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I. ORGANIZACJA INSTYTUTU 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA INSTYTUTU 

Dyrektor: 

- dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN 

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych: 

- dr Anna Rosa 

Główny Księgowy: 

- mgr Wanda Pszczółkowska 

Przewodniczący Rady Naukowej 

- prof. dr hab. Henryk Runowski  

 

Zakład Ekonomii Wsi, kierownik: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN 

Zakład Integracji Europejskiej, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wilkin 

Zakład Socjologii Wsi, kierownik: prof. dr hab. Maria Halamska  

Zakład Antropologii Kultury Wsi, kierownik: prof. dr hab. Izabella Rylska 

Zakład Modelowania Ekonomicznego, kierownik dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. 

IRWiR PAN 

RADA NAUKOWA

ZAKŁAD 
EKONOMII WSI      

DZIAŁ 
FINANSOWO-KSIĘGOWY 

ZAKŁAD 
INTERGRACJI EUROPEJSKIEJ  

ZAKŁAD MODELOWANIA 
EKONOMICZNEGO   

ZAKŁAD ANTROPOLOGII 
KULTURY WSI

ZAKŁAD  SOCJOLOGII WSI

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. NAUKOWYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY 

Rzecznik Dyscyplinarny

DZIAŁ ORGANIZACYJNY  

DZIAŁ OBSŁUGI BADAŃ   

DYREKTOR

Samodzielne stanowisko ds.  
informatyki i statystyki  

ZASTĘPCA DYREKTORA 
DS. OGÓLNYCH 

Samodzielne stanowisko ds. 
bibliotecznych - BIBLIOTEKA
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Pracownicy Instytutu (stan na 31.12.2019 r.) 

profesorowie: Halamska Maria, Kłodziński Marek, Rosner Andrzej, Rylska Izabella, 

Wilkin Jerzy 

profesorowie Instytutu: Błąd Marta, Czarnecki Adam, Gradziuk Piotr, Kalinowski 

Sławomir, Ptak Arkadiusz (urlop bezpłatny), Stanny Monika, Zawalińska Katarzyna 

adiunkci: Bańkowska Katarzyna, Bilewicz Aleksandra, Burdyka Konrad, Jasiński Jakub, 

Krupin Vitaliy, Rosa Anna, Śpiewak Ruta  

asystenci: Brzóska Agata, Ciechomska Anna, Jendrzejewski Błażej, Komorowski Łukasz, 

Michalska Sylwia, Wyduba Weronika, Zwęglińska-Gałecka Dominika 

główni specjaliści, starsi specjaliści, specjaliści: Drygas Mirosław, Ryszard Kamiński 

(urlop bezpłatny), Hoffmann Radosław  

starszy bibliotekarz: Górczyńska Beata 

pracownicy Działu Finansowo-Księgowego: Chałupczak Ewa, Pszczółkowska Wanda 

pracownicy Działu Obsługi Badań: Gelo-Kluczyńska Małgorzata, Hasik Zofia,  

pracownicy Działu Organizacyjnego: Buryk Jadwiga, Romańska Teresa, Samotaj Joanna 

 

RADA NAUKOWA 

 

W 2019 r. rozpoczęła się czteroletnia kadencja Rady Naukowej IRWiR.  

 

Skład Rady Naukowej IRWiR PAN 2019-2022 

 

Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Henryk Runowski 

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak 

Sekretarz Rady: dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN 

  

Członkowie: 

1. dr hab. Marta Błąd, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

2. dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

3. Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (prof. em. Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu; Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski), 

4. dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

5. prof. dr hab. Maria Halamska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

6. dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW (Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Kierownik 

Katedry Ekonomii Politycznej), 

7. prof. dr hab. Andrzej Hopfer (Członek korespondent PAN), 
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8. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) 

9. prof. dr hab. Bogdan Klepacki (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Kierownik 

Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki), 

10. prof. dr hab. Marek Kłodziński (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

11. dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi  

i Rolnictwa PAN) – do 30 września 2019 r., 

12. dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN (Instytut Nauk Porawnych PAN), 

13. prof. dr hab. Witold Orłowski (Politechnika Warszawska, Dyrektor Szkoły Biznesu 

Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers 

Polska), 

14. prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dziekan 

Wydziału Ekonomiczno-Społecznego), 

15. dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

16. prof. dr hab. Andrzej Rosner (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

17. prof. dr hab. Henryk Runowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Kierownik 

Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw), 

18. prof. dr hab. Izabella Rylska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

19. dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, 

Dziekan), 

20. dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

21. prof. dr hab. Roch Sulima (prof. em. Uniwersytetu Warszawskiego), 

22. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ (Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN), 

23. prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak (Wydział Zarządzania UW, kierownik Zakładu 

Zarządzania Publicznego), 

24. prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, członek 

rzeczywisty PAN), 

25. dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), 

26. mgr Dominika Zwęglińska-Gałecka (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN). 

 

Dzięki aktywności członków Rady, Instytut zyskuje szansę upowszechniania prowadzonych 

badań w całym kraju. Członkowie Rady zasiadają w Narodowej Radzie Rozwoju, Radzie 

Polityki Pieniężnej, oraz licznych radach programowych także czasopism czy instytucji 

pozarządowych.  

 

W 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej IRWiR PAN:  

pierwsze posiedzenie:  20 marca 2019 r. 

drugie posiedzenie: 27 listopada 2019 r.  

 

Powołano prof. dr. hab. Henryka Runowskiego na Przewodniczącego Rady Naukowej 

IRWiR PAN (Uchwała nr 1/2019), prof. dr. hab. Andrzeja Wiatraka na Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Naukowej IRWiR PAN (Uchwała nr 2/2019) oraz dr. hab. 
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Sławomira Kalinowskiego, prof. IRWiR PAN na Sekretarza Rady Naukowej IRWiR PAN 

(Uchwała nr 3/2019). 

 

Powołano prof. dr. hab. Marka Kłodzińskiego jako Rzecznika Dyscyplinarnego IRWiR 

PAN (Uchwała nr 4/2019). 

W 2019 r. wszczęto następujące przewody doktorskie: 

 mgr Anny Wrony, temat: „Znaczenie dzierżawy w funkcjonowaniu rynku ziemi 

rolniczej w Polsce”, promotor: dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM, promotor 

pomocniczy: dr Daniel Rzeczkowski (Uchwała nr 11/2019); 

 mgr Anny Us, temat: „Ekonomiczna efektywność inwestycji w produkcję energii ze 

źródeł odnawialnych na przykładzie instalacji fotowoltaicznych”, promotor: dr hab. 

Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN (Uchwała nr 12/2019). 

Powołano następujące komisje: 

 Komisja ds. Okresowej Oceny Pracowników w składzie: prof. dr hab. Bogdan 

Klepacki, prof. dr hab. Maria Halamska, prof. dr hab. Marek Kłodziński, dr hab. 

Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN, dr Anna Rosa (Uchwała nr 5/2019); 

 Komisja ds. opracowania nowego Regulaminu Rady Naukowej IRWiR w składzie: 

prof. dr hab. Henryk Runowski, prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, dr hab. Sławomir 

Kalinowski, prof. IRWiR PAN, dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN (Uchwała 

nr 6/2019); 

 Komisja ds. oceny działalności naukowej pracowników IRWiR PAN w składzie: 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. dr hab. Maria Halamska, dr hab. Katarzyna 

Zawalińska, dr hab. Sławomir Kalinowski, dr Aleksandra Bilewicz, mgr inż. Błażej 

Jendrzejewski, dr Anna Rosa (Uchwała nr 7/2019). 

 

Powołana przez Radę komisja ds. oceny działalności naukowej pracowników Instytutu za 

lata 2015-2018 w składzie j.w., przeprowadziła ocenę 2 osób. Wyniki przekazano do 

wykorzystania Dyrektorowi Instytutu. 

Powołano pełnomocnika IRWiR PAN do reprezentowania Instytutu w sprawach 

dotyczących zawierania umów pomiędzy Instytutem a Dyrektorem Instytutu oraz w sporach 

z nim, w osobie prof. Henryka Runowskiego przewodniczącego Rady Naukowej 

sprawującego funkcję w okresie kadencji Dyrektora (Uchwała nr 7/2019). 

Upoważniono Przewodniczącego Rady Naukowej do zaakceptowania ustaleń komisji ds. 

oceny i określenia wartości utworów, do których majątkowe prawa autorskie zostały 

przeniesione na Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, w zakresie ustalenia jaka część 

wysokości wynagrodzenia dyrektora stanowi honorarium z tytułu przeniesienia praw 

autorskich od utworów stworzonych w ramach stosunku pracy (Uchwała nr 8/2019). 

Zgodnie ze Statutem Instytutu oraz Regulaminem Rady Naukowej przyjęto sprawozdanie  

z działalności naukowej Instytutu w 2018 r. (Uchwała nr 9/2019) oraz zaakceptowano plan 

działalności naukowej na 2020 rok (Uchwała nr 14/2019), jak również zatwierdzono plan 

finansowy (Uchwała nr 10/2019). 

Przyjęto regulamin postępowania w  sprawie nadania stopnia doktora przez Instytut 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (Uchwała nr 15/2019) oraz zatwierdzono wzór dyplomu 

doktora nauk ekonomicznych, wydawanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

(Uchwała nr 16/2019).  
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Rada Naukowa pozytywnie przyjęła recenzję przygotowaną przez prof. J. Wilkina,  

w związku z postępowaniem o nadanie Profesorowi Marianowi Goryni tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, jako wyraz poparcia dla tego wniosku 

(Uchwała nr 13/2019). 

Na drugim posiedzeniu Rady Naukowej w 2019 r. wyznaczono prof. dr hab. Marię 

Halamską oraz prof. dr. hab. Marka Kłodzińskiego jako kandydatów do komisji 

konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora IRWiR PAN. 

Członkowie Rady Naukowej poruszeni wydarzeniami wokół paryskiej konferencji „Nowa 

Polska Szkoła Badań nad Historią Zagłady Żydów” (21 i 22 lutego 2019 r.), a mianowicie: 

naciskami na odwołanie konferencji i/lub modyfikację jej programu, personalnymi, 

dyskredytującymi reputację i dorobek naukowy, atakami na uczestników tej konferencji  

o międzynarodowej reputacji, zorganizowaną akcją zakłócania obrad konferencji oraz 

propagandową „oprawą ex-post” wydarzenia w Polskim Radiu i TVP wyrazili sprzeciw 

wobec takich działań, traktując je jako zagrożenie dla autonomii badań naukowych  

i ograniczenie wolności akademickiej. Wyrazili zarazem solidarność z Organizatorami 

Konferencji oraz Kolegami z Instytutów PAN: Badań Literackich. Filozofii i Socjologii, 

Slawistyki i Studiów Politycznych, zajmujących się tą problematyka.  
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ  
 

W roku 2019 IRWiR PAN kontynuował realizację czteroletniego programu badawczego 

„Ciągłość i zmiana – ewolucja polskiej wsi i rolnictwa oraz ich przyszłość w zmieniającej 

się Europie”. Pierwszy etap (lata 2017-2018) zwieńczony został przygotowaniem 

wszechstronnej syntezy ewolucji wsi i rolnictwa w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości 

i efektów, analizowanych w perspektywie 100 lat. W 2019 roku rozpoczęto realizację 

drugiego etapu programu, w którym dokonywano analizy głównych tendencji, problemów i 

zagrożeń dla obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce w zmieniającej się Europie. 

Wyjściem do tych badań była przygotowana w pierwszym etapie diagnoza obejmująca także 

ocenę skutków członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. 

W 2019 roku w IRWiR PAN realizowano 17 projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym 3 międzynarodowe (więcej na ten temat w dalszej części raportu). 

W roku 2019 dokonane były nieznaczne zmiany kadrowe w IRWiR PAN. Zespół zasiliła 

mgr Agata Brzóska, natomiast pracę w Instytucie zakończyła dr hab. Dominika Milczarek-

Andrzejewska, prof. IRWiR PAN.  W 2019 roku Instytut zatrudniał w zakładach naukowych 

28 naukowców reprezentujących nauki społeczne, spośród których 18 reprezentuje 

ekonomię, 7 socjologię, 3 geografię lub gospodarkę przestrzenną. Ze względów formalnych 

wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia do zaliczenia ich do liczby N w dyscyplinie 

ekonomia i finanse. Instytut podtrzymuje zatem tradycję zatrudniania specjalistów z wielu 

dyscyplin, co pozwala na interdyscyplinarne podejście do analizy procesów zachodzących 

na polskiej wsi. Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi dostarcza z kolei 

szerokiej perspektywy porównawczej dla badanych zjawisk. 

Pracownicy IRWiR PAN w 2019 roku nie ubiegali się o nadanie stopni naukowych.  

 

W 2019 roku pracownicy naukowi IRWiR PAN opublikowali łącznie 69 pozycji,  

w tym:  

 34 monografie naukowe (lub rozdziały) wydane przez wydawnictwa zamieszczone  

w wykazie wydawnictw, 

 10 monografii naukowych (lub rozdziałów) wydanych przez wydawnictwa 

niezamieszczone w  wykazie wydawnictw, 

 14 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach 

z konferencji zamieszczonych w  wykazie czasopism; 

 11 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych 

niezamieszczonych w  wykazie czasopism. 

 

 

Wykaz publikacji pracowników naukowych Instytutu zamieszczono w Aneksie nr 1. 

Instytut kontynuował działalność wydawniczą publikując kwartalnik „Wieś  

i Rolnictwo” (w 2019 roku wydano 4 numery, w tym jeden anglojęzyczny), który otrzymał 

5 punktów w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku. W poprzedniej ocenie czasopism (obowiązującej do 

2018 roku), kwartalnik miał 14 punków. Partnerem wydawniczym IRWiR PAN jest 

Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo” jest  

udostępniany na: CEEOL – Central and Eastern European Online Library, AgEconSearch, 

baza BazEkon, baza AGRO, CEON Biblioteka Nauki, Arianta, PBN – Polska Bibliografia 

Naukowa. W październiku 2019 roku Komitet redakcyjny kwartalnika złożył wniosek o 

przyjęcie do bazy European Reference Index for the Humanities (ERIH).   
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Komitet redakcyjny kwartalnika tworzą: 

 Jerzy Wilkin (redaktor naczelny), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

 Adam Czarnecki (sekretarz redakcji), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

 Maria Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

 Katarzyna Kość-Ryżko, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

 Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

Państwowy Instytut Badawczy 

 Henryk Runowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

 Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

 Andrzej Wiatrak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

 Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

 

Sekretariat redakcji prowadzi Małgorzata Gelo-Kluczyńska , zaś redaktorem językowym jest 

David Westacott (proof-reader). 

 

W skład Rady Programowej wchodzą:   

 Jan Górecki: prof. dr hab., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polska - 

przewodniczący Rady, 

 Mieczysław Adamowicz: prof. dr hab., Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II 

w Białej Podlaskiej, Polska, 

 Štefan Bojnec: prof., University of Primorska, Słowenia, 

 Sophia Davidova: prof., University of Kent, Wielka Brytania, 

 Katarzyna Duczkowska-Małysz: prof. dr hab., Politechnika Warszawska, Polska, 

 Imre Fertö: prof., Hungarian Academy of Sciences, Węgry,  

 Klaus Frohberg: prof. dr, University of Bonn, Niemcy, 

 Keith Howe: PhD, University of Exeter, Wielka Brytania, 

 Wojciech Józwiak: prof. dr hab., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Polska, 

 Andrzej Kaleta: prof. dr hab., Instytut Socjologii UMK, Polska,  

 Bogdan Klepacki: prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska, 

 Marie-Claude Maurel: prof. dr hab., École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

Francja, 

 William Meyers: prof., University of Missouri, Stany Zjednoczone, 

 Walenty Poczta: prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska, 

 Hannu Törmä: prof., University of Helsinki, Finlandia. 

 

 

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ 

INSTYTUT ORAZ UDZIAŁ PRACOWNIKÓW IRWiR PAN W KONFERENCJACH  

 

W 2019 roku ogółem pracownicy naukowi Instytutu wygłosili 81 referatów na 

konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, a także 16 wykładów na 

zaproszenie. Wykaz wygłoszonych referatów i wykładów zamieszczono w Aneksie nr 2. 

W 2019 roku IRWiR PAN był organizatorem lub współorganizatorem czterech 

konferencji naukowych oraz jednego warsztatu (zob. Tabela 1). Najważniejszym 

wydarzeniem roku była dwudniowa, interdyscyplinarna konferencja zorganizowana w 

dniach 10-11 października 2019 roku pn. „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny 
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dialog międzypokoleniowy”, w której uczestniczyło blisko 200 osób z wielu instytucji  

i ośrodków naukowych w kraju.  

Pierwszy dzień nawiązywał do konferencji z ubiegłego roku pt. „Ciągłość i zmiana. Sto 

lat rozwoju polskiej wsi”. Mimo podobnej struktury problemowej nie była jednak jej 

powtórzeniem, a dopełnieniem. Ubiegłoroczna koncentrowała się na „ciągłości i zmianie”, 

tegoroczna na „dialogu międzypokoleniowym”, bowiem oddając głos przede wszystkim 

badaczom młodego pokolenia, wskazywała na pokoleniowe zróżnicowanie postrzegania 

zmian. Na pierwszy dzień konferencji składały się cztery sesje: Wiejskie społeczności, 

Wiejska kultura, Wiejska gospodarka i Wiejska przestrzeń. Referentami byli głównie 

badacze spoza zespołu realizującego projekt, co zachęcało do dyskusji metodologicznej. Jak 

podkreśliła prof. dr hab. Maria Halamska w podsumowaniu pierwszego dnia obrad 

pierwszoplanowym „bohaterem” analiz podejmowanych prezentowanych podczas tej (ale  

i ubiegłorocznej) konferencji był czas. Przede wszystkim czas społeczny, określany przez 

sekwencje zjawisk i częstotliwość ich występowania. Na podstawie ich nasilenia można 

wydzielić w stuletnim okresie „okresy gorące”, kiedy zmiany się kumulują i mają wyrazisty 

charakter oraz „okresy zimne”, kiedy zmiany zachodzą wolno, niezauważalnie. 100 lat to 

długi okres. Na osi czasu pojawiają się różne cezury, co wynika z natury czasu. Najogólniej 

czas podzielić można na czas konwencjonalny, zewnętrzny wobec zjawisk, oraz czas 

społeczny. Na konwencjonalnej osi zarówno w monografii „Ciągłość i zmiana. Sto lat 

rozwoju polskiej wsi” (Warszawa, 2019, IRWiR PAN, Wyd. Nauk. Scholar), jak i podczas 

konferencyjnych omówień prezentowano podział na „czas ekonomiczno-społeczny” oraz 

„społeczno-polityczny”. Ich cezury nie pokrywają się. A przecież każde zjawisko, każdy 

proces ma jeszcze swój własny czas, swój własny rytm.  

Obrady drugiego dnia, odbywające się w Centralnej Bibliotece Rolniczej, nawiązywały 

do pamiętnikarskiego konkursu Sto lat mojego gospodarstwa. Współorganizatorem tego 

dnia konferencji były Polskie Wydawnictwo Rolnicze oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w 

Warszawie. Wydarzenie to miało dwie części: sesję Dokumenty osobiste jako źródło... czy 

tylko wiedzy: ich nowe formy i możliwości wykorzystania oraz wernisaż wystawy 

Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi. Wystąpienia referentów dotyczyły zarówno 

teoretycznych i metodologicznych uwarunkowań przydatności pamiętników jako podstawy 

źródłowej do opisu dokonujących się przemian na wsi, jak i tego, że stanowią one 

niezastąpione (często uzupełniające) źródło do analizowania zjawisk z zakresu kultury czy 

życia rodzinnego i społecznego. Druga część wydarzenia nawiązywała wprost do konkursu 

pamiętnikarskiego Sto lat mojego gospodarstwa: pokazano na niej fotografie zamieszczone 

przez pamiętnikarzy w opracowaniach przygotowanych na konkurs. Na wystawę złożyło się 

kilkadziesiąt fotografii opatrzonych fragmentami pamiętników nadesłanych na konkurs. 

