.12.2018

2) Główny wykonawca w ramach badań statutowych nr. 50809800 pt.: „ Prawne i ekonomiczne

aspekty organizacji i zarządzania przedsiębiorstw agrobiznesu ” Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Zarządzania i Prawa (obecnie Katedra
Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie). Czas trwania 01.01.2013-31.12.2015

3) Główny wykonawca w ramach badań statutowych w temacie nr 98-25 pt,: „ Zarzadzanie
holistyczne w przedsiębiorstwach w aspekcie ich konkurencyjności” Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Zarządzania i Prawa
(obecnie Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie). Czas trwania
01.01.2009-31.12.2012,

4) Główny wykonawca w ramach badań statutowych w temacie nr 98-17, pt.: „Efektywność

różnych systemów produkcji w przedsiębiorstw/ach agrobiznesu”. Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu. Czas trwania 01.01.2003-31.12.2008.

Ostatni projekt badawczy dotyczył przeprowadzenia badań nt. wpływu planowanej kopalni
Węgla brunatnego Oczkowice, zlokalizowanej W powiatach gostyńskim i rawickim, zrealizowany
na zlecenie Stowarzyszenia „Przedsiębiorczość dla ekologii”.
1) Główny wykonawca usługi badawczej pt.: „Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na

ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na obszarze
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funkcjonalnym intensywnego rolnictwa”. — czas trwania 01.02.2017-30.06.2017. Kierownik

projektu prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

5.4. Udzial w konferencjach i seminariach

W całym okresie pracy naukowej uczestniczyłem w 73 krajowych i międzynarodowych
konferencjach.W większości z nich brałem czynny udział przez przygotowanie i wygłoszenie
59 referatów. Spośród nich:
— 37 wygłoszone na konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych, w tym 11 w

języku angielskim,
— 4 w ramach seminariów naukowych prezentujących stan realizacji projektu II.B.7 pkt.5,
— 9 w ramach konferencji organizowanych przez instytucje centralne, samorządy i

stowarzyszenia. W ramach prowadzonych debat, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy
przedstawiano skutki ekonomiczne budowy odkrywkowych kopalni Węgla brunatnego dla
rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego,

— 9 pozostałe, głównie w ramach konferencji organizowanych dla rolników prezentowano
głównie prognozy cen surowców rolnych.
Dodatkowo brałam udział w seminariach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet

Przyrodniczy w Poznaniu. Lista konferencji, w których brałem udział znajduje się w załączniku
(załącznik 3, punkt 11.1 oraz punkt IILB).

5.5. Nagrody za działalnośćnaukową i organizacyjną

Za osiągnięcia naukowe otrzymałem 9 nagród JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, w tym 2 indywidualne (w 2010 roku za osiągnięcia naukowe udokumentowane
publikacjami, a w 2004 r. za wyróżniającą się rozprawę doktorską).

Ponadto otrzymałam 3 Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego W Poznaniu w
201 1 (zespołowąl stopnia JM Rektora za osiągnięcia organizacyjne, a W szczególności ponad 10—

letnią pracę w komisji egzaminacyjnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych), w 2010
roku (zespołową I stopnia za osiągnięcia organizacyjne) oraz w 2005 roku (zespołową za
osiągnięciaw pracy zawodowej). Szczegółowywykaz znajduje się w załączniku 3 punkt ILH oraz
punkt lll.D.
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5.6. Recenzowanie publikacji w czasopismach

W ramach działalności naukowej recenzowałem artykuły zgłoszone do publikacji w trzech

czasopismach. Wśród nich jest czasopismo ze współczynnikiem IF: Annals Animal Sciences oraz

czasopisma krajowe, takie jak: Logistyka, Przedsiebiorczośc' i Zarządzanie. Szczegółowy wykaz

liczby wykonanych recenzji oraz czasopism znajduje się w załączniku 3 punkt HLP.

6. Działalność dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej prowadziłem ćwiczenia i wykłady (na studiach

stacjonarnych i niestacjonarnych) na studiach inżynierskich, jednolitych studiach magisterskich

(JSM) oraz na studiach I i II stopnia.

ćwiczenia i wykłady prowadziłem z takich przedmiotówjak: Biznes plan (kierunek: Finanse
i Rachunkowość), Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych (kierunek:
Finanse i Rachunkowość), Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem (kierunek:

Biotechnologia), Zarzadzanie przedsiebiorstwami (kierunek: Gospodarka Przestrzenna),
Ekonomika organizacja przedsiębiorstw agroturystycznych (kierunek: Ekonomia specjalność
Ekonomika Turystyki Przyrodniczej), Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw (kierunek:

Towaroznawstwo).

