
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM  KONFERENCJI 
19-21 maja 2005 r. 

Cedzyna k. Kielc – Hotel ,,Echo” 
 
 

I dzień – 19 maja (czwartek) 
13 00  - 14 00 zakwaterowanie 
14 00  - 15 00 obiad 
15 15  - 15 45 otwarcie konferencji 
15 45  - 17 30 I sesja tematyczna 

przerwa 
18 00  - 19 30 II sesja tematyczna 

20 00 kolacja 

II dzień – 20 maja (piątek) 
7 00  - 8 30 śniadanie 

9 00 - 11 00  III sesja tematyczna 
przerwa 

11 30 - 13 00 IV sesja tematyczna 
13 00  - 14 00 obiad 
14 00 - 16 00 V sesja tematyczna 
16 30 - 19 30 sesja wyjazdowa 

20 00 uroczysta kolacja 

III dzień – 21 maja (sobota) 
7 00 - 8 30 śniadanie 

9 00 - 11 00 VI sesja tematyczna 
przerwa 

11 30 – 12 00  podsumowanie 
i zakończenie 

Materiały konferencyjne otrzymają uczestnicy przed obradami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapraszamy Państwa do udziału 

w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
poświęconej sytuacji polskiego rolnictwa  

ze szczególnym uwzględnieniem działalności  
gospodarstw niekonwencjonalnych. 

Pod pojęciem gospodarstw niekonwencjo-
nalnych rozumiemy gospodarstwa stosujące ekolo-
giczne metody produkcji rolnej w zakresie zaniecha-
nia chemizacji, podlegające bądź nie podlegające 
systemowi kontroli obowiązującemu w rolnictwie 
ekologicznym. Do tak definiowanych gospodarstw 
rolniczych zalicza się również gospodarstwa ekolo-
giczne, których liczba w ostatnich latach w Polsce 
znacząco wzrosła.  

W ekologicznym sposobie gospodarowania 
rolniczego największą szansę widzą użytkownicy tak 
licznych w naszym kraju małych gospodarstw ro-
dzinnych, charakteryzujących się niskim stopniem 
specjalizacji. O wyborze przez nie alternatywnych 
metod produkcji rolnej decydują głównie sprzyjające 
warunki ekonomiczne oraz fachowa pomoc w ich 
wykorzystaniu. Niezbędne wydaje się więc szersze 
omówienie tego tematu w świetle najnowszych wy-
ników badań statystycznych, nowych trendów 
w rozwoju rynku żywności, jak również w kontek-
ście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Problematyka rozwoju wsi i rolnictwa jest 
szczególnie bliska mieszkańcom województwa świę-
tokrzyskiego, w którym grunty rolne stanowią  
prawie 2/3 powierzchni regionu, a pracujący  
w rolnictwie - 1/3 ich łącznej liczby. Zróżnicowane 
warunki glebowo-klimatyczne, niski poziom stoso-
wania środków chemicznych oraz brak na znacznym 
obszarze uciążliwego dla środowiska przemysłu  
powodują, że w Świętokrzyskim produkcja rolna  
bliska jest ekologicznej.  

 

 

„Gospodarstwa niekonwencjonalne  
na tle bazy produkcyjnej 
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KOMITET HONOROWY 
 

• Wojciech Olejniczak 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

• Tadeusz Toczyński 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

• prof. dr hab. Tomasz Borecki 
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa  
Wiejskiego 

• Franciszek Wołodźko 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

 
 

ORGANIZATORZY 
 

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
• Główny Urząd Statystyczny 
• Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka 

i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego 

• Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 
Akademii Nauk  

• Świętokrzyski Urząd Marszałkowski 
• Urząd Statystyczny w Kielcach 



 

 
 

„Gospodarstwa niekonwencjonalne  
na tle bazy produkcyjnej  

rolnictwa w Polsce” 
 
 

 

CELE   
 

• określenie stanu i kierunków rozwoju rol-
nictwa w Polsce; 

• określenie specyfiki działalności różnych typów 
gospodarstw rolnych w świetle badań staty-
stycznych;  

• ocena sytuacji polskich gospodarstw rolnych na 
tle krajów europejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarstw niekonwencjo-
nalnych; 

• określenie kierunków rozwoju polskiego 
rolnictwa w kontekście najnowszych wyni-
ków badań oraz kierunków polityki wobec 
wsi i rolnictwa, ze szczególnym uwzględ-
nieniem produkcji ekologicznej, 

• diagnoza rynku produktów rolnictwa ekolo-
gicznego i perspektyw jego rozwoju. 