Materiały pamiętnikarskie ilustrowane fotografiami stanowią zapis przemian zachodzących  

w gospodarstwach rolnych i na wsiach z perspektywy jej mieszkańców – najważniejszych 

aktorów przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych dokonujących się na 

obszarach wiejskich. Wystawa stanowiła ważne uzupełnienie analiz, zaprezentowanych 

pierwszego dnia konferencji, ale przede wszystkim dopełnienie rozważań metody 

biograficznej i jej poszerzenia się o nowy typ dokumentu: fotografię. 

Na konferencję napłynęło kilkadziesiąt propozycji wystąpień/referatów. Nie wszystkie 

mogły zostać zaprezentowane w czasie konferencji. Po przejściu procedury recenzyjnej 

zostaną one opublikowane w 2020 roku w III tomie monografii oraz w numerze  

4 kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2019 roku. Opracowania złożone do publikacji I i II 

tomu monografii były bardziej jednorodne, co wynikało z ich sprawozdawczego charakteru 

badań prowadzonych przez badaczy współtworzących projekt Ciągłość i zmiana. Sto lat 

rozwoju polskiej wsi. Natomiast teksty złożone w 2019 roku do II tomu monografii trudno 

zamknąć w ramach z góry narzuconych, a wynika to z otwarcia nowych wątków 
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tematycznych, identyfikacji nowych problemów wpisujących się w tematykę rozwoju 

obszarów wiejskich i przemian polskiej wsi, podejmowanych przez nową generację 

badaczy.  

 

Tabela 1. Konferencje i podobne wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane przez 

Instytut w 2019 r. 

Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj 

konferencji miejsce, data współorganizatorzy 

Konferencja naukowa: „Sto lat 

rozwoju polskiej wsi. 

Interdyscyplinarny dialog 

międzypokoleniowy”  

Warszawa, 10-11 października 2019 

r. 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,  

współorganizatorzy drugiego dnia: 

Polskie Wydawnictwo Rolnicze i 

Centralna Biblioteka Rolnicza w 

Warszawie 

krajowa 

Gala wręczenia nagród w konkursie 

„Moja SMART wieś” Warszawa, 21 

października 2019 r. 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

(KSOW), Fundacja Wspomagania Wsi, 

Związek Gmin Wiejskich RP, RURBAN 

Wieś-Miasto-Region  

między-

narodowa 

Konferencja naukowa: „Media jako 

źródło wiedzy rolników”  

Warszawa, 9 grudnia 2019 r. 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN krajowa 

FAOW, Organizacje wiejskie w 

procesie stanowieniu prawa,  

Warszawa, 15 października 2019 r. 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
krajowa 

 

SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ IRWiR PAN  

 

Od 48 lat, w pierwszy poniedziałek miesiąca Instytut organizuje seminaria tzw. 

ogólnoinstytutowe, na których spotykają się pracownicy naukowi z całego kraju, zajmujący 

się problemami rozwoju wsi. Często uczestniczą w nich również pracownicy ministerstw, 

agencji, organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Celem tych seminariów jest 

integracja rozproszonego środowiska naukowego, zajmującego się problematyką wiejską i 

dyskusja nad prowadzonymi w Instytucie badaniami. Referentami, oprócz pracowników 

naukowych Instytutu, są zapraszane uznane w Polsce autorytety naukowe a także osoby z 

praktyki gospodarczej. Są to jedyne seminaria w kraju, które w sposób multidyscyplinarny 

omawiają poszczególne zagadnienia przedstawiane przez referentów dotyczące 

problematyki szeroko pojętych przemian rozwoju obszarów wiejskich. Wykaz seminariów 

zorganizowanych w 2019 r. przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Seminaria ogólnoinstytutowe IRWiR PAN zorganizowane w 2019 r. 

Data Referent (ci) Tytuł 

7 stycznia 2019 r. 

dr hab. Przemysław Śleszyński 

(Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN) 

Uwarunkowania, skutki i koszty chaosu 

przestrzennego w Polsce 

4 lutego 2019 r.  

dr Adam Koziolek (Prezes 

Polskiego Wydawnictwa 

Rolniczego, Poznań) 

Rozwój prasy dla ludu w XIX i na początku 

XX wieku 
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4 marca 2019 r. 

dr hab. Adam Czarnecki, dr hab. 

Dominika Milczarek-

Andrzejewska, dr hab. Katarzyna 

Zawalińska (IRWiR PAN) 

Konflikty wokół ziemi rolnej a wspólna 

polityka rolna 

1 kwietnia 2019 r. 

dr Agata Malak-Rawlikowska, 

prof. dr hab. Edward Majewski  

(Wydział Nauk Ekonomicznych 

SGGW) 

Ocena trwałości krótkich łańcuchów 

żywnościowych w wybranych krajach 

6 maja 2019 r. 
dr Aleksandra Bilewicz, dr Ruta 

Śpiewak (IRWiR PAN) 

Alternatywne sieci żywnościowe w krajach 

postkomunistycznych 

3 czerwca 2019 r. dr Konrad Burdyka (IRWiR PAN) 

Działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych w kontekście przemian więzi 

społecznych na polskiej wsi 

4 listopada 2019 r. 
prof. Grzegorz Gorzelak 

(EUROREG UW) 

Rozwój regionalny Polski a doktryna 

polityki regionalnej 

2 grudnia 2019 r. 
prof. Małgorzata Jacyno, dr 

Mikołaj Lewicki (IS UW) 
Kultura na peryferiach 

 
Ponadto w 2019 roku zorganizowano cykl seminariów Zakładu Antropologii Kultury Wsi 

pn. "Społeczne aspekty rolnictwa", 5 seminariów Zakładu Socjologii Wsi, 2 seminaria 

Zakładu Ekonomii Wsi oraz jedno Zakładu Integracji Europejskiej. Wykaz seminariów 

zakładowych przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Seminaria Zakładu Antropologii Kultury Wsi, Zakładu Socjologii Wsi oraz 

Zakładu Ekonomii Wsi zorganizowane w 2019 r. 

Organizator Data Referent (ci) Tytuł 

Zakład 

Antropologii 

Kultury Wsi 

10 kwietnia 

2019 r. 
dr Aleksandra Bilewicz 

Poza paradygmat modernizacyjny. 

Wiejskie i miejskie ruchy społeczne 

na rzecz suwerenności 

żywnościowych w kontekście 

przemian politycznych na polskiej wsi 

5 maja 

2019 r. 

dr Małgorzata 

Dziekanowska 
Chłopski świat wartości 

13 czerwca 

2019 r. 
dr Michał Dudek 

Znaczenie rolnictwa w gospodarce: 

przykład Polski i innych krajów UE 

30 października 

2019 r. 
mgr Olga Rodak 

Socjologia rolnictwa i systemu rolno-

spożywczego. Polska dyskusja i 

światowy paradygmat 

17 grudnia 

2019 r. 

dr Aleksandra Paprot-

Wielopolska 

Krajobraz kulturowy Żuław a praca 

rolnika w narracjach powojennych 

osadników zamieszkałych na 

obszarach wiejskich 

Zakład 

Socjologii 

Wsi 

4 lutego  

2019 r. 

prof. dr hab. Maria 

Halamska 

Seminarium poświęcone dyskusji na 

temat współczesnej definicji rolnika 

27 lutego 

2019 r. 

dr hab. Monika 

Kaczmarek-Śliwińska, 

dr hab. Małgorzata 

Kisilowska, 

mgr Olga Rodak 

Seminarium poświęcone dyskusji na 

temat mediów rolniczych, prasy 

profesjonalnej oraz definicji i kwestii 

terminologicznych 
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6 marca  

2019 r. 

mgr Łukasz 

Komorowski, dr hab. 

Monika Stanny, prof. 

IRWiR PAN 

Seminarium metodologiczne dot. baz i 

danych do wyboru lokalizacji badań i 

próby badawczej 

27 marca  

2019 r. 

mgr Dominika 

Zwęglińska-Gałecka 

Seminarium dotyczące definicji 

wiedzy 

17 kwietnia 

2019 r. 

mgr Karolina 

Koprowska 

Postronni? Zagłada w relacjach 

chłopskich świadków 

Zakład 

Ekonomii 

Wsi 

3 kwietnia 

2019 r. 

red. Joanna Warecha - 

reżyserka filmu i 

autorka książki "PGR 

Obrazy" 

Sytuacja ludności z byłych PGRów 

15 maja 

2019 r. 
red. Ewa Kaleta Ubóstwo na wsi kieleckiej 

Zakład 

Integracji 

Europejskiej 

11 luty 2019 r. mgr Agaty Zielińskiej 

Prezentacja koncepcji rozprawy 

doktorskiej: Znaczenie dzierżawy w 

funkcjonowaniu rynku ziemi w Polsce 

 
 
W 2019 r. zorganizowano także warsztaty w ramach realizacji projektu SURE-Farm H2020. 

Wykaz warsztatów przedstawiono w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Warsztaty w ramach projektu SURE-Farm H2020 zorganizowane w 2019 r. 

Data Miejsce Temat warsztatu 

6 marca 

2019 r. 

Widniówka 

 

Sure-FARM, Framework for Participatory Impact 

Assessment adapted for SURE-Farm (FoPIA-SureFarm), 

Analiza lokalnej odporności ogrodniczego system 

rolniczego w województwie Lubelskim 

12 czerwca 

2019 r. 

Krasnobród 

 

Sure-FARM, Focus Group on Risk Management 

Strategies, Warsztaty dotyczące strategii zarzadzania 

ryzykiem 

25 października 2019 

r. 
Warszawa 

Sure-FARM – Rekomendacje dla polityk wzmacniających 

odporność systemów rolniczych w EU 

29 listopada 2019 r. 
Puławy  

 

Sure-FARM, Framework for Participatory Impact 

Assessment adapted for SURE-Farm (FoPIA-SureFarm), 

Ocena odporności systemów rolniczych: podejście 

partycypacyjne (system owocowo-warzywny w woj. 

lubelskim) 

 

NAGRODY UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW IRWIR PAN  

 

W lutym 2019 roku nagrodę gotówkową Dyrektora IRWiR PAN za działalność naukową  

w roku sprawozdawczym 2018 otrzymało 5 pracowników:  

 dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN 

 dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN 

 dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. IRWiR PAN 

 dr Ruta Śpiewak 

 dr Aleksandra Bilewicz 
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Ponadto 10 pracowników otrzymało nagrodę inwestycyjną Dyrektora IRWiR PAN  

za działalność naukową w roku sprawozdawczym 2018: 

 prof. dr hab. Maria Halamska, 

 Prof. dr hab. Andrzej Rosner; 

 Dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN; 

 Dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN; 

 Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, prof. IRWiR PAN; 

 Dr Aleksandra Bilewicz; 

 Dr Sylwia Michalska; 

 Dr Anna Rosa; 

 Dr Ruta Śpiewak; 

 Mgr Dominika Zwęglińska-Gałecka; 

 Mgr Łukasz Komorowski 

Nagrodę zespołową Dyrektora IRWiR PAN za realizację projektów międzynarodowych 

H2020 otrzymali pracownicy Zakładu Modelowania Ekonomicznego: 

 dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN; 

 dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN; 

 dr Katarzyna Bańkowska; 

 dr Vitaliy Krupin; 

 mgr Anna Ciechomska; 

 mgr inż.. Błażej Jendrzejewski. 

 

 

WSPÓŁPRACA IRWiR PAN W KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ 

PRZESTRZENI BADAWCZEJ 

  

W 2019 r. IRWiR PAN był członkiem 2 międzynarodowych sieci badawczych (tabela 5). 

 

Tabela 5. Przynależność IRWiR PAN do sieci naukowych 

Nazwa Data 

wstąpienia  

Specjalność 

naukowa 

Jednostki naukowe tworzące sieć 

European 

Rural 

Development 

Network 

(ERDN) 

2002 rozwój 

obszarów 

wiejskich 

- Institute of Agricultural and Food Economics, National 

Research Institute – IERiGŻ PIB, Warszawa (koordynator sieci); 

Institute of Rural and Agricultural Development, Polish 

Academy of Sciences, IRWiR PAN, Warszawa; Institute of 

Technology and Life Science – ITP, Falenty; Institute of Soil 

Science and Plant Cultivation – IUNG, Puławy; Institute of 

Geography and Spatial Organization, Polish Academy of 

Sciences- IGiPZ PAN; System Research Institute, Polish 

Academy of Sciences – IBS PAN; Federal Institute of 

Agricultural Economics – Wiedeń, Austria; International 

Institute for Applied System Analysis – Laxenburg, Austria; 

Lithuanian Institute of Agrarian Economics – Wilno, Litwa; 

Institute of Landscape Ecology of the Academy of Sciences - 

Czeskie Budziejowice, Czechy; Institute of Agricultural 

Economics – Bukareszt, Rumunia; Institute of Geography, 

Slovak Academy of Sciences – Bratysława, Słowacja; Research 

Institute of Agricultural Economics – Budapeszt, Wegry; 

University of Debrecen, Węgry; Institute of Agricultural 

Economics – Belgrad, Serbia; Poznań University of Life 

Sciences (PULS) – Poznań, Polska; Institute for Economics and 

Forecasting – Kijów, Ukraina 
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European 

Network of 

Agricultural 

and Rural 

Policy 

Research 

Institutes 

(ENARPRI) 

2003 ekonomika 

rolnictwa  

i rozwój 

obszarów 

wiejskich 

- CEPS – Centre of European Policy Studies – Bruksela, Belgia; 

UPM-ETSIA – Universidad Politecnica de Madrid – Escuela 

Tecnica Superior de Ingenieros Agronomos, Madryt, Hiszpania; 

FAL – Federal Agricultural Research Centre, Institute of Market 

Analysis and Agricultural Trade Policy, Brunschweig, Niemcy; 

IEEP – Institute for European Environmental Policies – Londyn, 

Wielka Brytania; INEA – Instituto Nazionale di Economia 

Agraria – Rzym, Włochy; INRA – Institut de la Recherche 

Agronomique – Rennes, Francja; LEI – Landbouweconomisch 

Institute, Agricultural Research Institute, Haga, Holandia; MTT 

– Agrifood Research Finland, Helsinki, Finlandia; FOI – Danish 

Research Institute of Food Economics, Frederiksberg, Dania; 

UPATRAS – Department of Economics, University of Patras, 

Patras, Grecja; VUZE – Department for Structural and 

Economic Development of Agriculture and Rural Areas, 

Research Institute of Agricultural Economics, Praga, Czechy; 

IRWiR PAN – Institute of Rural and Agricultural Development, 

Polish Academy of Sciences, Warszawa, Polska 

 

W 2019 roku IRWiR PAN i Wolański Sp. z o.o. utworzyli konsorcjum realizujące badanie 

ewaluacyjne „Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”. Łącznie IRWiR 

PAN należy do 4 konsorcjów naukowych (tabela 6). 

 

Tabela 6. Przynależność IRWiR PAN do konsorcjów naukowych 

Nazwa 

D
a
ta

 

Specjalność 

naukowa 
Jednostki naukowe tworzące konsorcjum 

Konsorcjum realizujące 

projekt SURE-Farm w 

ramach Horyzont 2020 

2
0
1
7
 

Ekonomia/ 

Rolnictwo 

Aberystwyth University (Aber), United Kingdom; 

Eidgenöessische Technische Hochschule Zürich (ETH 

Zürich), Switzerland; Georg-August-Universitat  Göttingen 

(UGOE), Germany; Katholieke Universiteit Leuven (KU 

Leuven), Belgium; Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 

Sweden; Universidad Politécnica De Madrid (UPM), Spain; 

Universita Degli Studi Della Tuscia (UNITUS), Italy ; 

Universitetet i Bergen (UiB), Norway; University of 

Gloucestershire (UoG), United Kingdom; University of 

National and World Economy (UNWE), Bulgaria; 

Wageningen University & Research (WUR), the 

Netherlands; Instituut Voor Landbouw En Visserijonderzoek 

(ILVO), Belgium ; Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA), France; Institute of Agricultural 

Economics (IEA-AR), Romania; Instytut Rozwoju Wsi I 

Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN), Poland; 

Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in 

Transformationsöekonomien (IAMO), Germany. 

Konsorcjum realizujące 

projekt Zwrot 

jakościowy? O roli i 

znaczeniu nowych postaw 

konsumentów i 

producentów. Na 

przykładzie 

alternatywnych sieci 

żywnościowych 

2
0

1
8
 

Socjologia/ 

Ekonomia 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Humanistyczny; 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 
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Konsorcjum realizujące 

projekt LIFT  

w ramach Horyzont 2020 

2
0

1
8
 

Ekonomia/ 

Rolnictwo 

INRA - Institut National de la Recherche Agronomique; 

VetAgro Sup - Institut d'enseignement supérieur et de 

recherche en alimentation, santé animale, sciences 

agronomiques et de l'environnement; SRUC - Scotland's 

Rural College; Teagasc - Agriculture and Food Development 

Authority; KU Leuven - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 

LEUVEN; SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet; UNIBO - 

Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna; BOKU - 

Universitaet Fuer Bodenkultur Wien; UBO - Rheinische 

Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn; JRC - Joint Research 

Centre - European Commission; IAE-AR - Institute of 

Agricultural Economics; MTA KRTK - Magyar 

Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont; IRWiR PAN - Instytut Rozwoju 

Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk; DEMETER - 

Hellinikos Georgikos Organismos – DIMITRA; UNIKENT - 

University of Kent; IT – INRA Transfert S.A.; ECOZEPT 

Deutschland. 

Konsorcjum realizujące 

badanie ewaluacyjne 

„Wpływ polityki 

spójności na rozwój 

obszarów wiejskich” 

2
0

1
9
 Ekonomia/ 

Gospodarka 

przestrzenna/ 

Transport 

Wolański Sp.z o.o. ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

 

W 2019 r. IRWiR PAN był także członkiem Klastra Innowacji w Agrobiznesie, a także 

przynależał do Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, Polskiego Centrum Smart 

Village oraz do Akademii „Top Farms”. Ponadto w 2019 roku podpisana została umowa 

partnerska z Miastem i Gminą Pleszew, a także z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi 

Polskiej  (tabela 7). 

 

Tabela 7. Udział IRWiR PAN w pracach innych form zrzeszeń powołanych dla potrzeb 

wspólnych przedsięwzięć naukowych lub prac rozwojowych 

Nazwa 

D
a
ta

 

Jednostki 

Konkurs na pracę 

magisterską 2
0
1
9
 

Umowa o Partnerstwo z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – przy 

realizacji II konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki 

rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Celem konkursu 

organizowanego przez IRWiR PAN i Fundację EFRWP jest promowanie 

tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień 

dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. 

Partnerstwo 

„SMART – 

Pleszew” 

2
0

1
9
 Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „SMART – Pleszew” 

Partnerstwo pomiędzy IRWiR PAN a Miastem i Gminą Pleszew. 

Polskie Centrum 

Smart Village 2
0

1
9
 

Projekt stworzony we współpracy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk z "Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym". Naszym celem jest 

poszukiwanie, wspólnie z mieszkańcami, inteligentnych rozwiązań 

wspierających wszechstronny rozwój obszarów wiejskich i promocja inicjatyw 

tworzących innowacyjną i zrównoważoną wieś (smart village) 
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Krajowa Sieć 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

2
0

1
9
 

Podpisanie umów na realizację operacji 

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020: 

 „Moja smart wieś” - Upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages 

wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych 

innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej 

oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznego banku wiedzy 

 „Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów 

sportowych – publikacja książkowa” 

Akademia „Top 

Farms” 2
0

1

9
 List intencyjny podpisany pomiędzy IRWiR PAN a Top Farms Sp. z o.o. celu 

realizacji działań w ramach projektu edukacyjnego na rzecz rolnictwa 

Partnerstwo 

„Organizacje 

wiejskie w procesie 

stanowienia prawa” 

2
0

1
8
 

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

„Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” pomiędzy IRWiR PAN a 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

Klaster Innowacji  

w Agrobiznesie 2
0
1
6
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Rozwoju Wsi 

i Rolnictwa PAN; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

Państwowy Instytut Badawczy; Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu 

Spożywczego i Opakowań; Izba Zbożowo Paszowa; P.P.H „EWA-BIS” sp. z 

o.o.; Biuro Promocji Jakości; FreshMazovia.com; "Sawex Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością" Foods S.K.; BOC Information Technologies 

Consulting; Logopak East sp. z o.o.; Perino Sp. z o.o.; The Training Concept; 

Agrovative; Marsz Consult; Ekorynki.pl; Strama, Fruit Project LLC; S-

Greenleaf; Grupa Owoce Natury; Global Quality; Eskimos; Emipak; Quality 

Consulting Magdalena Olesińska; Agro Advice Jakub Wilk; J.S. Hamilton 

Poland; Alfa Quality Consulting Małgorzata Godlewska; Ergo Solutions 

Zbigniew Oczadły; Gospodarstwo Sadownicze Mateusz Woźniak; Soska 

Konsulting Andrzej Soska; Varsovia Capital; darmowaenergia.eu; Pomona 

Company LTD; Intertek; Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP; 

Agrohurt; Active Text; FreshMazovia Consulting; Auto-Kurs Transport 

Szkolenie; UO-Technologia; DUO Broker Kancelaria Brokerska; 

Gospodarstwo Rolne Anna i Dariusz Stefańscy; Indigo Nuts. 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN nie prowadził w 2019 r. studiów podyplomowych. 