ćwiczeniaprowadziłem z takich przedmiotówjak: Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw
i gospodarstw rolnych (kierunek: Ekonomia), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw i

gospodarstw rolnych (kierunek: Ekonomia), Organizacja gospodarstw rolnych (kierunek:
Rolnictwo), Zarządzanie i organizacja gospodarstw (kierunek: Rolnictwo).

Ponadto prowadziłem także wykłady z przedmiotów: Ekonomiczne i prawne aspekty
prowadzenia działalności gospodarczej (kierunek: Leśnictwo).

W latach 1999-2000 prowadziłem egzaminy z praktyk na kierunkach Agronomia i Ochrona
Roślin, Ekonomika Gospodarki Żywnościowej oraz w filii Akademii Rolniczej w Poznaniu

zlokalizowanej W Lesznie dla kierunku Produkcja i Zarządzanie.
Podczas pracy dydaktycznej na stanowisku adiunkta kierowałem 54 ukończonymi pracami

magisterskimi na kierunku Ekonomia i 46 ukończonymi pracami licencjackimi na kierunkach
Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość oraz 1 pracą inżynierską na kierunku Towaroznawstwo.
Obecnie sprawuję opiekę nad 5 pracami magisterskimi oraz 3 pracami licencjackimi na
kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość. Prace realizowane pod moim kierunkiem są



W większości wysoko oceniane. Ponadto byłem recenzentem 62 prac dyplomowych na studiach I

stopnia na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Towaroznawstwo.

Jestem także promotorem pomocniczym pracy doktorskiej mgr Norberta Szalatego pt.:

„Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w Południowo—Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym

województwa wielkopolskiego jako model rozwoju agrobiznesu". Otwarcie przewodu

doktorskiego nastąpiło w 2018 roku na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu (załącznik 3 punkt IILK).
W celu podnoszenia kompetencji dydaktycznychw 2001 roku uczestniczyłam w cyklicznych

wykładach (prowadzonych przy współudziale zagranicznychwykładowców) w ramach szkolenia:

Formation europeenne en developpement agricole et rural — DAR (TEMPUS PHARE N”:

IB_JEP-l4205—1999), zorganizowanego przez Katedrę Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej
AkademiiRolniczej im. Augusta Cieszkowskiegow Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu).

Od 2001 roku jestem jurorem, a od 2007 roku Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnegow
bloku przedmiotowym „Agrobiznes” w ramach Regionalnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych, w 2009 roku byłem przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego w bloku

przedmiotowym „Agrobiznes” w ramach Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych.

W latach 2009-2014 recenzowałem pytania egzaminacyjne dla zawodu Technik Agrobiznesu
na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

W celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych uczestniczyłem w dwusemestralnych
studiachpodyplomowych (2000/2001) „Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską
(zasady korzystania z funduszy przedakcesyjnych, rolnych i strukturalnych UE)” oraz w 2001

roku w kursie pt.: Nauka i doskonalenie umiejętnościwykorzystywaniapomocyprzedakcesyjnej i

kredytowej.

7. Działalność popularyzatorska i organizacyjna

W ramach działalności popularyzatorskiej opublikowałem 22 artykuły populamo-naukowe w
czasopismach: Trzoda chlewna, Wiadomości Rolnicze Polska, Polityka Surowcowa, Farmer,
Pierwszy Portal Rolny, Katalogach Targowych Międzynarodowych Targów: Ferma Bydła oraz
Katalogach Targowych Międzynarodowych Targów: Ferma Świń i Drobiu. W ramach

Międzynarodowych Targów: Ferma Bydła oraz Międzynarodowych Targów: Ferma Świń i

Drobiumiałem 8 prezentacji nt. prognoz cen skupu trzody chlewnej, bydła oraz mleka.
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Działalność popularyzatorską uzupełnia współpraca z mediami. Brałem udział w programach
radia Tok FM w ramach audycji Raport o kosztach zewnętrznych kopalni i elektrowni ZE PAK
SA. oraz w reportażu Telewizji Trwam: „Po stronie prawdy” nt. planowanej budowy odkrywki

Ościsłowo. Udzielałem wywiadów i komentarzym.in. dla TVPRegionalna dla Oddziałów Poznań
i Łódź, Radia Merkury (obecnie Radio Poznań), Radio Elka oraz gazet: The Guardian, Głos

Wielkopolski, Panorama Leszczyńska, Hodowla i Chów Bydła.