BLOKI TEMATYCZNE 

I Źródła informacji o gospodarstwach rolnych  
i ich charakterystyka 

- Badania gospodarstw rolnych bieżące i Powszechny 
Spis Rolny 

- Rejestry administracyjne, w tym rejestr gospodarstw 
ekologicznych 

- Typologia gospodarstw rolnych w Polsce na podsta-
wie spisów i badań statystycznych (z uwzględnieniem 
gospodarstw niekonwencjonalnych) 

 
II  Gospodarstwa niekonwencjonalne w Polsce 

- Gospodarstwa niekonwencjonalne w świetle wyni-
ków Powszechnego Spisu Rolnego 2002 – ogólna 
charakterystyka 

- Gospodarstwa ekologiczne w Polsce na tle gospo-
darstw ekologicznych w innych krajach Europy 

- Specyfika gospodarstw ekologicznych w wojewódz-
twie świętokrzyskim 

III  Produkcja rolnicza  
- Kierunki zmian w produkcji roślinnej w latach 1996-2004 
- Kierunki zmian w produkcji zwierzęcej w latach 

1996-2004 
- Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w świe-

tle badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej 

IV  Pracujący i użytkownicy gospodarstw rolnych 
- Tendencje w liczbie ludności pracującej w rolnictwie 

1996-2004 
- Użytkownicy gospodarstw rolnych – charakterystyka 

społeczno-demograficzna 
- Użytkownicy gospodarstw niekonwencjonalnych  

(w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego) 
- Pracujący i użytkownicy gospodarstw ekologicznych  

w województwie świętokrzyskim 

V  Rolnictwo a obszary wiejskie 
- Strategia rozwoju rolnictwa do 2013 roku  
- Kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce 
- Przekształcenia polskiego rolnictwa a rozwój obszarów 

wiejskich 

VI  Gospodarstwa ekologiczne i rynek produktów 
rolnictwa ekologicznego – możliwości rozwoju 

- Czynniki motywujące do podejmowania działalności 
metodami ekologicznymi 

- Organizacja sprzedaży żywności ekologicznej w opinii 
producentów 

- Oczekiwania konsumentów w stosunku do rolnictwa 
ekologicznego i żywności ekologicznej 

 
 Zainteresowanych uczestnictwem w konfe-
rencji uprzejmie prosimy o wypełnienie załączo-
nej karty zgłoszenia. 
 

INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW 

Treść zgłoszonego referatu należy przesłać  
w postaci pliku WORD (marginesy – 2,5 cm; od-
stęp pomiędzy wierszami – 1,5; czcionka – Times 
New Roman; tytuł – 16 pkt, autorzy, tekst – 12 
pkt) pocztą lub e-mailem na adres: 

Urząd Statystyczny w Kielcach 
ul. Wróblewskiego 2 

25-369 Kielce 
tel.: (041) 361-28-15 
       (041) 361-73-60 
fax  (41) 361-15-42 

e-mail: l.jarosz@stat.gov.pl 
             b.molus@stat.gov.pl 
sekretariatuskie@stat.gov.pl   

 
Program Konferencji przewiduje prezentacje 

referatów w formie 15 minutowych wystąpień. 
 
WAŻNIEJSZE TERMINY 
 

• do 15 stycznia 2005 r. – nadesłanie kart zgło-
szenia uczestnictwa w konferencji oraz przesła-
nie tematu referatu 

• do 28 lutego 2005 r. - przesłanie stresz-
czenia referatu (1 strona) 

• do 5 kwietnia 2005 r. – przesłanie pełnych 
tekstów referatów (do 10 stron) 

• 19 – 21 maja 2005 r. – KONFERENCJA 
  

 Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy 
nie pokrywają kosztów podróży i noclegu. 
 Informujemy również, że materiały Ogólnopolskiej 
Konferencji zostaną opublikowane w recenzowanej mono-
grafii. 