Instytut również nie prowadził studiów doktoranckich. W trybie eksternistycznym 

realizowane były w 2019 roku cztery przewody doktorskie. 

Wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi, eksperci z IRWiR PAN prowadzili warsztaty  

w ramach projektu AKADEMIA WÓJTA w kwietniu i maju 2019 roku. Były to cykliczne 

spotkania samorządowców (głównie wójtów i burmistrzów), mające na celu uzupełnianie 

wiedzy wobec zmieniającego się prawa, postępu technologicznego i społecznego. Celem 

programu jest rozwijanie współpracy z samorządowcami jako rzeczywistymi gospodarzami 

procesów rozwojowych i tworzenie okazji do dyskusji i wymiany doświadczeń. Osoby 

wykładające: dr hab. Monika Stanny, dr Konrad Burdyka, mgr Łukasz Komorowski, mgr 

Małgorzata Gelo-Kluczyńska. 

IRWiR PAN jako interdyscyplinarna jednostka naukowa cieszy się zainteresowaniem 

stażystów i praktykantów. W 2019 roku staż w Instytucie odbyło 3 doktorów. Instytucje 

macierzyste stażystów to Narodowa Akademia Nauk Ukrainy oraz Uniwersytet Łódzki.  

Z kolei mgr inż. Błażej Jendrzejewski w okresie 04.01.2019-01.06.2019 przebywał w 

Glasgow University na stypendium Dekaban-Liddle Junior Fellowship oraz mgr Weronika 

Wyduba w okresie 07.04.2019-13.04.2019 przebywała na stażu w Ahi Evran University w 

Kırşehir.  
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W 2019 roku w Bibliotece IRWiR PAN praktyki studenckie odbywało 9 studentów 

Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką 

mgr Beaty Górczyńskiej.  

 

UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ I DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA 

 

Instytut Rozwoju Wsi Rolnictwa PAN jest ważnym zapleczem eksperckim dla wielu 

instytucji w Polsce i zagranicą (wykaz najważniejszych prac eksperckich wykonanych przez 

pracowników naukowych Instytutu zamieszczono w Aneksie nr 3).  

W 2019 r. pracownicy naukowi IRWiR PAN uczestniczyli w następujących komitetach  

i radach programowych powoływanych przez organy rządowe i inne: 

dr Katarzyna Bańkowska była członkiem Rady Naukowej Czech Rural Network, 

członkiem Expert Group for Technical Advice on Organic Production (EGTOP) przy 

Komisji Europejskiej oraz członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  

i Agrobiznesu i członkiem Scientific Committee of Czech Rural Network, oraz członkiem 

projektu REFA (Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu); 

dr Konrad Burdyka był członkiem Komisji Sportu Wiejskiego przy Polskim Komitecie 

Olimpijskim, członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i przewodniczącym 

Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; 

prof. dr hab. Izabella Rylska była członkiem zespołu ekspertów PIB NASK  

(międzynarodowy projekt badawczy TBQ - Ten Big Questions about ICT in Education), 

członkiem zespołu eksperckiego przygotowującego na zlecenie Komitetu Nauk 

Pedagogicznych PAN ekspertyzę dot. stanu pedagogiki medialnej w Polsce oraz członkiem 

Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi; 

dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN był sekretarzem redakcji kwartalnika "Wieś i 

Rolnictwo" i członkiem "NORTHORS" - Nordic Society for Tourism and Hospitality 

Research; 

dr Mirosław Drygas był członkiem Rady Programowej kwartalnika „Zagadnienia 

Doradztwa Rolniczego”, członkiem Rady Naukowej czasopisma naukowego „Problemy 

drobnych Gospodarstw Rolnych” wydawanego przez Europejskie Centrum Badawcze 

drobnych Gospodarstw Rolnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie, członkiem Grupy Roboczej ds. KSOW przy MRiRW, członkiem Grupy 

Zarządzającej Ewaluacją PROW 2014-2020 przy MRiRW oraz zastępcą członka w 

Komitecie Monitorującym PROW 2014-2020, a także członkiem grupy roboczej  

ds. rozwoju obszarów wiejskich oraz grupy doradczej ds. reformy WPR przy COPA-

COGECA (członek oddelegowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych - KRIR)  

i członkiem Civil Dialogue Group on Rural Development przy Komisji Europejskiej 

(członek oddelegowany przez KRIR); 

dr hab. Piotr Gradziuk, prof. IRWiR PAN był członkiem Rady Fundacji na Rzecz 

Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA; 

prof. dr hab. Maria Halamska była członkiem korespondentem Francuskiej Akademii 

Rolniczej (Académie d'Agriculture de France) oraz była członkiem Komitetu Redakcyjnego 

kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma 

„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, członkiem komitetu redakcyjnego „Etudes Rurales” 

(Francja), członkiem komitetu redakcyjnego „Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest” 

(Francja); 
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mgr Zofia Hasik była ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski  

o przyznanie logo HR Excellence in Research; 

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN był członkiem międzynarodowego 

komitetu naukowego Politics, Economics and Administrative Sciences Journal of Ahi Evran 

University (The PEAJ), członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  

i Agrobiznesu, członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Sekretarzem 

Rady Naukowej IRWiR PAN; 

prof. dr hab. Marek Kłodziński był członkiem Rady Programowej Fundacji Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Ekonomistów 

Rolnictwa i Agrobiznesu, został również honorowym obywatelem gminy Promna; 

mgr Łukasz Komorowski był członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  

i Agrobiznesu, członkiem grupy tematycznej ds. Smart villages przy European Network for 

Rural Development (ENRD) oraz uczestnikiem Wiejskiego Parlamentu Europejskiego; 

dr Sylwia Michalska była zastępcą członka Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich; 

dr Anna Rosa była członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

Oddział w Koszalinie (kadencja 2015-2020), członkiem Zarządu Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 

dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN była członkiem Rady Naukowej Instytutu 

Nauk Prawnych PAN oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 

członkiem Zespołu ds. obszarów wiejskich przy Komitecie Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju PAN, członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa  

i Agrobiznesu, członkiem Polskiego Towarzystwa Demograficznego, członkiem Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem redakcji Kwartalnika Wieś  

i Rolnictwo oraz członkiem Rady Programowej Zagadnień Doradztwa Rolniczego; 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem Rady Naukowej 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii 

PAN, członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, przewodniczącym Rady 

Programowej Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, redaktorem naczelnym 

kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, członkiem Rady Naukowej „Kwartalnika 

Antymonopolowego i Regulacyjnego”, członkiem Rady Programowej czasopism 

„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Central European Economic Journal” i „Olsztyn 

Economic Journal”, członkiem Editorial Board „Society and Economy”, przewodniczącym 

Rady Programowej „Ekonomisty” oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu; 

dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN była członkiem Zarządu EAAE 

(Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych), członkiem Scientific Advisory 

Board w czołowym niemieckim instytucie rolniczym The Leibniz Institute of Agricultural 

Development in Transition Economies (IAMO), członkiem grupy sterującej czasopisma 

EUROCHOICES  i członkiem redakcji czasopisma Rumuńskiej Akademii Nauk 

„Agricultural Economics and Rural Development”, członkiem Komitetu Redakcyjnego 

kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Agricultural 

Economics and Rural Development” oraz członkiem Streering Commettee czasopisma 

EUROCHOICES, członkiem Rady Naukowej Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in 

Transformationsökonomien (IAMO). 

Nie uwzględniono pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych. 
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III. GŁÓWNE WYNIKI BADAŃ STATUTOWYCH PROWADZONYCH 

W INSTYTUCIE W 2019 ROKU 

 
 
Rok 2019 był kolejnym etapem realizacji czteroletniego programu badawczego „Ciągłość  

i zmiana – ewolucja polskiej wsi i rolnictwa oraz ich przyszłość w zmieniającej się 

Europie”. Badania prowadzone były w ramach pięciu osi tematycznych dotyczących 

przemian gospodarczych, ludnościowych i warunków życia, społecznych, przemian w sferze 

kultury wsi oraz w polityce rolnej i obszarów wiejskich.  

 

Drugi etap badań (w latach 2019-2020) obejmie następujące cele: 

• Identyfikacja i opis mechanizmów przemian społecznych i gospodarczych 

występujących w różnych sferach działalności mieszkańców obszarów wiejskich; 

• Wskazanie kierunków przemian w sferze kulturowego dziedzictwa wsi (metody 

badania, zasoby symboliczne, modele działań); 

• Wypracowanie naukowych podstaw polityki rozwoju obszarów wiejskich (rural 

policy) w warunkach globalizacji i integracji europejskiej; 

• Ocena ekonomicznych skutków zmian zachodzących w politykach oddziałujących 

na wieś i rolnictwo w tym: wspólnej polityki rolnej, polityki spójności, polityki 

energetyczno-klimatycznej. 

 

Wyniki badań statutowych zawierają elementy diagnozy sytuacji na wsi w okresie po 

odzyskaniu niepodległości, ewolucji dokonującej się w okresie ostatnich stu lat w zakresie 

struktur i funkcji skupionych na obszarach wiejskich, oraz wielowymiarowej analizy stanu 

aktualnego. Zwraca uwagę fakt, że powstały obraz przemian na wsi ma charakter wybitnie 

interdyscyplinarny, odwołujący się do analizy zjawisk i procesów gospodarczych, 

społecznych, politycznych itp. W szczególności identyfikowane są cechy długiego trwania 

oraz takie, które podlegają relatywnie szybszym zmianom decydując o ewolucji dokonującej 

się na wsi. Elementy tych diagnoz rozproszone są w wielu opracowaniach węższych 

tematów, co pozwala na głębsze przyjrzenie się im.  

 

 

Ważniejsze wnioski z badań w podziale na pięć osi tematycznych: 

 

1. Przemiany gospodarcze 

 

- W relacjach wieś-miasto następuje przenikanie się cech wiejskości i miejskości, ale 

wyglądało ono inaczej w okresie masowych migracji ze wsi do miasta, a inaczej obecnie, 

kiedy poziom życia na obszarach wiejskich nie odbiega znacznie od tego jaki obserwujemy  

w dużej części miast, zwłaszcza tych mniejszych (do 20 tys. mieszkańców). 

- Rosnąca atrakcyjność obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania i upowszechnienie 

indywidualnej motoryzacji sprawiły, że w Polsce więcej ludzi przenosi się z miasta na wieś 

niż odwrotnie. Wzrosło zadowolenie mieszkańców wsi z tego, że zamieszkują na obszarach 

wiejskich, niekoniecznie w pobliżu dużych miast. 

- Dzięki członkostwu Polski w UE i mobilizacji funduszy wewnętrznych (zasada 

współfinansowania) udało się znacznie zmniejszyć dysparytety rozwojowe dzielące wieś  

i miasto, co dotyczy zarówno dochodów, wyposażenia mieszkań, jak i infrastruktury 

technicznej i społecznej. 
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- Wiejska gospodarka ulega dywersyfikacji, chociaż w stopniu nadal niewystarczającym. 

Głównym źródłem dochodów mieszkańców wsi stała się praca najemna poza rolnictwem. 

Dla jednej trzeciej tych mieszkańców głównym źródłem utrzymania są świadczenia 

społeczne (emerytury i renty zasilane zarówno z KRUS, jak i ZUS).Właściciele i 

użytkownicy ziemi rolniczej, w większości, cenią sobie status rolnika głównie ze względów 

socjalnych i podatkowych. 

- Jednym z najważniejszych zjawisk zmieniających charakter wsi i obszarów wiejskich jest 

dezagraryzacja. Przejawia się ona w zmniejszaniu się znaczenia rolnictwa w dochodach 

ludności wiejskiej, wiejskiej gospodarce, strukturze społecznej i kulturze wsi. Niespełna 

10% mieszkańców wsi utrzymuje się głównie lub wyłącznie z produkcji rolniczej. 

- Struktura agrarna polskiego rolnictwa ma charakter dualny, podobnie jak w okresie 

międzywojennym (II RP). Na ponad 1400 tys. gospodarstw rolnych (o powierzchni 1 ha  

i więcej) tylko 150-200 tys. to gospodarstwa towarowe, rozwojowe i dobrze 

wkomponowane w system konkurencyjnej gospodarki rynkowej. To głównie z tych 

gospodarstw pochodzą wysokiej jakości surowce rolnicze, na których opiera się gospodarka 

żywnościowa kraju, w tym dobrze rozwijający się eksport rolno-spożywczy. Około 400 tys. 

gospodarstw rolnych nie prowadzi żadnej produkcji towarowej. Dostęp do unijnych 

płatności bezpośrednich utrwala egzystencję większości małych gospodarstw. Z płatności 

tych korzysta w Polsce ponad 1 300 tys. gospodarstw rolnych. 

- W Polsce i w innych krajach rośnie zapotrzebowanie na tzw. ekologiczne produkty 

żywnościowe, nowe gatunki warzyw i owoców, żywność „boutiqową”, krótkie łańcuchy 

żywnościowe itp. Daje to możliwości poprawy dochodów w mniejszych gospodarstwach 

rolnych, ale barierą rozwoju tej części sektora żywnościowego są czynniki marketingowe, 

logistyczne i transfer wiedzy. Efektem jest zaniedbanie tej części potencjału i możliwości 

rozwojowych polskiego rolnictwa i wsi. 

- Jedną z najważniejszych sfer konfliktu między miastem a wsią jest obecnie polityka 

zagospodarowania przestrzennego i gospodarka ziemią. „Rozlewanie się” miast  

i chaotycznej zabudowy ogranicza zasoby ziemi wykorzystywanej przez rolnictwo, psuje 

pejzaż architektoniczno-kulturowy obszarów wiejskich oraz podnosi koszty budowy oraz 

eksploatacji infrastruktury technicznej, zarówno w mieście, jak i na wsi. W okresie 

powojennym (od 1946 r.) w Polsce wypadło z użytkowania rolniczego ponad 6 mln ha,  

a udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju wynosi już poniżej 50%.  

- Reformy struktury administracyjnej kraju i inne zmiany instytucjonalne jakie 

wprowadzono w naszym kraju po 1989 r. sprzyjały wzmocnieniu podmiotowości 

społeczności wiejskich. Szczególnie pozytywne znaczenie w tym zakresie miała reforma 

samorządów lokalnych (rola gmin). 

- Największe problemy rozwoju występują głównie na tych częściach obszarów wiejskich, 

gdzie  nasilone są procesy depopulacyjne. Obejmują one około 1/3 powierzchni kraju. 

Odpływ ludności, zwłaszcza ludzi młodych, z tych terenów, wyludnianie się wsi, 

niedostatek pozarolniczych miejsc pracy i trudna dostępność przestrzenna, charakteryzuje 

głównie województwa wschodnie (lubelskie i podlaskie) oraz obrzeża województw: 

mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, a także część woj. warmińsko-mazurskiego 

i zachodniopomorskiego. Do rejonów problemowych należy też znaczna część gmin 

popegeerowskich. To w tych częściach kraju konieczne są działania wzmacniające 

„sprawiedliwość terytorialną”, a kluczowe znaczenie ma racjonalizacja polityki spójności, 

obecnie głównej polityki wspólnotowej UE. 

- Pomimo dokonania w ostatnich kilkunastu latach znaczących przeobrażeń polska wieś 

i rolnictwo wymagają kontynuacji intensywnego procesu wspierania finansowego. 

Realizacja tych celów wymaga systemowego podejścia do identyfikacji, hierarchizacji i 

permanentnej aktualizacji problemów rozwojowych, a następnie przekładanie ich na 

konkretne rozwiązania aplikacyjne w ramach realizowanych polityk. 
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- Pojawiające się nowe wyzwania rozwojowe, przy spodziewanym po 2020 roku 

ograniczeniu skali wsparcia finansowego ze środków unijnych, wymagają podjęcia działań 

systemowych w celu przygotowania się do nowych uwarunkowań zewnętrznych 

prowadzenia krajowej polityki rozwoju wsi i rolnictwa. 

- Zagadnieniem fundamentalnym, warunkującym kreowanie trafnej polityki rolnej i rozwoju 

obszarów wiejskich, a także dokonywania jej elastycznych korekt jest prowadzenie 

ustawicznych prac analityczno-diagnostycznych (monitorowania i ewaluacji). Z jednej 

strony służących dokonywaniu oceny skuteczności i efektywności prowadzonej polityki, a z 

drugiej umożliwiającej identyfikację problemów rozwojowych oraz symulację różnych 

scenariuszy rozwojowych, determinujących możliwości aplikowania zróżnicowanego 

instrumentarium wsparcia.  

 

2. Przemiany ludnościowe i warunki życia 

 

- W stuletnim okresie niepodległego państwa polskiego zachodziły na wsi ważne procesy 

demograficzne. O ile na początku tego okresu ok. 75% ludności stanowili mieszkańcy wsi, 

to pod koniec już tylko ok. 40%. W okresie powojennym liczba ludności wiejskiej była 

w przybliżeniu stała i wynosiła ok. 15 mln, mimo stosunkowo wysokiego przyrostu 

naturalnego. Działo się tak w wyniku migracji ze wsi do miast oraz poprzez przekształcenie 

się niektórych wsi w miasta w wyniku rozwoju lokalnego (pojawianie się nowych funkcji). 

- W okresie o którym mowa, w populacji wiejskiej dokonała się transformacja dotyczącą 

zmian wzorca rozrodczości i umieralności, której przebieg opisuje tzw. przejście 

demograficzne. Najbardziej znamienną cechą przekształceń struktury ludności według 

wieku w tym czasie jest przejście od „młodej” (charakterystycznej dla społeczeństwa 

tradycyjnego) do „starej” (charakterystycznej dla społeczeństwa nowoczesnego) struktury 

wieku. Zmiany struktur rzeczywistych odnotowanych dla populacji wiejskiej potwierdzają 

ewolucję zgodną ze schematem stworzonym na podstawie struktur modelowych, 

potwierdzając jednoznacznie fakt oraz skalę procesu przejścia demograficznego. 

- Oznacza to, że dzisiejsi mieszkańcy wsi pod względem szeregu elementów wchodzących 

w skład pojęcia ‘jakość życia’, znacząco przybliżyli się do wzorca charakterystycznego dla 

społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, aniżeli miało to miejsce sto lat wcześniej. Nie 

dokonało się to jednak bez konieczności poniesienia kosztów, których można upatrywać 

w strukturze demograficznej charakterystycznej dla modelu społeczeństwa nowoczesnego 

(starzeniu się), a także w silnym zróżnicowaniu przestrzennym stopnia zaawansowania 

zmian proporcji biologicznych grup wieku. 

- Proces przejścia demograficznego oznaczał między innymi występowanie silnej tendencji 

do zmniejszania się dzietności na rzecz lepszego wyposażania dzieci zwłaszcza 

w kompetencje przydatne w samodzielnym życiu. W polskich warunkach oznaczało to 

przede wszystkim zmiany w strukturach pod względem wykształcenia, czyli odejście od 

masowego analfabetyzmu na wsi aż do upowszechniającego się obecnie standardu 

kończenia przez młodzież szkół na poziomie średnim. Ułatwia to odchodzenie młodzieży z 

rodzin rolników do pracy poza gospodarstwem i przeciwdziała przeludnieniu agrarnemu 

oraz powszechnej na wsi, zwłaszcza po I wojnie światowej, biedzie. 