W okresie mojego zatrudnienia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (dawniej
Akademia Rolnicza w Poznaniu) włączałem się aktywnie w działalność organizacyjna, Wydziału
Ekonomiczno-Społecznego, a do 2007 roku Wydziału Rolniczego. Między innymi jestem lub

byłem członkiem następujących organów:

Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego od IX.2012,

Wydziałowej Komisji ds. Studiów od lX.2012,

Wydziałowej Komisji ds. Nagród od X.2016,

Wydziałowej Komisji ds. Nauki od IX.2012 do Vlll.2016,

Rady Wydziału Rolniczego od X 2005 do IX 2007,

Sekretarzem Komisji ds. Przewodów i Postępowań Naukowych od 08.03.2018,
Sekretarzem Komisji ds. PrzewodówDoktorskich od 29.03.2010 do 07.03.2018,

zespołu przygotowującego Wydział Ekonomiczno—Społeczny do akredytacji na
kierunku „Ekonomia” w latach 2008-2012, gdy przygotowałem Raport Samooceny w
ramach akredytacji na kierunku „Ekonomia” w 2009 roku,

zespołu przygotowującego materiały do akredytacji Wydziału Ekonomiczno-

Społecznego na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Polityka Społeczna
od 2012 roku,

zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie efektów kształcenia na kierunku
Ekonomia dla studiówl stopnia od 21.11.2011 r. do 06.10.2014,

uczelnianej komisji oceniającej od 15.09.2008 do 30.08.2012,

Rady Programowej ds. Kierunku Ekonomia od 13.11.2007 do 30.08.2010,

pięciu komisji konkursowych w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta i

starszego wykładowcy.

W ramach przygotowań Wydział Ekonomiczno-Społeczny do akredytacji na kierunku
„Ekonomia” w 2009 byłem odpowiedzialny za zebranie niezbędnych danych i przygotowanie
wstępnejwersji Raportu Samooceny. Ponadtow latach 201 1-2015 byłem koordynatorwspółpracy
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pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego a Technikum Inżynierii Środowiska

i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Technicznych W Poznaniu.

W ramach pracy w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Rolniczych i Leśnych Zakładów

Doświadczalnych przeprowadziłem likwidację Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w
Złotnikach w latach 2004-2005. Dodatkowo przygotowałem „Sprawozdanie Rektora z

działalności Akademii Rolniczej im Augusta Cieszkowskiegow Poznaniu w 2004 roku”W części

dotyczącej Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych, Poznań, maj 2005: 77-79 i

załączniki do sprawozdania 6-9 oraz przygotowałem opracowanie pt. „Wizja funkcjonowania,

struktury, form zarządzania oraz działalności naukowo-dydaktycznej RiLZD w obecnej sytuacji

społeczno-ekonomicznej” dla JM Rektora prof. dr hab. Erwina Wąsowicza. Poznań 07.07.2004.

W czasie mojej działalności naukowo-badawczej byłam i jestem członkiem: Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa iAgrobiznesu, European Association ongriculturalEconomists (EAAE)
i Towarzystwa EkonomistówPolskich (załącznik 3, punkt III.H.).

W ramach działalności organizacyjnej jestem i byłem członkiem komitetu organizacyjnego

następujących konferencji naukowych (załącznik 3, punkt III.I.):

- XXVI Kongresu SERiA pt. Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich.

Poznań 3-5.09.2019,
— 3rd International Form-n on Agri-Food Logistics, 4th AGROLOGISTYKA 2019 pt.

"Towards the Sustainability of Logistics in the Agri-Food Supply Chains”. Poznań 26-

28.06.2019,

- 2nd International Forum on Agri-Food Logistics, 3rd AGROLOGISTYKA 2017 pt.

„Logistics Facing Challenges of Food Security and Environmental Protection”. Poznań 22-

23.06.2017,

- Konferencji Naukowej IGRE „ Gatunkowe, technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania

uprawy roślin na cele energetyczne ” Puławy 28-29 maja 2015,
- The International Forum on Agri-Food Logistics, 2nd AGROLOGISTYKA 2014 pt.

„Efficient logistics as a chance of efficient consumer response in the agli-food sector”. Poznań
09-13.09.2014.