- Ważnym w ostatnich latach czynnikiem zmian społeczno-gospodarczych na wsi, 

zwłaszcza w obszarach podmiejskich, stały się migracje z miasta. Wiąże się to z takimi 

cechami migrantów napływających na wieś, jak wykształcenie, pozycja w hierarchii 

społeczno-zawodowej, dochody, przypisywana im przedsiębiorczość i specyficzny styl 

życia. Napływ ten zmienia wieś od środka, prowadząc do następowania przemian struktury 

społecznej. Obserwowane jest organizowanie się mieszkańców napływowych wokół 

wiejskich zasobów, zwłaszcza środowiskowych, których występowanie w przestrzeni 

wiejskiej jest jednym z podstawowych elementów motywów podejmowanych przez nich 
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migracji. Proces ten wpływa również na pogłębianie się dystansów rozwojowych, oraz 

struktur gospodarczych i społecznych między obszarami podmiejskimi oraz takimi, które 

położone są peryferyjnie w układzie sieci miejskiej. 

- Około 1/5 gospodarstw domowych na wsi wyróżnia relatywnie wysoki poziom 

bezpieczeństwa finansowego, gospodarstwa te poza bieżącymi wydatkami są w stanie 

gromadzić oszczędności w celach inwestycyjnych, a poziom zaspokojenia potrzeb bieżących 

oceniono jako wysoki. Jednocześnie nieco ponad 20% badanych gospodarstw 

charakteryzuje niski poziom bezpieczeństwa finansowego. Żyją one z dnia na dzień, 

zaspokajając podstawowe potrzeby swoich członków, czasem z trudem, jednocześnie nie 

będąc w stanie gromadzić oszczędności. Ich sytuacja jest niepokojąca, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę wysokie transfery środków pieniężnych kierowane do tej grupy społeczno-

ekonomicznej zarówno w ramach polityki socjalnej krajowej, jak i Wspólnej Polityki Rolnej 

Unii Europejskiej. 

- Zjawiska wykluczania społecznego związanego z poziomem dochodów i ubóstwa na 

obszarach wiejskich nie są cechą specyficzną polskiej wsi, obserwuje się je również  

w innych krajach UE. Zagrożenia związane z nimi występują zwłaszcza w Bułgarii, 

Rumunii, Grecji, Łotwie i na Malcie. Sytuacja jest z kolei relatywnie korzystna w Holandii, 

Czechach, Austrii i Luksemburgu. Badania nie wykazują większego poziomu ubóstwa 

wśród kobiet, niż wśród mężczyzn, jednak rezultat ten może być wynikiem specyfiki 

zastosowanej metody zbierania danych i ich analizy. 

- Bieda na wsi jest wewnętrznie zróżnicowana. Jej głębokość i uciążliwość zależne są od 

odległości do dużych ośrodków miejskich, źródeł i struktury dochodów, dostępności do 

infrastruktury społecznej i technicznej oraz instytucji kulturalnooświatowych i zdrowotnych. 

Na biedę wiejską nakładają się różnice kulturowe, mentalne i obyczajowe, w tym niskie 

zasoby wiedzy, ograniczone kompetencje, nieufność, postawy pasywne, nastawienie na 

opiekuńczość, czy też antyelitarność. 

- Warunki życia mieszkańców wsi związane z dostępem do urządzeń techniczno-sanitarnych 

są obecnie podobne do obszarów miejskich. Widoczne są jednak dysproporcje rozwoju tej 

infrastruktury pomiędzy różnymi typami obszarów wiejskich, co wiąże się z szybszym 

rozwojem gmin w bezpośrednim otoczeniu największych ośrodków miejskich. 

Konwergencji międzyregionalnej w wyposażeniu w badane elementy techniczno-sanitarne 

towarzyszy zatem dywergencja wewnątrzregionalna, widoczna w analizie na poziomie 

lokalnym. 

- Współczesne osiągnięcie relatywnie wysokiego odsetka nasycenia infrastrukturą 

techniczną przyczyniło się do zmiany jej postrzegania. O ile jeszcze w okresie PRL i w 

pierwszych latach po transformacji gospodarczej rozpatrywano urządzenia infrastrukturalne 

w ujęciu ilościowym, a głównym celem inwestycji była poprawa bytu ludności, tak obecnie 

dyskusja skupia się na aspektach jakościowych tej infrastruktury – stabilności dostaw prądu, 

niedoborach wody, czy szybkości połączenia internetowego, wpływających nie tylko na 

odbiorcę końcowego, ale w szerszym ujęciu – na poprawę konkurencyjności jednostek 

samorządu terytorialnego. 

- Najogólniejszy wniosek z analiz związanych z procesami przestrzennej redystrybucji 

ludności kraju stanowi potwierdzenie modelowych koncepcji cyklu życia miast. Okazuje się 

również, że w fazie suburbanizacji czynniki ekonomiczne, choć nadal istotne, tracą na 

znaczeniu na rzecz czynników pozaekonomicznych, związanych ze zmianami stylu życia 

ludności. 
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3. Przemiany społeczne (wokół zmieniających się stylów życia) 

 

- Pojęcie stylu życia jest współcześnie popularne i używane potocznie w języku codziennym 

oraz branżach komercyjnych na całym świecie. Kojarzy się jednak przede wszystkim z 

wąsko rozumianą konsumpcją i wolnym wyborem. W analizach społecznych style życia 

łączą się ze strukturą społeczną i z problematyką relacji między strukturą społeczną a 

kulturą. Istnieją dwie tradycje rozumienia tego pojęcia. W pierwszej styl życia traktowany 

jest jako manifestacja stratyfikacji społecznej, a pozycja jednostki przejawia się poprzez 

odpowiednie zachowania, preferencje czy posiadane przedmioty. Tradycja druga traktuje 

style życia jako względnie autonomiczne wymiary społecznego zróżnicowania. Przy 

istniejącym spłaszczeniu różnic klasowych, style życia stają się podstawą społecznego 

zróżnicowania, ponieważ rutynowe, ale urefleksyjnione działania, są źródłem tworzenia 

tożsamości społecznej, a ta staje się podstawą przynależności do grupy.  

- To rozróżnienie stanowi ważną dyrektywę metodologiczną: związki między stylami życia 

a strukturą społeczną można badać na dwa sposoby. Wychodząc od struktury społecznej, na 

podstawie częstości pojawiających się znaczących zachowań, można opisać styl życia danej 

klasy, warstwy czy grupy społeczno-zawodowej. Ale też wychodząc od strony 

kulturalistycznej i rekonstrukcji istniejących w zbiorowości style życia na podstawie 

zachowań uznanych za znaczące można  wskazać, w jakich zbiorowościach społecznych i w 

jakim nasileniu pojawia się charakterystyczny dla danego stylu rozkład cech. 

- W Polsce istnieje długa tradycja badań nad stylami życia. Szczególny wkład ma tu 

„szkoła” Andrzeja Sicińskiego, do której odwołuje się wielu współczesnych badan. Na tym 

bogatym tle badania nad stylami życia „wiejskiej Polski” przedstawiają się skromnie. 

Historyczną wartość ma opisany wzór życia wiejskiego przez Chałasińskiego (1938), 

dzielący wieś na „panów i chłopów”. Przed laty zrekonstruowany został przez Eugenię 

Jagiełlo-Łysiową (1978) chłopski styl życia i jego przemiany w kierunku stylu wiejskiego. 

Warte podkreślenia są w jej analizie dwa aspekty: zespoły wartości, wokół której 

koncentruje się analiza (własność, praca, czas wolny oraz kultura materialna i styl 

konsumpcji) oraz fakt, że był to dominujący, jeśli nie jedyny, wzór życia na wsi. Ten styl na 

skutek makroprocesów ulegał dekonstrukcji; wiejski styl życia pojawiał się w dwóch 

odmianach: stylu życia chłopów-rolników oraz chłopów-robotników. Mimo iż obydwa 

należały do wiejskiej klasy ludowej, istniały między nimi elementy rywalizacji 

(„rywalizujące uniwersalności”). Styl życia - chłopów, rolników, wiejskiej inteligencji - 

pojawiał się czasem jako drugoplanowy wątek analiz chłopskiego etosu, pegeerowskiej 

biedy, rolników-farmerów, wiejskiej inteligencji. Współcześnie, przemianami stylu życia 

klasy chłopskiej zajmowano się w kontekście  konsumpcjonizmu polskiego społeczeństwa,  

dekompozycji chłopskości i rolą snobizmu w tym procesie, o idyllicznym „wiejskim stylu 

życia” często wspominają analizy rurbanizacji czy gentryfikacji wsi. W sumie niewiele 

wiadomo o stylach życia przedstawicieli klas społecznych mieszkających na współczesnej 

wsi. Wiadomo tylko, że nie ma na wsi jednego, „wiejskiego” stylu życia; co najwyżej w 

pozawiejskich środowiskach istnieje jego stereotyp;  

- Na poziomie operacyjnym styl życia określają takie kategorie codziennych zachowań, jak: 

budżet czasu, praca, konsumpcja, higiena oraz stosunek do zdrowia i choroby, aktywność 

intelektualna i estetyczna, uczestnictwo w kulturze i oświacie, rekreacja, udział w życiu 

społeczno-politycznym, formy współżycia z ludźmi, a także systemy wartości  

i samoidentyfikację. W tym obszernym zestawie codziennych zachowań jednostka  

i zbiorowość mają wiele możliwości wyboru, co ma znaczący wpływ na realizowany styl 

życia.  
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4. Przemiany w sferze kultury wsi 

 

- W badaniach nad kulturą wsi używano różnych określeń (kultura ludowa, folklor, kultura 

lokalna, peryferyjna...) a w dodatku odnoszono to zjawisko do zjawisk innego rzędu - do 

kultury danego regionu czy całej grupy etnicznej (kultura narodowa). Dlatego niezbędne jest 

dokonywanie raz na jakiś czas "remanentu" stosowanej terminologii, aby uściślić jej 

znaczenie i sprawdzić adekwatność wobec zmieniających się realiów.  

- Współcześnie kultura lokalna, regionalna i narodowa wydają się odpowiedniejszymi 

określeniami, niż kultura ludowa, folklor itp., gdyż nie przesądzają o charakterze tych kultur 

ani o ich genezie, lecz sytuują je w pewnych ramach przestrzennych. Ponieważ jednak, co 

zauważają teoretycy globalizacji, obecnie zarówno czas jak i przestrzeń uległy kompresji, 

nie powinno się rozpatrywać tych pojęć osobno, lecz we wzajemnych związkach i 

zależnościach, ponieważ opisują one rzeczywistość przenikającą się i hybrydową. 

- W dotychczasowych analizach kluczowych pojęć odnoszących się do kultury wsi 

zaniedbywano jeden istotny ich aspekt, a mianowicie sposób przejawiania się treści i 

wartości tej kultury w doświadczeniu jej użytkowników. Jak piszą dziś badacze, właśnie 

kategoria doświadczenie staje się aktualnie kluczowym pojęciem w badaniach nad kulturą i 

społeczeństwem.  

- Relatywnie dużym zainteresowaniem wśród ludności wiejskiej cieszą się lokalne 

wydarzenia takie jak festyny, pikniki, dni miejscowości itp. Są one często organizowane 

przez instytucje typu NGO, pozostają jednak silnie uzależnione od samorządu lokalnego 

(przede wszystkim pod względem finansowym). Miarą ich atrakcyjności i efektywności jest 

frekwencja uczestników oraz dodatkowy przychód osiągnięty przy okazji organizacji 

imprezy – np. z opłat od punktów gastronomicznych, ogródków piwnych itp. Analiza 

wskazuje, że omawiane imprezy sprzyjają pobudzaniu kapitału społecznego. W 

wydarzeniach biorą udział mieszkańcy danych miejscowości, oraz miejscowości 

ościennych, są to często całe rodziny czy grupy rówieśnicze, oraz osoby na co dzień (w dni 

robocze) przebywające poza daną miejscowością. Tym samym należy stwierdzić, że 

wydarzenia te (poprzez swoją masowość, cykliczność, otwarty, inkluzywny charakter) 

wzmacniają więzi społeczne i tożsamość w społecznościach lokalnych. Fakt, iż wydarzenia 

o których mowa są cykliczne, idea ich organizacji jest silnie zakorzeniona i akceptowana w 

społeczności lokalnej, oraz że generują dodatkowe zasoby (np. finansowe, ale też 

symboliczne – pozytywny wizerunek miejscowości i jej mieszkańców) wskazuje na to, że 

przyczyniają się do ochrony i pomnażania dobra wspólnego na poziomie lokalnym. 

-  W procesach aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców wsi ważną rolę 

odgrywały różnego rodzaju organizacje tworzone oddolnie, lub z inicjatywy animatorów 

życia społeczności lokalnych. Wśród takich jak księża czy właściciele majątków ziemskich, 

na czoło wysuwają się różnego typu organizacje spółdzielcze. 

- Analiza dostępnych dokumentów wykazała, że ruch założycielski spółdzielni spożywców 

na wsi, w początkowych dekadach rozwoju spółdzielczości w Polsce bardzo nikły 

(dominowała wówczas spółdzielczość rolniczo-handlowa i rolniczo-spożywcza), nasilił się 

w końcu lat 20 XX wieku. Po 1935 roku większość nowo zakładanych spółdzielni 

spożywców w Polsce stanowiły spółdzielnie wiejskie. Spółdzielnie spożywców pełniły w 

tym okresie niezwykle istotną rolę edukacyjną i kulturotwórczą dla mieszkańców wsi. Wielu 

kierowników i członków zarządów spółdzielni musiało nadrobić braki w edukacji, nauczyć 

się rachunkowości czy nawet czytania i pisania, by móc pracować i wypełniać powierzone 

im zadania. Wspomnienia pokazują, że praca w spółdzielniach spożywców pełniła rolę 

edukacyjną także dla sprzedawców, w tym kobiet, którym jawiły się jako atrakcyjne miejsce 

zatrudnienia. Podczas gdy początkowo wiejskie kooperatywy spożywców były zakładane 

przez członków miejscowych elit, np. właściciela majątku ziemskiego czy proboszcza, z 

biegiem lat inicjatywę w nich przejmowali chłopi. Spółdzielczość stawała się ważnym 
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elementem programu partii ludowych, m.in. Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Na 

podstawie dotychczasowych badań wydaje się, że ruch wiejskiej kooperacji stanowił 

szczególną drogę oddolnej modernizacji społeczności wiejskiej. 

- Wyniki badań wskazują, iż organizacje rolników w Polsce są słabe i zróżnicowane. 

Brakuje im wiedzy eksperckiej i zasobów finansowych pozwalających na skuteczne 

wpływanie na politykę państwa. Nie zachodzi skuteczna „wymiana” między politykami a 

organizacjami: politycy nie zdobywają wystarczającej wiedzy eksperckiej ani wsparcia 

politycznego, a organizacje rolników nie osiągają swoich celów (korzystniejszych rozwiązań 

itd.). Mają na to wpływ również ograniczenia wynikające z otoczenia instytucjonalnego 

takiego jak przestarzałe przepisy (m.in. brak kadencyjności we władzach organizacji). Nie 

bez znaczenia jest niski poziom zaufania, ograniczający współpracę formalną (także między 

organizacjami). 

 

5. Przemiany w politykach oddziałujących na rolnictwo i obszary wiejskie 

 

- Wyniki prowadzonych badań wskazują, że na poziomie celów Wspólna Polityka Rolna 

wspiera zarówno adaptacyjność, jak i stabilność systemów rolniczych. Na poziomie 

instrumentów zaś, WPR w większym stopniu wzmacnia odporność systemów rolniczych  

w Polsce poprzez zapewnienie ich stabilności niż zdolności do adaptacji i transformacji. 

Instrumenty WPR umożliwiają ochronę status quo. Wsparcie dochodów i rynków są 

finansowane w całości z budżetu UE. Instrumenty WPR tylko w nieznacznym stopniu 

umożliwiają koncentrację na perspektywie długoterminowej. 

- Analizy ujawniają, że WPR z okresu 2007-2013 miała umiarkowany wpływ na 

powstawanie nowych miejsc pracy, łącznie zatrudnienie w Polsce było o 0,5% wyższe na 

skutek tego programu, niż byłoby bez tej polityki. W rolnictwie na skutek WPR było wyższe 

o 14% (z tego tylko o 2,3% w wyniku działania filaru II WPR). Program ten przyczynił się 

również do wyższego zatrudnienia w przemyśle (o 5,1%) i usługach (o 0,9%). 

- Większy wpływ na zatrudnienie filaru I WPR związany jest z tym, że pula ich była 

większa oraz z tym, że były one traktowane w znacznym stopniu jako transfery dochodów 

stwarzając zachętę do pracy w rolnictwie. PROW (filar II) miał mniej wpływu na 

dokonujące się procesy, ale działał w pożądanym kierunku – sprzyjał procesom 

modernizacji i odpływowi siły roboczej z rolnictwa do sektorów gospodarki o wyższej 

wydajności pracy. 

- W toczących się dyskusjach nad zmianami WPR po 2020 roku wyłania się jej nowy 

kształt, który charakteryzować się będzie niższymi nakładami z budżetu UE i jednocześnie 

oczekiwaniami, że będzie on wykorzystywany bardziej oszczędnie i skutecznie. Nowy 

model wdrażania WPR zakłada pogłębienie zasad subsydiarności i proporcjonalności, co 

oznacza, że na poziomie UE ustanowione będą cele wspólnotowe, przykładowe wskaźniki 

ich realizacji oraz potencjalne typy interwencji/działań. Kraje członkowskie będą natomiast 

zobligowane do przygotowania Planu Strategicznego WPR (obejmującego I i II filar), w tym 

zaproponowania definicji aktywnego rolnika, młodego rolnika, działalności rolniczej, oraz 

kwalifikujących się do wsparcia gruntów. 

- Zdefiniowana w ‘Planie’ strategia interwencji musi uwzględnić kwestie środowiskowe  

i klimatyczne wynikające z przedłożonej przez KE ambitniejszej tzw. nowej zielonej 

architektury WPR. Istotną jej składową jest tzw. warunkowość środowiskowa, obligująca do 

spełniania podwyższonych, w stosunku do dotychczasowych, standardów rolno-

środowiskowo-klimatycznych (np. zazielenienie, zasada wzajemnej zgodności, dobra 

kultura rolna, SMR), dotyczących zarówno rolnictwa jak i leśnictwa, traktowanych w 

uproszczeniu jako wstępny warunek do możliwości korzystania z przyszłego 

instrumentarium WPR. 
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- W celach WPR (ale także innych programów UE) coraz silniej obecne są problemy 

związane ze środowiskiem naturalnym, rozwojem zrównoważonym i kwestiami zmian 

klimatycznych. Jednak prowadzone w Instytucie badania pokazują, że takie terminy jak 

„rozwój zrównoważony” przez wielu mieszkańców polskiej wsi nie są do końca zrozumiałe 

i że mają oni problemy z posługiwaniem się nimi. Jednocześnie zaledwie ok. 30% 

certyfikowanych gospodarstw ekologicznych z badanego województwa podlaskiego można 

uznać za takie, które mają realny potencjał związany z towarową produkcją żywności 

ekologicznej. 

- Wyniki badań prowadzonych w nurcie wiążącym się z kwestiami środowiska wskazują na 

pilną potrzebę realnych działań zarówno na poziomie edukacyjnym, jak i realnej polityki 

wsparcia oraz kontroli w gospodarstwach produkujących żywność (i surowce rolnicze) 

o podwyższonej jakości. Waga problematyki środowiska naturalnego jest jednak szersza. 

W Instytucie prowadzone są analizy dotyczące możliwości uwzględnienia zasobów leśnych 

w rachunkach narodowych. To sprzyjałoby przywiązaniu większej wagi do lasu jako 

elementu środowiska posiadającego znaczenie gospodarcze. Rozważa się również 

możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie poprawiania stanu 

zaopatrzenia obszarów wiejskich w energię elektryczną. Prace te są jednak aktualnie we 

wstępnej fazie analizy. 

- Jak dotychczas nie istnieje w Polsce żaden ośrodek w sposób kompleksowy 

wykorzystujący istniejący dorobek różnych instytucji i syntetyzujący go w logiczną i spójną 

całość. Pojawiają się natomiast zwiastuny takiego podejścia do planowania rozwoju 

gospodarczego i społecznego, z uwzględnieniem i poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Wymaga tego kompleksowość, złożoność, jak i przestrzenny charakter problemów rozwoju 

obszarów wiejskich, przejawiający się również w relacjach wieś - miasto, jak również słaba 

koordynacja wcześniej realizowanych polityk w swej istocie sektorowych. Zachodzące w tej 

sferze zmiany skłaniają do sformułowania pozytywnej oceny silniejszego zintegrowania 

polityk unijnych. Stwarza to szanse na bardziej harmonijne i zrównoważone, stopniowe 

niwelowanie dysproporcji cywilizacyjnych między różnymi częściami kraju, a także 

rozwijanie pozarolniczych funkcji wsi i rolnictwa na obszarach o wiejskim i przeważająco 

wiejskim charakterze. 
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IV. PROJEKTY BADAWCZE „GRANTY” 

W 2019 roku w IRWiR PAN realizowano 7 projektów badawczych finansowanych ze 

środków Narodowego Centrum Nauki. Szczegółowy wykaz projektów przedstawiono  

w tabeli 8. 

Tabela 8. Projekty badawcze finansowane ze środków NCN 

Tytuł projektu Kierownik Kwota Okres 

realizacji 

Ekonomia polityczna reform agrarnych 
dr hab. Marta Błąd, 

prof. IRWiR PAN 

172 973 

PLN 

 

2016 - 2019 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

w kontekście przemian więzi społecznych na 

polskiej wsi 

dr Konrad Burdyka 152 052 

PLN 
2017 - 2019 

Wielofunkcyjność i wartość ziemi rolniczej - 

racjonalność wykorzystania a konflikty 

interesów 

dr hab. Dominika 

Milczarek-

Andrzejewska, prof. 

IRWiR PAN 

497 953 

PLN 

 

2019 – 2021 

Integracja zasobów kapitału naturalnego z 

Systemem Rachunków Narodowych 

mgr inż. Błażej 

Jendrzejewski 

134 760  

PLN 

 

2019 – 2021 

Zwrot jakościowy? O roli i znaczeniu 

nowych postaw konsumentów i 

producentów. Na przykładzie 

alternatywnych sieci żywnościowych; 

projekt realizowany w konsorcjum z 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 

Wydziałem Humanistycznym 

dr Wojciech 

Goszczyński 

(konsorcjum jako 

IRWiR PAN 

reprezentuje 

 dr Ruta Śpiewak) 

337 251 

PLN 
2018 - 2021 

Wspólna polityka rolna, WPR, systemy 

rolnicze, rolnictwo, odporność rolnictwa, 

polityka rolna, UE 

mgr Anna 

Ciechomska 
129 950 

PLN 
2019-2021 

Migranci sezonowi na wsi i ich rola w 

lokalnej gospodarce: efektywne i 

inkluzywne modele lokalnej konsumpcji 

dr hab. Adam 

Czarnecki, prof. 

IRWiR PAN 

186 885 

PLN 
2019 

 

W 2019 roku w IRWiR PAN realizowano 8 projektów finansowanych przez inne instytucje 

krajowe, w tym m. in.  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajową 

Sieć Obszarów Wiejskich. Wykaz w/w projektów przedstawiono w tabeli 9.  

 

Tabela 9. Projekty badawcze finansowane przez inne instytucje krajowe 

Tytuł projektu Kierownik 
Kwota 

brutto 

Okres 

realizacji 
Źródło finansowania 

Ciągłość i zmiana - sto lat 

rozwoju wsi i rolnictwa Polski. 

Współpraca interdyscyplinarna 

nauk humanistycznych i 

społecznych na rzecz dialogu 

środowiskowego 

dr hab. 

Monika 

Stanny, prof. 

IRWiR PAN 

396 000 PLN 
2017 - 

2020 

Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa 

Wyższego (program 

DIALOG) 
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Między zagrodą a boiskiem. 

Studium aktywności wiejskich 

klubów sportowych - publikacja 

książkowa 

dr Konrad 

Burdyka 
24 252 PLN  2019 

Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Smart village - Inteligentna wieś 

dr hab. 

Sławomir 

Kalinowski, 

prof. IRWiR 

PAN 

92 749 PLN  2019 

Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Wpływ polityki spójności na 

rozwój obszarów wiejskich 

mgr Łukasz 

Komorowski 
437 880 PLN 2019 

Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 

Regionalnej (dawne 

Ministerstwo 

Innowacji i Rozwoju)  

Instrumenty efektywnego 

wsparcia instytucjonalnego, 

prawnego i finansowego na rzecz 

rozwoju rolnictwa 

ekologicznego, w szczególności 

na rzecz grup i organizacji 

producentów ekologicznej 

żywności - międzynarodowa 

analiza porównawcza krajowych 

systemów wsparcia rolnictwa i 

przetwórstwa ekologicznego oraz 

stworzenie benchmarku dla 

rozwiązań polskich 

dr Jakub 

Jasiński 
186 885 PLN 2019 

Ministerstwo 

Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

Media jako źródło wiedzy 

rolników 

dr Sylwia 

Michalska 
620 000 PLN 

2018 - 

2019 

Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa 

Wyższego 

(zwiększenie dotacji 

na utrzymanie 

potencjału 

badawczego z tytułu 

szczególnych potrzeb 

jednostki naukowej) 

 

Ponadto w 2019 roku realizowano 4 projekty finansowane ze środków Komisji 

Europejskiej, w tym 2 w ramach programu Horyzont 2020 (tabela 10). 

 

Tabela 10. Projekty badawcze finansowane ze środków Komisji Europejskiej 

Tytuł projektu Kierownik Kwota 
Okres 

realizacji 

Rodzaj 

projektu 

SURE-FARM - Towards SUstainable 

and REsilient EU FARMing systems 

dr hab. 

Katarzyna 

Zawalińska, 

prof. IRWiR 

PAN 

€ 4 850 000 

(całkowita 

wartość 

projektu, w tym 

€ 109 353,75 

dla IRWiR) 

2017 - 

2021 

Horyzont 

2020 

LIFT - Low-Input Farming and 

Territories - Integrating knowledge 

dr hab. 

Katarzyna 

€ 5 000 000 

(całkowita 

2018 - 

2022 

Horyzont 

2020 
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for improving ecosystem-based 

farming 

Zawalińska, 

prof. IRWiR 

PAN 

wartość 

projektu, w tym 

€ 135 3250 dla 

IRWiR) 

Evaluation of the impact of the CAP 

on generational renewal, local 

development and jobs in rural areas. 

Sub-title: Chances and Obstacles for 

generational renewal in rural areas 

dr hab. 

Katarzyna 

Zawalińska, 

prof. IRWiR 

PAN 

€ 23 200 
2018 - 

2019 

DG AGRI 

(Komisja 

Europejska) 

Projekt w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 „Organizacje 

wiejskie w procesie stanowienia 

prawa” – realizacja w konsorcjum 

FAOW (z 

ramienia 

IRWiR PAN dr 

Anna Rosa) 

960 525 PLN 

(całkowita 

wartość projekt, 

w tym 100 000 

PLN dla IRWiR 

PAN) 

2018 - 

2019 

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

 

 

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOŃCZONE W 2019 ROKU 

 

1. Ekonomia polityczna reform agrarnych (projekt finansowany przez Narodowe 

Centrum Nauki, 2015/19/B/HS4/01719) 

Kierownik: dr hab. Marta Błąd 

Okres realizacji: 2016 - 2019 

Głównym celem badań była analiza reform agrarnych w ostatnim stuleciu Polski oraz próba 

ich syntezy. Na każdym etapie badań była dokonywana analiza porównawcza w celu 

znalezienia uniwersalności (cech wspólnych) i osobliwości poszczególnych reform 

agrarnych. Główna hipoteza badawcza brzmiała: Reformy agrarne są zdeterminowane 

czynnikami polityczno-społecznymi. Dotychczasowa wiedza na temat reform agrarnych 

ostatniego stulecia, jest cząstkowa i rozproszona. Zamierzeniem autorki projektu było 

zebranie i posegregowanie tych „okruchów" wiedzy i dokonanie syntezy w duchu ekonomii 

politycznej. W obecnym zasobie wiedzy zauważamy bowiem brak kompleksowych, 

holistycznych i interdyscyplinarnych opracowań dotyczących reform agrarnych, 

uwzględniających równocześnie aspekty ekonomiczne, jak też polityczne i społeczne. 

W wyniku podjętych prac badawczych sformułowano następujące wnioski: 

1) Reformy agrarne są spowodowane głównie czynnikami społeczno-politycznymi, nie zaś 

ekonomicznymi.   

2) Wprowadzenie reformy agrarnej jest ściśle związane ze zmianą ustroju polityczno- 

gospodarczego kraju.  

3) Reformy rolne są zjawiskiem odnawiającym się w dziejach historii, w każdym systemie 

polityczno-gospodarczym, zatem „kwestia agrarna" jest zjawiskiem trwałym w swej istocie, 

choć mogącym się zmieniać co do formy i jej ostrości.   

4) Ustanawianie i wprowadzanie reform agrarnych jest przykładem dokonywania wyboru 

publicznego przez odpowiednie władze.   

5) Wobec konfliktu o ziemię podmioty polityczne, uprawnione do wykonywania reform 

dokonują wyboru publicznego w drodze politycznego kompromisu (jeśli jest to wybór 

demokratyczny), od którego zależy jakość reform (Polska Odrodzona i III RP: 

kompromisowy wynik debat sejmowych zakończony uchwaleniem odpowiednich ustaw o 
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reformie rolnej [poszanowanie demokratycznego porządku prawnego]; PRL: autorytarny akt 

prawny, wybór nie uwzględniający demokratycznych instytucji, dokonany mocą odgórnej 

władzy).  

6) Reformy rolne można rozpatrywać sytuując je na osi „między ewolucją a rewolucją".   

7) Reformy rolne niosą ze sobą zmianę w strukturze społecznej (implikują znaczące skutki 

społeczne).   

8) Reforma rolna zawsze związana jest z „podziałem ziemi" i sporem o jej własność (Polska 

Odrodzona i PRL - własność prywatna: chłopska versus ziemiańska [dodatkowo w PRL - 

własność chłopska versus własność spółdzielcza], III RP – własność państwowa versus 

prywatna).  

9) Efekty ekonomiczne reformy agrarnych (w postaci wyników statystycznych) są zawsze 

mniejsze (nieadekwatne) w stosunku do ich założeń.    

10) Reformy agrarne są sceną dramatu człowieka gospodarującego, będącego pod presją 

gospodarczej wizji danego systemu.    

11) Występuje silna współzależność dziejów; różnych zjawisk społeczno-gospodarczych 

dokonujących się w różnych epokach i systemach.   

 

Szczegółowe wyniki badań znajdują się na stronie internetowej IRWiR PAN: 

http://www.irwirpan.waw.pl/487/badania/ekonomia-polityczna-reform-agrarnych 

 

2. Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych - 

publikacja książkowa (realizacja operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019, 

KSOW/3/2019/051) 

Kierownik: dr Konrad Burdyka 

Okres realizacji: marzec-listopad 2019 

 

Celem operacji był transfer wiedzy nt. działalności wiejskich klubów sportowych w Polsce. 

Dokonał się on poprzez opracowanie i publikację (w wersji drukowanej i elektronicznej) 

monografii naukowej opisującej z perspektywy socjologicznej ww. zagadnienie.  Transfer 

dokonał się między ekspertem-badaczem, który jako pierwszy po 1989 wieku 

przeanalizował w sposób pogłębiony aktywność wiejskich klubów sportowych na obszarach 

wiejskich w Polsce (uzyskał na bazie tych badań stopień naukowy doktora nauk 

społecznych), a środowiskiem praktyków – samorządowców, sportowców, aktywistów 

NGO – zaangażowanym w to, aby organizacje sportowe włączyć w proces rozwoju polskiej 

wsi. Operację zrealizowano poprzez wydanie drukiem i w formie cyfrowej publikacji 

zawierającej wyniki unikatowych badań nad organizacjami sportowymi działającymi na 

polskiej wsi. Publikacja przyczyniła się do zrealizowania następujących tematów operacji: 

1) Książka zawiera przykłady dobrych praktyk stosowanych przez kluby sportowe w celu 

aktywizacji swoich członków oraz pobudzania zasobów drzemiących we wspólnotach 

lokalnych.  

2) Książka zawiera wiedzę na temat znaczenia kultury fizycznej w życiu społeczności 

lokalnej na współczesnej polskiej wsi. Treści te mają szansę trafić do osób, które nie 

dostrzegały dotąd wysokiej rangi organizacji pozarządowych działających w obszarze 

sportu. Dzięki uwypukleniu tematu kultury fizycznej dokonała się promocja zagadnień 

ściśle związanych z jakością życia na wsi oraz promocją wsi jako miejsca do życia i rozwoju 

zawodowego – miejsca, gdzie sport również znalazł swą niszę. 

http://www.irwirpan.waw.pl/487/badania/ekonomia-polityczna-reform-agrarnych
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3) Książka zawiera naukową deskrypcję sposobów funkcjonowania klubów sportowych na 

obszarach wiejskich, których ważnym aspektem jest współpraca między różnymi 

podmiotami (np. NGO i samorządem wiejskim). Zważywszy, że temat złożonych 

mechanizmów działania sportowych NGO na wsi nie doczekał się dotychczas aplikacyjnego 

opracowania, książka stanowi doskonałą bazę/podręcznik tworzenia sieci współpracy 

partnerskiej w obszarze coraz istotniejszym dla rozwoju polskiej wsi – obszarze kultury 

(sport traktuje się jako zjawisko kulturowe). Ponadto dzięki poruszeniu zagadnienia 

„sezonowości sportu”, książka wnosi pewien zasób wiedzy o wpływie rolnictwa na 

działalność sektora non-profit na obszarach wiejskich. 

 
Pełny tekst publikacji:  

http://www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Malgosia/Burdyka.pdf 

 

3. Smart village - Inteligentna wieś (realizacja operacji w ramach Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-

2019, KSOW/3/2019/022) 

Kierownik: dr hab. Sławomir Kalinowski 

Wykonawcy: dr hab. Monika Stanny, dr Anna Rosa, mgr Łukasz Komorowski 

Okres realizacji: marzec - listopad 2019 

 

"Smart village – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Głównym 

zadaniem operacji była organizacja konkursu upowszechniającego koncepcję smart villages 

wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Konkurs pozwolił zidentyfikować, wśród 

niektórych grup, działania zmierzające do poprawy jakości życia społeczności lokalnych. 

W wyniku konkursu zidentyfikowano różnorodne innowacje społeczne i cyfrowe 

pojawiające się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowano wybrane z nich w formie 

elektronicznej na platformie ku temu stworzonej, dostępnej pod adresem 

http://smart.irwirpan.waw.pl/  

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej celem długofalowym inicjatywy smart 

villages jest przeobrażenie obszarów wiejskich w kierunku innowacyjnych i rozwiniętych 

cyfrowo miejsc, których mieszkańcy prowadzić będą łatwe i komfortowe życie (Bled 

Declaration 2018). Realizacja tego celu/wizji wymaga jednak dalszego promowania, a 

przede wszystkim zrozumienia idei inteligentnych wsi przez mieszkańców, w celu 

oddolnego wdrażania założeń z niej wynikających. Uważamy, że realizacja operacji 

przyczyniła się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez m.in.: 

- upowszechnianie wysokich standardów usług inteligentnych z zakresu wiedzy, pracy, 

usług publicznych (medycznych, kulturalnych, telekomunikacyjnych), 

- poprawę jakości życia mieszkańców, która będzie sprzyjać włączeniu społecznemu na wsi  

i będzie przeciwdziałać depopulacji, 

- zapobieganie zjawisku peryferyzacji. 

Stworzono bank przykładów inteligentnych rozwiązań na wsi, który wpisał się  

w postulowane w ramach 1 priorytetu PROW „lepsze powiązania pomiędzy badaniami  

a praktyką poprzez analizę zapotrzebowania rynku na wyniki badań i szersze wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań”. Zidentyfikowano istniejące już przykłady inteligentnych wsi  

w Polsce oraz wizji i pomysłów wdrażania tej koncepcji w przyszłości, co pozwoli zarówno 

na określenie aplikowalności tej idei w Polsce, jak również uwarunkowań, potrzeb i barier 

jej dalszego wdrażania. 

Efekty realizacji operacji  

http://www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Malgosia/Burdyka.pdf
http://smart.irwirpan.waw.pl/
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1/ Zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród interesariuszy obszarów wiejskich na temat 

koncepcji smart villages, jej wdrażania i możliwych do uzyskania korzyści w związku  

z podejmowaniem tej inicjatywy. 

2/ Sieciowanie praktyk godnych naśladowania, aktywizacja mieszkańców wsi w 

poszukiwaniu rozwiązań koncepcji smart villages. 

3/ Realizacja nowych przedsięwzięć w ramach smart villages, bazujących na przykładach 

zebranych w trakcie trwania konkursu. 

4/ Zwiększenie zainteresowania ideą inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście 

perspektywy finansowej UE 2021-2027. 

Ważnym efektem operacji jest wzrost świadomości decydentów lokalnych (w wyniku 

udziału w Kongresie Gmin Wiejskich RP) co do potencjału i znaczenia koncepcji smart 

villages.  

 

4. Badanie ewaluacyjne pt. „Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich" 

(Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, nr umowy BDG-

V.2611.89.2018.KR) 

Kierownik (zespołu IRWiR PAN): mgr Łukasz Komorowski  

Wykonawcy: dr hab. Monika Stanny, mgr Agata Brzóska, mgr Łukasz Komorowski,  

dr Michał Wolański, dr Maciej Stawicki, Paulina Kozłowska, Mateusz Pieróg 

Okres realizacji: kwiecień – październik 2019 

 

Celem badania była ocena wpływu realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 

na rozwój obszarów wiejskich. W ramach badania wykonano również pogłębioną ocenę 

efektów realizacji, ocenę wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji oraz 

działań ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki 

spójności w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020. Zdefiniowano także kierunki 

wsparcia po 2021 roku oraz potencjalne bariery. Przedmiotem badania były wszystkie 

programy operacyjne realizowane w ramach NSRO 2007-2013 oraz UP 2014-2020. 

Dodatkowo, w zależności od dostępności danych, uwzględniono także inne niż ww. 

dokumenty programowe i strategiczne związane z rozwojem obszarów wiejskich (np. 

WPR). Sprawdzeniu poddanych zostało szereg hipotez wypracowanych w toku badania. Ich 

zakres tematyczny odpowiadał na następujący problem badawczy: Czy i w jaki sposób 

działania prowadzone w ramach PS w latach 2007-2018 wpłynęły na zmiany na obszarach 

wiejskich.   

W badaniu uwzględniono 2170 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które w wyniku 

przeprowadzonej segmentacji - w ramach metody SPSM - zostały podzielone na 5 grup 

gmin podobnych do siebie pod względem wybranych cech społeczno-gospodarczych przed 

poddaniem ich interwencji zewnętrznej (polityki spójności). 

Analizowany okres był na terenach wiejskich czasem dynamicznego rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz poprawy jakości życia, jakkolwiek jednocześnie obserwowano 

pogłębiające się negatywne tendencje demograficzne - wyludnianie się oraz starzenie się 

społeczeństwa. Zaobserwowane w ramach modelowania zależności statystyczne między 

inwestycjami polityki spójności i procesami rozwojowymi oraz społecznymi okazały się być 

względnie słabe. Zmianę największej liczby wskaźników można przypisać inwestycjom  

w infrastrukturę społeczną i transport publiczny w miastach (efekt dyfuzji), a kolejno 

inwestycjom w infrastrukturę techniczną. Największy wpływ polityki spójności 

zaobserwowano w gminach zachodniej Polski i gminach podmiejskich. Nie dowiedziono 

wpływu PS na zmiany wskaźników w Polsce wschodniej. W wymiarze efektu netto polityka 
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spójności w największym stopniu wpłynęła na warunki życia mieszkańców obszarów 

wiejskich. Wpływ na dostępność komunikacyjną był zauważalny w niewielkim stopniu, 

przede wszystkim tam, gdzie zrealizowano nowe drogi ekspresowe lub autostrady. Wiele 

projektów polegało na remontach nawierzchni dróg, co przyczyniło się do poprawy 

komfortu podróżowania. Dostępność komunikacyjna nie uległa znaczącej poprawie również 

z powodu niedostatecznego wsparcia transportu zbiorowego w ramach polityki spójności. 