8. Współpraca międzynarodowa i wyjazdy zagraniczne (inne niż konferencje)

W okresie 01.09—30.11.2018 roku przebywałem na trzmiesięcznym stażu naukowym w
Johann Heinrich von Thiinen-Institut, Bundesallee 50, 38116 Braunschweig (Niemcy), gdzie

.
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brałem czynny udział w pracach badawczych i seminariach Instytutu. W szczególności

zaangażowany byłem W pracach związanych z wdrażaniem sieci agri benchmarking PigNetwork.

Odbyty staż nawiązuje do prowadzonej przeze nmiewspółpracy z Instytutem w ramachpowołanej

przez Niego sieci agri benchmarking Pig Network od początku istnienia sekcji zajmującej się
trzodą chlewną, a więc od XI 2012 roku (do 2015 roku jako Pig and Poultry). W ramach

corocznych konferencji organizowanych w różnych ośrodkach na świecie wymieniane są
doświadczenia oraz wyniki badań dla typowych w danym kraju rozwojowych gospodarstw
zajmujących się produkcją trzody chlewnej.W pierwszych latach skupiono się przede wszystkim
na ujednoliceniu metodyki badań oraz zbierania materiału badawczego. W ramach koordynacji
tej współpracy przygotowałem wizytę roboczą P. Simona Kuesta z Johann Heinrich von Thiinen-
Institut na Uniwersytecie Przyrodniczymw Poznaniu (16-17.12.2013) (załącznik 3, punkt III.L).

Od 26 stycznia 2015 r. do 12 czerwca 2015, uczestniczyłem wraz zespołem Katedry
Zarządzania i Prawa (obecnie Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie) w
pracach międzynarodowego konsorcjum MUFFIN. W skład tego konsorcjum wchodziło kilka
ośrodków naukowych oraz podmiotów gospodarczych z Europy (z Grecji — lider projektu,
Hiszpanii, Anglii, Włoch, Słowenii, Polski), Afryki (Nigerii, Kenii, Ghany i Tanzanii) oraz Azji
(Malezji i Indii). Konsorcjum przygotowałowniosek projektu w ramach programu Horyzont 2020
w obszarze „Zrównoważone Bezpieczeństwo Żywności, temat 'SFS-18-2015: Małe

gospodarstwa, ale globalne rynki: Rola małych i rodzinnych gospodarstw rolnych w zakresie

bezpieczeństwa żywności i żywienia”. Opracowany w ramach konsorcjum projekt pt.: Meeting
the sUstainable Food & Nutritional Security challenge by Supporting small Farms' market
INtegmtion, pomyślnie przeszedł pierwszy etap składania wniosków i został wybrany spośród
wielu propozycji do drugiego etapu (ostatecznie nie otrzymał dofinansowania). Zaplanowane w
projekcie prace badawcze koncentrowały się na prowadzeniu szeregu studiów przypadku
odzwierciedlających szeroki zakres warunków środowiskowych (gospodarki rozwinięte kontra
rozwijające się), regionów (Europa, Afryka Subsaharyjska, Azja Południowo—Wschodnia),

roślin/produktów (wskaźniki samowystarczalności żywieniowej) oraz podmiotów łańcucha
dostaw. W każdym kraju zaplanowano jedno studium przypadku. W naszym ośrodku
zaplanowaliśmy realizację studium przypadku związane z wszystkimi aspektami prowadzenia
produkcji trzody chlewnej. Z otoczenia społeczno—gospodarczego w naszym kraju uczestniczyli:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu; Polski Związek Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie; Spółdzielcza Grupa Producentów
Trzody Chlewnej „RAZEM-BIS” w Czempiniu; Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu
Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.; Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki

ayat/„zime



s.j. w Chojnie.
W 2016 r. uczestniczyłem wraz z pracownikami Katedry Zarządzania i Prawa w projekcie

NECTARINE (Network and value Chain understanding Towards A Resilient, Innovative and

Sustainable food system. W skład konsorcjum wchodziły ośrodki naukowe z Grecji (lider),

Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii i Austrii. Podobnie jak poprzednio projekt
został zakwalifikowany przez Komisję Europejska do 2 etapu konkursu, jednak finalnie nie

otrzymał dofinansowania. W tym przypadku w zaplanowanym do realizacji studium przypadku

planowaliśmy realizację badań związanych z produkcją ziemniaków.

Ponadto w 2002 i 2007 roku uczestniczyłem w seminariach polsko-japońskich z udziałem

grupy naukowców z Obihiro University ofAgriculture And Veterinary Medicine Department Of
Agricultural Economics lnada, Obihiro pod kierunkiem Dr. Yasushi Sembokuya.
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