Tego typu projekty były w zasadzie realizowane wyłącznie w dużych miastach, zatem ich 

oddziaływanie na obszary wiejskie było bardzo ograniczone (poza strefą gmin 

podmiejskich). Spośród projektów „liniowych", oprócz inwestycji dotyczących dróg, 

największy wpływ na rozwój miały działania polegające na budowie oraz przebudowie 

wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Budowa gazociągów oraz sieci światłowodowej może 

odgrywać istotną rolę pod warunkiem uzupełnienia projektami polegającymi na podłączeniu 

do powstałych sieci odbiorców końcowych (indywidualnych i instytucjonalnych). Znaczący 

był także wpływ polityki spójności na ochronę środowiska, zarówno bezpośredni poprzez 

rozwój OZE, ochronę czynną, zagospodarowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, jak i 

pośredni poprzez wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 

Pełny raport wraz z załącznikami:  

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-

ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-

wiejskich/ 

 

5. Marketing, promocja oraz analiza rynku. Opracowanie rozwiązań w zakresie 

efektywnych metod wsparcia w rolnictwie ekologicznym, w tym dotychczasowych 

rozwiązań w Polsce; pn. „Instrumenty efektywnego wsparcia instytucjonalnego, 

prawnego i finansowego na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, w szczególności na 

rzecz grup i organizacji producentów ekologicznej żywności - międzynarodowa analiza 

porównawcza krajowych systemów wsparcia rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego 

oraz stworzenie benchmarku dla rozwiązań polskich" (Realizowane w ramach 

przyznanej dotacji z  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów 

badań na rzecz rolnictwa ekologicznego poniesionych w 2019 r. z przeznaczeniem na 

realizację badań) 

Kierownik: dr Jakub Jasiński 

Wykonawcy: dr Ruta Śpiewak, mgr Małgorzata Gelo-Kluczyńska, dr Andrzej Hałasiewicz, 

Danuta Dominiak-Woźniak 

Okres realizacji: marzec-listopad 2019 

 

Analiza stanu rolnictwa ekologicznego i systemu jego wsparcia w wybranych krajach 

upoważnia do sformułowania kilku rekomendacji, które zdaniem autorów mogą skutecznie 

doprowadzić do istotnego wzrostu wolumenu żywności ekologicznej wprowadzanej na 

rynek i pochodzących z polskich gospodarstw rolnych. We wszystkich analizowanych 

krajach i przypadkach można znaleźć bardzo interesujące instrumenty, które po 

dostosowaniu do warunków polskich, można zastosować licząc na pozytywne rezultaty.  

Rekomendacje:  

Propozycja 1: poprzez debatę publiczną zdefiniować i uzgodnić priorytet dla żywności 

ekologicznej. Aby produkcja żywności ekologicznej dynamicznie się rozwijała warunkiem 

koniecznym wydaje się być uczynienie z niej poważnego i wysoko plasowanego priorytetu 

politycznego z wyraźnie określonymi mierzalnymi celami (powierzchnia upraw 

ekologicznych, wartość sprzedaży, itp.). Najlepiej, aby taki priorytet był przedmiotem 

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-wiejskich/
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-wiejskich/
https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-obszarow-wiejskich/
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konsensu ponad podziałami politycznymi i partyjnymi. Dobrym przykładem jest wpisanie 

celów rolnictwa ekologicznego w umowę koalicyjną w Niemczech.  

Propozycja 2: Opracować strategię prowadzącą do realizacji celów określonych w 

przyjętych priorytetach. Jasna, spójna i długoterminowa strategia prowadząca do założonych 

celów. Strategia zawierająca kilka precyzyjnie określonych celów, oprzyrządowana 

programowo i instytucjonalnie, ze stałym mechanizmem monitorowania realizacji.  

Propozycja 3: Zapewnić wieloletnie stabilne finasowanie strategii z budżetu krajowego. 

Zapewnienie proporcjonalnego do celów określonych w strategii, stabilnego finansowego 

wspierania segmentu żywności ekologicznej z budżetu krajowego.  

Propozycja 4: Znacząco zwiększyć alokację na rolnictwo ekologiczne w nowym Krajowym 

Planie Strategicznym. Zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego w programach rozwoju 

wsi finansowanych przez WPR. Instrumenty i płatności powinny zachęcać do konwersji  

z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne oraz powinny być ściśle powiązane  

z wprowadzaniem produkcji ekologicznej do obrotu. Wzmocnienie zachęt do zwiększania 

stopnia przetwarzania produktów ekologicznych w gospodarstwach i krajowych 

przetwórniach. 

Propozycja 5: Dobrze dopasowane badania naukowe i sprawne doradztwo. Produkcja 

żywności ekologicznej dzisiaj i w przyszłości, to nie jest powrót do tradycji. Jej przyszłością 

jest czerpanie z tradycji, wykorzystywanie praw natury, ale również zaprzęganie 

innowacyjnych rozwiązań w uprawie, pielęgnacji, przechowywaniu i przetwórstwie. 

Wymaga to długofalowych badań naukowych, w tym finasowania wieloletnich programów 

badawczych, systemu wdrażania innowacji i dobrze zorganizowanego transferu wiedzy.  

Propozycja 6: Systematyczne stymulowanie organizowania się rolników i przetwórców. 

Sukcesom w rozwoju produkcji żywności ekologicznej w analizowanych krajach zawsze 

towarzyszyło dobre organizowanie się rolników w różnych formach i strukturach. Trzeba 

wyciągnąć wnioski z dotychczasowych niepowodzeń integracji środowisk zajmujących się 

produkcją żywności ekologicznej w Polsce oraz skorzystać z doświadczeń krajów i 

regionów, w których integracja osiągając wysoki poziom w decydującym stopniu wpłynęła 

na dynamiczny wzrost i skalę produkcji i sprzedaży. 

 

Pełny raport:  

http://www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Malgosia/Raport_Stymulowanie_eko.pdf  

 

 

6. Media jako źródło wiedzy rolników (zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału 

badawczego z tytułu szczególnych potrzeb jednostki naukowej  

-  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

Kierownik: dr Sylwia Michalska 

Wykonawcy: prof. Maria Halamska, prof. Andrzej Rosner, dr hab. Monika Stanny, mgr 

Dominika Zwęglińska-Gałecka, mgr Łukasz Komorowski, mgr Małgorzata Gelo-

Kluczyńska 

Okres realizacji: grudzień 2018 – grudzień 2019 

 

Podstawowym celem badań była odpowiedź na pytanie o miejsce mediów jako źródła 

pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników oraz ustalenie znaczenia nowych 

technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badania zaliczyć trzeba do badań 

podstawowych z interdyscyplinarnego obszaru z zakresu socjologii wsi, medioznawstwa, 

politologii i ekonomii behawioralnej. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy,  

w ramach realizowanego projektu. Badania realizowane w 2019 roku miały na celu 

http://www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/Malgosia/Raport_Stymulowanie_eko.pdf
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ustalenie, jakiego rodzaju wiedzy niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa poszukują 

rolnicy, w jaki sposób korzystają z mediów branżowych oraz ustalenie znaczenia nowych 

technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badanie skierowano do aktywnie 

działających producentów rolnych, zgodnie z przyjętą definicją oraz kryteriami wyboru. 

Badania w projekcie były zrealizowano w 3 etapach. 

Etap I. Analiza rynku oraz zawartości prasy rolniczej w Polsce. 

Etap II. Badanie ilościowe – realizowane na reprezentatywnej próbie rolników metodą 

CATI. Celem tej części badania była identyfikacja najważniejszych źródeł pozyskiwania 

informacji przez rolników, charakter pozyskiwanych informacji oraz związek pozyskanych 

danych z cechami społecznymi i demograficznymi respondentów.  

Etap III. Badanie jakościowe czytelników mediów rolniczych w Polsce.  

Celem tej części badania było uzyskanie informacji na temat zachowań czytelników 

konkretnych tytułów, rekonstrukcja ich praktyk i przyzwyczajeń konsumenckich - tego co 

czytają i oglądają, na co zwracają szczególną uwagę, czego im brakuje, jakie są ich 

potrzeby, jaka jest rola edukacyjna tych źródeł.  

Zwieńczeniem realizacji projektu była zorganizowana 9 grudnia 2019 roku konferencja,  

w której udział wzięło kilkadziesiąt osób, reprezentujących zarówno środowisko naukowe, 

jak i media rolnicze, oraz wielu przedstawicieli instytucji, które kontaktują się z rolnikami 

na różne sposoby, także wykorzystując pośrednictwo mediów.  

Podjęte i zrealizowane przez zespół IRWiR PAN i ekspertów badania wskazały na istotną 

rolę mediów dla procesu poszerzania wiedzy współczesnych rolników – aktywnych 

producentów rolnych. Zrealizowane ankiety pozwoliły zdiagnozować rosnącą, szczególnie 

w młodszych rocznikach aktywnych producentów rolnych rolę Internetu. Ukazały 

jednocześnie, iż nadal istotną rolę odgrywa w tej grupie specjalistyczna prasa papierowa. 

Zrealizowana na potrzeby badania analiza (bardzo nielicznych i często nieaktualnych) źródeł 

zastanych wskazuje, jak bardzo potrzebne są tego rodzaju badania i jak bardzo warto 

kontynuować je w przyszłości. Niewątpliwie większą uwagę niż dotychczas należałoby 

skupić na mediach elektronicznych i zawartości portali internetowych, których grupą 

odbiorców są rolnicy. W tym kontekście ważnym elementem przyszłych badań musi stać się 

refleksja nad odpowiedzialnością za przekazywane informacje i bezpieczeństwo korzystania 

z porad osób aktywnych w Internecie, dzielących się swoimi doświadczeniami, a 

niekoniecznie udokumentowaną wiedzą. 

Zaplanowane badania zostały zrealizowane w całości, choć konieczne było elastyczne 

reagowanie na zastane realia (jak wspomniane przepisy RODO, które wstrzymały na kilka 

miesięcy zaplanowaną telefoniczną część badań). Podjęty temat okazał się ważnym 

przyczynkiem do dyskusji naukowej, rozpoczętej w trakcie zorganizowanej konferencji  

i zdecydowanie zasługuje na kontynuowanie go w przyszłości. Efektem mogłoby być 

usprawnienie transferu wiedzy i informacji przeznaczonych dla rolników i ich rodzin w celu 

poprawienia metod gospodarowania oraz podniesienia standardu życia na terenach 

wiejskich. 

 

7. „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” (realizacja w konsorcjum 

FAOW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)  

 

Kierownik: dr Anna Rosa (zespołu IRWiR PAN) 

Wykonawcy: pracownicy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, z IRWiR PAN: dr 

hab. Monika Stanny, dr Konrad Burdyka, 

Okres realizacji: wrzesień 2017 – październik 2019 

 

Celem głównym projektu było podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli 

organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast – tych kompetencji, które są niezbędnym 
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do udziału tych organizacji w procesie stanowienia prawa. Zagadnienie jest wieloaspektowe, 

ponieważ zakres podnoszenia kompetencji w projekcie obejmował dziedziny prawa 

szczególnie istotne dla organizacji wiejskich - w tym prawo gospodarcze czy też prawo 

pracy, a także tematy ogólne takie jak ekonomia z elementami polityki przemysłowej, 

ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa. W ramach projektu prowadzono: webinaria, 

warsztaty, doradztwo i szkolenia praktyczne, specjalistyczne oraz szkolenia dla trenerów 

organizacji wiejskich. 

Szkolenia skierowane były do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi  

i małych miast z całej Polski. W trakcie szkoleń uczestnicy dowiedzieli się, czym jest proces 

stanowienia prawa, poznali procedury stanowienia prawa, najważniejsze dla organizacji 

wiejskich obszary prawa oraz narzędzia pozwalające na aktywny udział w procesie 

stanowienia prawa. Szkolenia miały charakter praktyczny i dlatego też poza niezbędną 

wiedzą teoretyczną uczestnicy szkoleń zdobywali umiejętności wystąpień publicznych, 

formułowania poglądów, poznawali konkretne narzędzia pozwalające na udział w procesie 

stanowienia prawa. 

W ramach projektu oferowane były: 

 szkolenia specjalistyczne, dla zainteresowanych organizacji wiejskich, poświęcone 

tematom wymagającym specjalistycznej wiedzy, na przykład: ustawodawstwo 

dotyczące sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych; ustawodawstwo dot. 

turystyki (w tym turystyki wiejskiej); tematy związane z gospodarką leśną, 

rybołówstwem itp. 

 szkolenia dla trenerów organizacji wiejskich – ich celem było zbudowania trwałego 

potencjału organizacji wiejskich do uczestniczenia w procesie stanowienia prawa. 

Spośród uczestników szkoleń na podstawie wyników testu sprawdzającego oraz już 

posiadanych umiejętności trenerskich (znaczna część organizacji wiejskich 

współpracujących z FAOW, w tym Lokalne Grupy Działania, których ponad 30 jest 

członkami FAOW, dysponuje już umiejętnościami trenerskimi) wybrano osoby, 

które same będą mogły prowadzić dalsze szkolenia po zakończeniu projektu. 

Podsumowaniem projektu było zorganizowane 19 października 2019 roku seminarium 

naukowego „Wpływ kultury prawnej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego”,  

w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele świata nauki, władze 

samorządowe (sołtysi), członkowie LGD. Podczas seminarium dyskutowano o stanie 

kultury prawnej w lokalnych społecznościach, o roli NGO w podnoszeniu poziomu kultury 

prawnej w lokalnych społecznościach wiejskich i o budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego. 
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V. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ  

W 2019 r. IRWiR PAN w ramach umów dwustronnych utrzymywał współpracę z Chinami, 

Wietnamem, Ukrainą, Rumunią i Węgrami. 

Chiny 

W dniu 25 września 2019 r. przybyła do Warszawy delegacja chińska z Instytutu Ekonomii 

Przemysłowej Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS), w składzie dr Zhou Deng 

oraz dr Shenning Qu. Wizyta odbyła się w ramach współpracy dwustronnej między Polską 

Akademią Nauk i Chińską Akademią Nauk Społecznych. W pierwszym dniu wizyty 

delegacja chińska spotkała się z pracownikami naukowymi IRWiR PAN. Delegację 

powitała Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych dr Anna Rosa. W czwartek, 26 września, goście 

z Chin udali się w towarzystwie pracowników naukowych IRWiR do Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach. Delegacja spotkała się z Dyrektorem IUNG 

prof. dr hab. Wiesławem Oleszek, Z-cą Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań 

środowiskowych prof. dr hab. Stanisławem Krasowiczem oraz dr hab. Jerzym Kopińskim. 

W drugiej części spotkania dyskutowano o różnicach pomiędzy Polską a Chinami 

dotyczącymi niskoemisyjnego rolnictwa oraz redukcji emisji w przemyśle. Po spotkaniu z 

dyrekcją IUNG goście odwiedzili Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, gdzie 

kontynuowano dyskusję na temat polskiego rolnictwa oraz biogospodarki w Unii 

Europejskiej.  W czwartek, 27 września, goście udali się w towarzystwie pracowników 

IRWiR do Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

Zostali tam powitani przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych dr 

hab. Danutę Guzal-Dec. W spotkaniu z Panią Dziekan uczestniczyli także Pełnomocnik 

Rektora ds. Nauki i Wdrożeń prof. zw. dr hab. dr h. c. Mieczysław Adamowicz, dr inż. 

Magdalena Zwolińska-Ligaj oraz mgr Anna Trocewicz. Podczas spotkania dyskutowano na 

temat produkcji energii w Polsce i Chinach (ze szczególną uwagą poświęconą energii 

odnawialnej). Podczas spotkania omówione zostały również możliwości, które związane są 

z odbudową jedwabnego szlaku. Ostatni temat dyskusji dotyczył możliwości współpracy 

naukowej oraz tematów wspólnych publikacji.  

Wietnam 

W dniach 24-27 września 2019 gościła w IRWiR PAN delegacja z Wietnamskiej Akademii 

Nauk (Vietnam Academy of Social Sciences – VASS) w ramach umowy dwustronnej 

między IRWiR PAN i Institute for Family and Gender Studies. Do Warszawy 24 września 

przybyła Dyrektor Instytutu Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Minh oraz zastępca dyrektora Pani 

Assoc. Prof. Dr. Dang Thi Hoa.  W dniu 25 września odbyło się spotkanie z dr Niną 

Gładziuk z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Podczas spotkania przedstawiciele obu 

instytutów zaprezentowali główne obszary prowadzonych badań oraz ostatnie publikacje. W 

trakcie spotkania omówiono również możliwe formy współpracy między ISP PAN, a IFGS 

VASS. Kolejnego dnia delegacja spotkała się z pracownikami Instytutu Rozwoju Wsi i 

Rolnictwa: z Panią dr Anną Rosa i dr Sylwią Michalską. W trakcie spotkania szczegółowo 

omówione zostały dotychczasowe wyniki współpracy między naszymi jednostkami. 

Efektem tej współpracy jest między innymi specjalne tematyczne wydanie kwartalnika 

„Wieś i Rolnictwo” poświęcone problematyce starości i problemom ludzi starszych na 

terenach wiejskich w Polsce, Wietnamie, Ukrainie i Japonii.  Podczas spotkania z 

reprezentacją IFGS VASS przedyskutowano również dalsze wspólne zadania, które mogą 

dotyczyć sytuacji osób starszych na rynku pracy czy też form opieki nad osobami starszymi. 

Po wizycie w IRWiR PAN odbyło się również spotkanie z Dyrektorem Instytutu Filozofii i 
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Socjologii PAN profesorem Andrzejem Rychardem. Rozmowa dotyczyła możliwości 

współpracy naukowej między IFiS PAN a IFGS VASS. 

Ukraina 

IRWiR PAN kontynuował w 2018 r. współpracę z Instytutem Badań Regionalnych imienia 

M.I. Doliszniogo Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie oraz Instytutem 

Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. 

Dr Vitaliy Krupin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR 

PAN) odbył w dniach 6-7 czerwca 2019 r. podróż służbową na zaproszenie Instytucji 

Państwowej „Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniogo Narodowej Akademii Nauk 

Ukrainy” (IRD NANU). Celem wyjazdu było uczestnictwo w konferencji 

współorganizowanej przez IRD NANU (pierwszy dzień pobytu) oraz przeprowadzenie 

spotkań roboczych z wybranymi pracownikami IRD NANU dotyczących wykonania 

wspólnych prac naukowo-badawczych w ramach polsko-ukraińskiego projektu wymiany 

osobowej pt.: „Rozwój wiejskich społeczności lokalnych w warunkach reform 

administracyjno-terytorialnych i decentralizacji” trwającego w latach 2018-2020. 

W dniach od 16 września do 15 października 2019 w IRWiR PAN gościła na stażu 

naukowym Pani dr Halyna Shtogryn. Pani Doktor przygotowywała artykuł do publikacji  

w kwartalniku Wies i Rolnictwo oraz zaproponowała napisanie wspólnej monografii  

z opiekunem stażu. Podczas pobytu, Pani Halyna Shtogryn miała okazję aktywnie 

uczestniczyć w konferencji naukowej pt. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny 

dialog międzypokoleniowy organizowanej przez Instytut. 

Pani dr Anna Maksymenko z Instytutu Badań Regionalnych imienia M.I. Doliszniogo 

Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przebywała na stażu w Instytucie Rozwoju Wsi  

i Rolnictwa PAN w dniach od 7 października do 5 listopada 2019, w Zakładzie Socjologii 

Wsi. W tym czasie brała czynny udział w życiu Zakładu i instytutu, do zakresu jej 

aktywności należało m. in. praca ze zbiorami czasopism, artykułami naukowymi 

publikowanymi w bazach danych, takich jak Elsevier, Springer, Web of Knowledge / Web 

of Science, SCOPUS, do których w obrębie Wirtualnej Biblioteki jest dostęp z komputerów 

znajdujących się w bibliotece Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN a także udział w 

przygotowaniu i uczestnictwo w konferencji „Sto lat rozwoju polskiej wsi …”. W 

szczególności dr Maksymenko była odpowiedzialna za koordynację uczestnictwa i pobytu 

ukraińskich naukowców z Instytutu Ekonomii i Prognoz oraz Państwowego Instytutu Badań 

Regionalnych M. I. Doliszniogo of NANU (9-11 października 2019 r.) 

W dniach 9-12 października 2019 r. odwiedziła Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk (IRWiR PAN) w Warszawie prof. dr hab. Olha Popova z Instytucji 

Państwowej „Instytut Ekonomii i Prognozowania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy” (IEP 

NANU), a także naukowcy z Instytucji Państwowej „Instytut Badań Regionalnych im. M. I. 

Doliszniogo Narodowej Akademii Nauk Ukrainy” (IRD NANU) dr Mariia Bachynska oraz 

dr Roman Tesliuk. Celem odwiedzin gości było uczestnictwo w konferencji „Sto lat rozwoju 

polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy” (10-11.10.2019 r.) 

organizowanej w ramach wykonywanego przez IRWiR PAN projektu „Sto lat rozwoju 

polskiej wsi 1918-2018. Ciągłość i zmiana”, jak również spotkania robocze z wybranymi 

pracownikami IRWiR PAN oraz integracja z innymi gośćmi zaproszonymi na konferencje. 
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W dniach 22-26 października 2019 r. dr Vitaliy Krupin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) odwiedził Instytucję Państwową „Instytut Badań 

Regionalnych im. M.I. Doliszniogo Narodowej Akademii Nauk Ukrainy” (IRD NANU) we 

Lwowie. Celem wyjazdu było uczestnictwo w konferencji współorganizowanej przez IRD 

NANU pt.: „Aktualne problemy ochrony środowiska ukraińsko-polskiej strefy 

przygranicznej”. Była to trzydniowa konferencja (23-25 października 2019 r.) poświęcona 

problematyce środowiskowej i jej analizie z pozycji ekonomicznej. 

Rumunia 

IRWiR PAN kontynuował w 2019 r. współpracę z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa 

Akademii Rumuńskiej. W dniach 23-27 września 2019 r. prof. Katarzyna Zawalińska, prof. 

Piotr Gradziuk i mgr Anna Ciechomska brali udział – na zaproszenie Instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa Rumuńskiej Akademii Nauk (IEA-AR) – w wizycie studyjnej w ramach 

wymiany bilateralnej związanej z projektem na lata 2019-2021 pt. „Resistance to economic, 

social, environmental and political risks: comparison of the Polish and Romanian farms”. 

W dniach 24-25.09.2019 miały miejsce spotkania dotyczące tematyki projektu oraz 

wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami naukowców. Umożliwiły one porównanie 

sytuacji w obu krajach pod względem odporności gospodarstw na ryzyka ekonomiczne, 

społeczne i środowiskowe, a także wymianę dobrych praktyk w zakresie metod badawczych 

stosowanych przez oba zespoły. Uczestnicy wyjazdu w ramach wymiany dwustronnej 

uczestniczyli także w międzynarodowej konferencji pt. „Suitable and resilient farming 

systems in the European Union” odbywającej się w dniach 26-27.09.2019. W seminarium 

wzięli udział europejscy ekonomiści rolni zainteresowani odpornością i zrównoważeniem 

systemów rolniczych w UE. Miało ono na celu ocenę obecnego stanu odporności  

i zrównoważenia gospodarstw rolnych w UE oraz sposobu, w jaki rolnicy radzą sobie  

z bieżącymi wyzwaniami i szansami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi, co 

wpisuje się w zainteresowania projektu realizowanego przez IRWiR PAN i IEA-AR. 

Przedstawione prezentacje, komentarze i dyskusje pomiędzy uczestniczącymi specjalistami 

umożliwiły wymianę pomysłów wspierających znalezienie najlepszych rozwiązań dla 

przyszłości gospodarstw i systemów rolniczych w UE. Na tej konferencji mgr Anna 

Ciechomska wygłosiła prezentację pt. „How the CAP supports risk management strategies 

of farmers? The case study of horticulture in Poland”. W sumie na konferencji wystąpiło 

kilkunastu naukowców z różnych krajów, m.in. Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, 

Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii czy Włoch . 

Pobyt pozwolił więc na nawiązanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń 

z uczonymi z kilkunastu jednostek naukowych z całej Europy. 

Z przedstawicielami IEA-AR  – głównym organizatorem konferencji – ustalono, że obie 

strony tj. IRWiR PAN i IEA-AR będą kontynuować współpracę. 

Węgry 

W dniach 13-15 listopada 2019 r. pracownicy naukowi dr hab. Katarzyna Zawalińska oraz 

dr Vitaliy Krupin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR 

PAN) byli z wizytą w Centre for Economic and Regional Studies, Institute of Economics, 

Hungarian Academy of Sciences (CERS IE-HAS). Celem wyjazdu było uczestnictwo w 

konferencji organizowanej przez CERS IE-HAS pt.: „Transition in Agriculture – 

Agricultural Economics in Transition XVI”. Była to dwudniowa konferencja (14-15 

listopada 2019 r.) poświęcona szerokorozumianej transformacji rolnictwa i obszarów 

wiejskich zarówno w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jak i w krajach zachodnich, nie 
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tylko europejskich. Uczestnicy pochodzili z 9 krajów: Kanady, Czech, Węgier, Włoch, 

Niemiec, Szwecji, Rumunii, Słowenii i Polski. Konferencja była podzielona na bloki 

tematyczne: efektywność rolnictwa, zarządzanie łańcuchami żywnościowymi, rozwój 

obszarów wiejskich, żywność lokalna, gospodarstwa rolne, rozwój lokalny. Dr hab. 

Katarzyna Zawalińska przedstawiła prezentację pt. „Impact of generational renewal 

measures of CAP on Polish economy and rural areas”, w której przedstawiła swoje 

obliczenia modelowania CGE wpływu działań WPR odnoszące się do wymiany 

pokoleniowej na wsi na rozwój rolnictwa i gospodarki polskiej. Dr Vitaliy Krupin 

zaprezentował materiał zatytułowany „Resilience of horticulture farming in Poland: SURE-

Farm H2020 approach and collected evidence”, w którym przedstawił wyniki projektu 

SURE-FARM na podstawie materiałów zbieranych za pomocą różnych narzędzi – FoPIA 

workshop, wywiady indywidualne, badania ekonometryczne. W czasie konferencji odbyła 

się też wizyta studyjna oraz przeprowadzono rozmowy robocze z pracownikami CERS IE-

HAS i University of Lund o pracy nad artykułami (Prof. Imre Ferto, prof. Chris High). 

Współpraca zagraniczna z pozostałymi krajami 

Współpraca zagraniczna z pozostałymi krajami przebiegała na zasadach indywidualnych. 

Do krajów, z którymi Instytut współpracował na zasadzie udziału w konferencjach, 

wymianie naukowej, wizytach studyjnych, sesjach treningowych należały m.in.: Australia, 

Belgia, Finlandia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Włochy. 

Dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN w 2019 r. rozpoczął wizytę w University of 

Western Australia (Centre for Regional Development), gdzie realizował grant w ramach 

Programu im. Bekkera NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Podczas 

pobytu prowadzone były wspólne badania (wywiady bezpośrednie i ankieta online) 

finansowane w całości ze środków NAWA. Ponadto obie instytucje wspólnie opracowały 

narzędzie badawcze (kwestionariusz). Następny krok we współpracy to analiza 

zgromadzonych danych i przygotowanie publikacji. 

Seminarium „Vibrant Rural Areas: Rural Jobs” zorganizowane zostało przez Punkt 

Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PK ENRD) 27 

listopada 2019 r. w Brukseli. W seminarium uczestniczyli między innymi przedstawiciele 

lokalnych grup działania, instytucji zarządzających, władz regionalnych i lokalnych, 

przedsiębiorstw, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych z państw 

członkowskich UE, takich jak między innymi: Austria, Belgia, Finlandia, Hiszpania, 

Irlandia, Litwa, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Portugalia. Polskę reprezentowała dr 

Anna Rosa. 

W dn. 10-11 grudnia odbyła się w Brukseli „The EU Agricultural Outlook”, V edycja 

konferencji organizowanej przez European Commission (Komisja Europejska w Polsce). 

Spotkanie było podsumowaniem ostatnich 7 lat WPR i otwarciem na kolejny okres 

programowania z nowym komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju wsi Januszem 

Wojciechowskim. W konferencji wziął udział pracownik IRWiR PAN - dr Jakub Jasiński. 

Mgr Anna Ciechomska odbywała staż w Finlandii w Ruralia Institute (University of 

Helsinki)  

w ramach którego pracowała nad opracowywaniem narzędzi naukowych służących lepszej 

ocenie polityki rolnej pod kątem wspierania odporności rolnictwa. Z tą samą instytucją 

współpracę podejmował dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN, który realizował  

w Finlandii grant w ramach schematu NCN "Miniatura 2", tj. wyjazdu badawczego. 
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Dodatkowo zostało opracowane narzędzie badawcze (kwestionariusz), zrealizowano ankietę 

pocztową na próbie 2500 respondentów (koszty obu instytucji). Zgromadzone dane zostaną 

przeanalizowane przez obie strony i wykorzystane w publikacjach.  

Międzynarodowa konferencja skandynawskich samorządów (Nordic Municipal Researchers 

Conference - NORKOM) odbyła się w Finlandii w dn. 29.11-01.12. Drugiego dnia 

prezentację dotyczącą popytu na lokalny transport zbiorowy wygłosiła pracownica IRWiR 

PAN - mgr Agata Brzóska wraz z prof. Pawłem Swianiewiczem ze ZRIPL WGSR UW. 

W dniach 01-07.09.2019 r. w Finlandii odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu 

„Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów 

wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z 

terenów miejskich” organizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu,  

w której uczestniczył dr hab. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN.  Projekt finansowany był  

ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem wyjazdu było zapoznanie jego 

uczestników z dobrymi praktykami podejmowania działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich w Finlandii, w tym z dobrymi praktykami wykorzystania przez rdzennych 

mieszkańców wsi możliwości wynikających z osadzania się na wsiach ludności 

napływowej. 

W dniach 7-13 kwietnia 2019 r. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN oraz mgr 

Weronika Wyduba brali udział w wizycie studyjnej w Kirsehir w Turcji. Oprócz spotkań  

z Rektorem Uniwersytetu Ahi Evran Prof. Ahmetem Gökbel oraz Dziekanem Wydziału 

Ekonomicznego Prof. Ermanem Akilli, była okazja przedstawienia badań nad migracjami, 

rynkiem pracy oraz poziomem życia w Polsce, w tym w szczególności na obszarach 

wiejskich. Przedstawiciele Instytutu mieli okazję zaprezentowania badań prowadzonych  

w IRWiR PAN, a także aktywnego uczestniczenia w seminariach poświęconych 

współczesnym problemom Polski i Turcji. W dyskusji brała udział m. in. Prof. Valerie 

Marrichereda, Zastępca Rektora Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Odessie oraz 

studenci z Turcji, Jemenu i Azerbejdżanu. 

Mgr Łukasz Komorowski w dniach 6-9 listopada 2019 r. wziął udział w organizowanym co 

dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, krajowych sieci 

obszarów wiejskich oraz lokalnych grup działania z 41 krajów europejskich zarówno z Unii 

Europejskiej, jak i spoza niej. Spotkanie nosi nazwę Wiejski Parlament Europejski. W 2019 

r. zorganizowano go w Candas (Asturia, Hiszpania). W trakcie kilkudniowych obrad 

poruszano najważniejsze obecnie kwestie związane ze zmianami klimatu i ochroną 

środowiska, migracji i wyludniania się wsi, coraz trudniejszych relacji „miasto-wieś” 

między „starymi i nowymi” mieszkańcami wsi, jak również miedzy rolnikami i 

mieszkańcami obszarów wiejskich. Podejmowano tematykę żywotności europejskiej wsi, 

tzw. rural proofing”, czyli dbania o interesy wsi na różnych poziomach zarządzania 

państwami. 

Uczestnicy grupy tematycznej ds. smart villages (inteligentnych wsi), działającej przy 

Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) zebrali się w dn. 19-20 

listopada 2019 r. w Finlandii, uznawanej za jednego z liderów w przygotowywaniu ram 

wsparcia dla koncepcji smart villages w przyszłej perspektywie finansowej. W spotkaniu 

wzięło udział ok. 50 osób z kilkunastu krajów UE, w tym pracownik IRWiR PAN – mgr 

Łukasz Komorowski. Spotkanie miało na celu m. in. zrozumienie, z jakimi wyzwaniami  

i możliwościami spotykają się fińskie obszary wiejskie i zamieszkujące je społeczności 
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lokalne, oraz w jaki sposób prowadzona jest aktualna polityka wobec tych obszarów na 

poziomie od krajowego po lokalny – m.in. poprzez wizyty w dwóch miejscowościach. 

Pracownicy IRWiR reprezentowali Instytut za granicą poprzez członkostwo w 

zagranicznych organizacjach (np. dr hab. Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN jest 

członkiem EAAE Board) i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych (np. dr hab. 

Katarzyna Zawalińska, prof. IRWiR PAN należy do Grupy Sterującej czasopisma 

EUROCHOICES, dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN jest członkiem 

międzynarodowego komitetu naukowego Politics, Economics and Administrative Sciences 

Journal of Ahi Evran University a prof. dr hab. Maria Halamska jest członkiem komitetu 

redakcyjnego czasopisma Revue d’etudes comparatives oraz czasopisma Est-Ouest, Etudes 

Rurales). Ponadto brali udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach (m.in. 

uczestniczyli w GTAP conference, EAAE Seminar oraz międzynarodowej konferencji 

"Transition in Agriculture – Agricultural Economics in Transition XVI na Węgrzech). 

Pracownicy IRWiR PAN uczestniczyli ponadto w pracach międzynarodowych konsorcjów, 

przygotowujących i realizujących projekty w ramach programu HORYZONT 2020. 

Pracownicy przygotowali szereg opracowań i raportów dostępnych na stronach projektów, 

m.in. na temat wspierania odporności systemów rolniczych przez politykę rolną, na temat 

zarządzania różnego rodzaju ryzykami w gospodarstwach rolnych, przeprowadzili też szereg 

warsztatów w terenie z interesariuszami rolniczymi (rolnikami, przedstawicielami 

samorządów, doradców, urzędników ARiMR oraz MRiRW, Izb Rolniczych, i innymi) m.in. 

na temat rolnictwa bardziej sprzyjającego środowisku i klimatowi oraz na temat odporności 

rolnictwa. W ramach tych projektów złożono szereg artykułów do czasopism zagranicznych. 

W przypadku projektu DG AGRI pracownicy IRWiR PAN uczestniczyli w opracowaniu 

raportu nt. Impact of CAP on Generational Renewal opublikowanego na:   

https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/impact-cap-on-

generational-renewal_en 

Dr Ruta Śpiewak w 2019 r. rozpoczęła 8 miesięczne stypendium na Indiana University, 

Ostrom's workshop. W czasie stypendium pracowała nad projektem dotyczącym 

alternatywnych sieci żywnościowych i wpływu lokalnego kontekstu na ich funkcjonowanie. 

Ponadto dr Ruta Śpiewak uczestniczyła aktywnie w działaniach Group for sustainable Food 

systems na tym uniwersytecie. 

W ramach projektu Waterdrive, który jest projektem łączącym partnerów z jednostek 

badawczych oraz praktyków, ze strony polskiej współpracują m. in. hydrolodzy, 

przedstawiciele Wód Polskich, przedstawiciele firm zajmujących się planowaniem 

przestrzennym oraz CDR i powiązane z nim ODR-y. Pracownica IRWiR PAN - dr 

Katarzyna Bańkowska odpowiada za komponent ekonomiczno-rolniczy. Zamierzeniem 

projektu jest próba zweryfikowania (przy użyciu pilotażowego obszaru), na ile naukowcy są 

w stanie wspomóc doradców rolnych w przekwalifikowaniu się i stworzeniu nowego 

stanowiska jakim byłby „doradca ds. wodnych”. 
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VI. INNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA 

 

OPINIE NAUKOWE 

 

Wykonano m.in.: 

 4 recenzje dorobku naukowego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu 

naukowego profesora (prof. dr hab. Maria Halamska – 1, prof. dr hab. Jerzy Wilkin – 3), 

 2 recenzje w postępowaniach habilitacyjnych (prof. dr hab. Jerzy Wilkin), 

 9 recenzji w przewodach doktorskich (prof. dr hab. Maria Halamska – 2, prof. dr hab. 

Jerzy Wilkin – 3, dr hab. Monika Stanny – 2, dr hab. Sławomir Kalinowski – 2, dr 

Vitaliy Krupin – 1), 

 1 recenzję w postępowaniu  o nadanie tytułu doktora honoris causa (prof. dr hab. Jerzy 

Wilkin), 

 1 recenzję opinii naukowej dla kandydata na stanowisko prof. UW (prof. dr hab. Maria 

Halamska), 

 1 recenzję pracy magisterskiej (dr Mirosław Drygas), 

 56 recenzje wydawnicze (prof. dr hab. Maria Halamska – 10, prof. dr hab. Izabella 

Rylska – 1, prof. dr hab. Jerzy Wilkin – 5, dr hab. Marta Błąd – 1, dr hab. Adam 

Czarnecki – 3, dr hab. Sławomir Kalinowski – 5, dr hab. Dominika Milczarek-

Andrzejewska – 1, dr hab. Monika Stanny – 5, dr hab. Katarzyna Zawalińska – 2, dr 

Aleksandra Bilewicz – 1, dr Mirosław Drygas – 6, dr Jakub Jasiński – 4, dr Sylwia 

Michalska – 5, dr Anna Rosa – 3, dr Ruta Śpiewak – 4),  

 6 recenzji konferencyjnych (dr Vitaliy Krupin), 

 6 recenzji publikacji zgłoszonych do Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie  

i Białymstoku (prof. dr hab. Jerzy Wilkin), 

 1 ekspertyza dla Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (prof dr hab. Izabella Rylska). 

 

UDZIAŁ JEDNOSTKI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH PROMUJĄCYCH  

I POPULARYZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH (np. festiwale i pikniki 

naukowe, wystawy i targi, w tym targi książki, artystyczne, inne) 

 

1/ Spotkanie z mieszkańcami wsi Przybyszew z gminy Promna w związku z promocją 

monografii wsi Przybyszew, której autorem jest prof. Marek Kłodziński z IRWiR PAN, 

miejsce: Przybyszew, organizator: Gmina Promna, 15 września 2019 r.  

2/ Udział w Warszawskich Targach Książki 2019, 23-26 maja 2019 r. na stadionie PGE 

Narodowy w Warszawie. 

3/ Zgłoszenie publikacji IRWiR PAN w Konkursie na najlepszą książkę akademicką  

i naukową ACADEMIA w ramach Warszawskich Targów Książki 2019. 

4/ Przygotowanie wystawy pn. „Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi” przed 

budynkiem Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego (Narodowy Instytut 

Dziedzictwa i Kultury Wsi), 11 października 2019 r.  
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5/ Patron naukowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowany przez 

Związek Młodzieży Wiejskiej w Kielcach, Targi Rolne. 

6/ Patron Naukowy Konferencji Sołtysów "Wiejski nie znaczy gorszy" organizowanej 

przez Stowarzyszenie Sołtysów w Polsce, Izabelin, Urząd Gminy. 

7/ Referat na posiedzeniu Sekcji Wieś i Rolnictwo, Narodowej Rady Rozwoju przy 

Prezydencie RP na temat Wpływu polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich – 

Monika Stanny, Łukasz Komorowski, Agata Brzóska. 

8/ Współorganizowanie wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich warsztatów 

międzynarodowych pn. Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania 

obszarów wiejskich, Warszawa, MRiRW.   

9/ Debata panelowa nt.: Rozwój i usługi dla JST w modelu „Smart Cities/Villages- 

better life” organizowana przez Związek Banków Polskich, Warszawa. 

11/ Partner merytoryczny podczas V Forum Green Smart City, które odbyło się na 

Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 

12/ Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: „Wpływ polityki spójności na rozwój 

obszarów wiejskich” na Posiedzeniu Podkomitetów Komisji Parlamentu Europejskiego ds. 

monitorowania zasady partnerstwa oraz ds. efektywności Funduszy Unii Europejskiej, 

MFiPR, Warszawa. 

13/ Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: „Wpływ polityki spójności na rozwój 

obszarów wiejskich” na posiedzeniu w MFiPR tzw. Spotkaniu Rocznym z Komisją 

Europejską dotyczącym Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a Polską, 

Warszawa – Jachranka. 

14/ II Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich 

z dziedziny nauk społecznych.  

Celem konkursu jest promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności 

zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych, których waga jest niezmiernie 

istotna nie tylko dla mieszkańców wsi, ale również całego społeczeństwa. 

15/ Udział w debacie panelowej i pisemne stanowisko na temat Migracji ludności 

wiejskiej w Polsce w posiedzeniu organizowanym przez Rządową Radę Ludnościową na 

temat Migracje w Polsce, Sejm RP, Warszawa. 

16/ Wywiady i wypowiedzi m.in. w: Programach Polskiego Radia, TOK FM, Polsat News, 

TVN, Gazecie Wyborczej, Gazeta pl., Obserwator Finansowy, Forbs, OkoPress, Gospodyni, 

Tygodnik Poradnik Rolniczy, TopAgrar,  itp.      

17/ Nagrania seminariów ogólnoinstytutowych na stronę Witryny Wiejskiej: 

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/541 

 

 

Sprawozdanie opracowali: 

dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN 

dr Anna Rosa 

mgr Weronika Wyduba 

 

http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/itemlist/category/541
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ANEKS 1 - WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW Z 2019 ROKU 

 

Tabela 1. Publikacje ogółem 

 
Liczba ogółem 69 

Monografie naukowe (lub rozdziały) wydane przez wydawnictwa 

zamieszczone w  wykazie wydawnictw 
34 

Monografie naukowe (lub rozdziały) wydane przez wydawnictwa 

niezamieszczone w  wykazie wydawnictw 
10 

Artykuły naukowe opublikowane  w czasopismach naukowych 

i materiałach z konferencji zamieszczonych w  wykazie czasopism
 14 

Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych
 

niezamieszczonych w  wykazie czasopism 
11 

Pozostałe publikacje naukowe 0 
 

 

Tabela 2. Monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w  wykazie 

wydawnictw 

Lp. Autor/zy Tytuł monografii Wydawca/ISBN 

1. Marta Błąd 
Sto lat reform agrarnych 

w Polsce 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019,  

ISBN: 978-83-65390-41-7, 281 ss. 

2. 

Monika Stanny, 

Beata Górczyńska, 

Małgorzata Gelo-

Kluczyńska 

Sto lat rozwoju polskiej 

wsi. Przegląd 

bibliograficzny 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, 2019, ISBN: 978-83-65390-84-4, 344 

ss. 

3. Marek Kłodziński 
Przybyszew. Stulecie 

przemian polskiej wsi 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, 2019, ISBN: 978-83-65390-50-9, 147 

ss. 

4. 

Mirosław Drygas, 

Iwona Nurzyńska, 

Katarzyna 

Bańkowska 

Charakterystyka i 

uwarunkowania 

rozwoju rolnictwa 

ekologicznego w 

Polsce. Szanse i bariery 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, 2019, ISBN: 978-83-65390-46-2, 192 

ss. 

5. Konrad Burdyka 

Między zagrodą a 

boiskiem. Studium 

aktywności wiejskich 

klubów sportowych 

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii 

Polskiej Akademii Nauk, 2019,  

ISBN: 978-83-7683-181-7, 318 ss. 

6.  

Maria Halamska, 

Monika Stanny, 

Jerzy Wilkin 

Ciągłość i zmiana, Sto 

lat rozwoju polskiej wsi 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej 

Akademii Nauk,, Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Tom I i II, Warszawa, ss. 1265. 
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Tabela. 3. Rozdziały w monografiach wydanych przez wydawnictwa zamieszczone  

w  wykazie wydawnictw 

Lp. Autor/zy Tytuł rozdziału Redaktor/ tytuł monografii/wydawca/ISBN 

1. 
Andrzej Rosner, 

Monika Stanny 

Przemiany struktury 

społeczno-zawodowej 

ludności wiejskiej 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, 

 ISBN: 978-83-7383-998-4, s.119-145 

2. Sylwia Michalska 

Rodzina wiejska w 

genderowej perspektywie, 

czyli o sytuacji kobiet 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, ISBN: 978-83-7383-998-4, 

s.287-321 

3. Anna Rosa 
Działalność banków 

spółdzielczych 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.1077-1096 

4. 
Izabella Bukraba-

Rylska 

Kultura wsi - kontekst 

lokalny, narodowy, 

globalny 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, ISBN: 978-83-7383-998-4, 

s.485-520 

5. 

Izasław Frenkel, 

Andrzej Rosner, 

Monika Stanny 

Kształtowanie się 

populacji ludności 

wiejskiej 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk,  Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.77-117 

6. 
Sławomir 

Kalinowski 

Wiejska bieda - 

(nie)obecność na polskiej 

wsi 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.169-202 

7. 

Maria Halamska, 

Dominika 

Zwęglińska-

Gałecka 

Od wsi chłopskiej do 

robotniczej 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.203-246 

8. 

Ryszard 

Kamiński, Anna 

Sitek 

Wiejskie organizacje 

społeczne 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy 

Wilkin (eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat 

rozwoju polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i 

Rolnictwa Polskiej Akademii 

Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN: 

978-83-7383-998-4, s.421-454 

9. Konrad Burdyka 

Od pastwiska do orlika - 

proces usportowienia 

polskiej wsi 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
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Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.455-480 

10. 
Andrzej Piasecki, 

Arkadiusz Ptak 

Wiejska społeczność w 

procesie kreowania władz 

lokalnej 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.673-697 

11. 

Łukasz 

Komorowski, 

Monika Stanny 

(R)ewolucja wyposażenia 

wsi w wodę, prąd i telefon 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.761-801 

12. 
Katarzyna 

Bańkowska 

Przyroda jako dobro 

produkcyjne, dobro 

publiczne i wartość 

społeczna 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.803-836 

13. Jerzy Wilkin 

Ewolucja znaczenia ziemi 

rolniczej w rozwoju 

wiejskiej gospodarki 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.841-878 

14. Vitaliy Krupin 

Handel zagraniczny 

artykułami rolno-

spożywczymi 

Maria Halamska, Monika Stanny, 

Jerzy Wilkin (eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat 

rozwoju polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i 

Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.977-1008 

15. 
Mirosław Drygas, 

Iwona Nurzyńska 

Instytucje wspierające 

przemiany wsi i rolnictwa 

w III RP 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.1047-1076 

16. Marek Kłodziński 

Wieś Przybyszew - 

zmieniające się formy 

wielofunkcyjności 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.1163-1215 

17. Jakub Jasiński 

Ewolucja systemu 

doradztwa i wsparcia 

badawczego rolnictwa 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.1125-1159 

18. 
Małgorzata Gelo-

Kluczyńska 

Amatorski teatr ludowy - 

miejsce przechowywania 

wiejskich tradycji i 

obrzędów 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo 
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Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.577-594 

19. 
Błażej 

Jendrzejewski 

Rola lasów i gospodarki 

leśnej w rozwoju kraju 

Maria Halamska, Monika Stanny, 

Jerzy Wilkin (eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat 

rozwoju polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i 

Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.909-945 

20. Marta Błąd 
Reformy rolne Polski 

Odrodzonej 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.1013-1046 

21. Adam Czarnecki 
Urbanizacja kraju i jej 

etapy 

Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin 

(eds.): Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii Nauk, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-83-7383-998-4, s.51-76 

22. 
Jerzy Wilkin,  

Jan Michałek 

O potrzebie ekonomii 

zaangażowanej i 

sposobach jej uprawiania 

Elżbieta Mączyńska (eds.): Ekonomia i 

polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, 

Polskie Wydawnictwo Naukowe, ISBN: 978-

83-012-0467-9, s.21-30 

23. 

Weronika 

Wyduba, 

Sławomir 

Kalinowski 

Zawody deficytowe i 

nadwyżkowe w kontekście 

wiejskiego rynku pracy 

Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski 

(eds.): Zmiany na rynku pracy w perspektywie 

społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu,  

ISBN: 978-83-231-4297-3, s.31-48 

24. 
Katarzyna 

Zawalińska 

Polityka rozwoju obszarów 

wiejskich w Polsce po 

wstąpieniu do Unii 

Europejskiej: dylemat 

wyboru między 

efektywnością a równością 

Agnieszka Olechnicka, Mikołaj Herbst (eds.): 

Równość czy efektywność rozwoju. Eseje 

inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza 

Gorzelaka., Wydawnictwo Naukowe Scholar,  

ISBN: 978-8365390-64-6, s.218-237 

25. Maria Halamska 

Nowa (wiejska) klasa 

średnia a rural 

development 

Agnieszka Olechnicka, Mikołaj 

Herbst (eds.): Równość czy efektywność 

rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem 

naukowym Grzegorza Gorzelaka., 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, bez serii, 

2019, ISBN: 978-8365390-64-6, s.426-443 

26. Jerzy Wilkin 
Integracja europejska jako 

projekt cywilizacyjny 

Agnieszka Olechnicka, Mikołaj Herbst 

(eds.): Równość czy efektywność rozwoju. 

Eseje inspirowane dorobkiem naukowym 

Grzegorza Gorzelaka., Wydawnictwo Naukowe 

Scholar,  

ISBN: 978-8365390-64-6, s.268-280 

27. 
Jan Michałek,  

Jerzy Wilkin 

Unia Europejska – źródło 

cennych korzyści 

ekonomicznych dla Polski 

Roman Kuźniar (eds.): Jestem obywatelem Unii 

Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

ISBN: 978-83-65390-22-6, s. 94-129 

28. Jerzy Wilkin 

Jaka powinna być misja 

uniwersytetu w warunkach 

przełomu 

cywilizacyjnego? 

Jerzy Woźnicki (eds.): Odpowiedzialność, 

zaangażowanie i bezstronność uniwersytetu. 

Uwarunkowania kulturowe i prawne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN,  

ISBN: 978-83-01-20785-4, s. 13-19. 



Strona 50 z 61 

 

Tabela 4. Monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w  

wykazie wydawnictw 

Lp. Autor/zy Tytuł monografii Wydawca/ISBN 

1. 
Izabella Bukraba-

Rylska 

Polskiej wsi Logos i 

Ethos 

Gaudentinum, ISBN: 978-83-65189-89-9, ss. 

283. 

2. Jerzy Wilkin (red.) 

Poland in the European 

Union: Achievements, 

Problems & Prospects, , 

Polska Akademia Nauk, ISBN: 978-83-63305-

77-2, ss. 93 

 

Tabela 5. Rozdziały w monografiach wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone  

w  wykazie wydawnictw 

Lp. Autor/zy Tytuł rozdziału Redaktor/ tytuł monografii/wydawca/ISBN 

1. Jerzy Wilkin 

Nauka przekracza 

wszelkie granice – także 

w ekonomii 

Marian Gorynia (eds.): Ewolucja 

nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, 

relacje do innych nauk. Problemy 

klasyfikacyjne, Polska Akademia 

Nauk, ISBN: 978-83-63305-66-6, s.57-68 

2. Jerzy Wilkin 

Wieś i miasto - czym są, 

co je dzieli, łączy i 

zmienia 

(eds.): Open Eyes Book [PL], 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 

bez serii, 2019,  

ISBN: 978-83-953363-6-2, s.115-138 

3. 
Andrzej Kwieciński, 

Katarzyna Zawalińska 
Rolnictwo 

Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, 

Barbara Błaszczyk, Ewa Balcerowicz, Andrzej 

Cylwik (eds.): Nasza Europa: 15 lat Polski w 

Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, 

swobody, polityki sektorowe, problemy i 

kluczowe wyzwania, Centrum Analiz 

Społeczno-Ekonomicznych,  

ISBN: 978-83-7178-681-5, s.115-123 

4. Jerzy Wilkin 

Wartości, instytucje i 

mechanizmy integracji 

europejskiej 

Przemysław Kowalski, Stanisława 

Golinowska, Barbara Błaszczyk, Ewa 

Balcerowicz, Andrzej Cylwik (eds.): Nasza 

Europa: 15 lat Polski w Unii 

Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, 

polityki sektorowe, problemy i kluczowe 

wyzwania, Centrum Analiz 

Społeczno-Ekonomicznych,  

ISBN: 978-83-7178-681-5, s.17-23 

5. Katarzyna Zawalińska 

Rural Policies and 

Employment: 

Transatlantic 

Experiences 

Chapter 19: Special Study: The Role of CAP 

Rural Development Programs (RDPs) in 

Creating Rural Jobs in Poland 

6. 
Monika Stanny, 

Weronika Wyduba 

Dlaczego polska wieś się 

wyludnia, chociaż 

przybywa ludzi na wsi?  

- O migracjach 

wewnętrznych na 

obszarach wiejskich 

 

Migracje a sytuacja demograficzna Polski, 

Rządowa Rada Ludnościowa,  

ISBN: 978-83-66466-03-6, s. 74-98 
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7. Jerzy Wilkin 

Transformacja 

postsocjalistyczna i 

integracja europejska - 

współzależności, ocena 

efektów i perspektywy 

Marek Belka, Witold Orłowski (eds.): 

Gospodarka polska - szanse i zagrożenia. Raport 

przygotowany dla Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej, s. 72-83 

8. 
Andrzej Kwieciński, 

Katarzyna Zawalińska 
Agricuture 

Przemysław Kowalski, Stanisława Golinowska, 

Barbara Błaszczyk, Ewa Balcerowicz, Andrzej 

Cylwik (eds.): Our Europe: 15 years of Poland 

in the European Union. Values, institutions, 

freedoms, sectoral policies, problems and key 

challenges, ISBN: 978-83-7178-687-7,  

s. 114-122. 

 

 

Tabela 6. Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i materiałach  

z konferencji niezamieszczonych w  wykazie czasopism 

Lp. Autor/zy Tytuł artykułu Tytuł czasopisma/wydawca/numer 

1. Jerzy Wilkin 
Wieś rośnie, rolnictwo nie 

nadąża 

Wiadomości Uniwersyteckie, 2019 (8-

9), s. 23-23 

2. 
Jerzy Wilkin,  

Katarzyna Panfil 
Rural Poland and the EU 

Rural Connections. The European Rural 

Development Magazine, 2019 (spring/ 

summer 2019), s. 38-39 

3. 

Aleksandra Paprot-

Wielopolska,  

Konrad Burdyka 

Edukacyjny wymiar 

dziedzictwa kulturowego na 

przykładzie projektu „Tutejsi. 

Tradycje kulturowe Pomorza 

Zachodniego" 

Dziedzictwo Kulturowe Wsi, 2019, Vol. 

3,77-92 

4. Aleksandra Bilewicz 

Wiejska spółdzielczość 

spożywców 1900-1939. 

Zapomniana karta z dziejów 

samoorganizacji wsi polskiej 

Wieś i Rolnictwo, 2019 (4 (185)) 

5. 
Dominika Zwęglińska-

Gałecka 
Gentryfikacja wsi i jej zasięg 

Wieś i Rolnictwo, 2019 (2 (183)),  

s. 57-87 

6. 
Dominika Zwęglińska-

Gałecka 

One hundred years of polish 

countryside. interdisciplinary 

and intergenerational dialogue 

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 

2019;361(4), s.173–176 

7. 

Sylwia Michalska, 

Anna Rosa, 

Ryszard Kamiński 

Innovative Forms of Care for 

Seniors in Rural Areas of 

Poland 

Wieś i Rolnictwo, 2019 (3 (184)), s. 31-

48 

8. Weronika Wyduba 

Recenzja monografii "Ciągłość 

i zmiana. Sto lat rozwoju 

polskiej wsi" 

Intercathedra, 2019 (2(39)), s. 211-214 

9. 
Roman Tesliuk,  

Vitaliy Krupin 

The Ageing of Ukraine’s 

Population: Demographic 

Trends, Social and Economic 

Implications 

Wieś i Rolnictwo, 2019 (3 (184)),  

s. 121-135 

10. Sławomir Kalinowski, Chronicle. Continuity and Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019, 
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Jerzy Wilkin change. One hundred years of 

development of the polish 

countryside (5-6 December 

2018, warsaw) 

359(2), s. 128–131 

11. Mirosław Drygas 

Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – doświadczenia i 

wnioski na przyszłość 

REALIA, 2019 (39), s. 49-68 

12. Jerzy Wilkin 

Władza za nieróbstwo. 

Rozmowa z prof. Jerzym 

Wilkinem, ekonomistą, o tym, 

dlaczego mimo protestów 

rolników popularność PiS na 

wsi nie maleje 

Niezbędnik Współczesny (Polityka), 

2019 (1/2019), s. 23-27 

13. 
Ruta Śpiewak, Jakub 

Jasiński 

Knowledge Transfer in the 

Organic Farming System – the 

Role of Agricultural 

Advisory Services 

Journal of Agribusiness and Rural 

Development, 2019, Vol. 51 (1),  

s. 77-83 

14. Vitaliy Krupin 

Викиди парникових газів: 

спільна проблема України та 

Польщі 

s. 12-13, Conference: Aktualne 

problemy ochrony środowiska 

ukraińsko-polskiej strefy przygranicznej 

(), 2019-10-23 - 

2019-10-25 

 

Tabela 7. Artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych 

zamieszczonych w  wykazie czasopism 

Lp. Autor/zy Tytuł artykułu 
Tytuł 

czasopisma/wydawca/numer 

1. 

Miranda P.M. Meuwissen, Peter 

H. Feindt, Alisa Spiegel, Catrien 

J.A.M. Termeer, Erik Mathijs, 

Yannde Mey, Robert Finger, 

Alfons Balmann, Erwin Wauters, 

Julie Urquhart, Mauro Vigani, 

Katarzyna Zawalińska, Hugo 

Herrera, Phillipa Nicholas-

Davies, Helena Hansson,  Wim 

Paas, Thomas Slijper, Isabeau 

Coopmans, Willemijn Vroege, 

Anna Ciechomska, Francesco 

Accatino, Birgit Kopainsky, P. 

Marijn Poortvliet, Jeroen J.L. 

Candel, Damian Maye, Simone 

Severini, Saverio Senni, Bárbara 

Soriano, Carl-Johan Lagerkvist, 

Mariya Peneva, Camelia 

Gavrilescu, Pytrik Reidsma 

A framework to assess the 

resilience of farming 

systems 

Agricultural Systems, 2019, Vol. 

176 (November 2019), s. 1-10 

2. 

Wojciech Goszczyński,  

Ruta Śpiewak,  

Aleksandra Bilewicz,  

Michał Wróblewski 

Between imitation and 

embeddedness: three types 

of Polish alternative food 

networks 

Sustainability, 2019, Vol. 11 (24),  

s. 1-19 (7059) 
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3. Sławomir Kalinowski 

Employment Precarisation 

in the Contemporary 

Economy 

Ekonomista, 2019 (1), s. 73-92 

4. 

Jerzy Wilkin,  

Aneta Kargol-Wasiluk, 

Marian Zalesko 

Równowaga 

instytucjonalna – 

fundament równowagi 

gospodarczej 

Ekonomista, 2019 (6 (144)), s. 659-

679 

5. Jerzy Wilkin 
Eugeniusz Rychlewski 

(1926–2019) 
Ekonomista, 2019 (6 (144)), s. 656- 

6. 
Piotr Gradziuk,  

Barbara Gradziuk 

Economic profitability of 

investment In a 

photovoltaic plant in 

South-East Poland 

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, 2019, Vol. 21 (3), s. 

124-133 

7. Anna Ciechomska 

Influence of the Common 

Agricultural Policy on 

resilience of Polish 

horticulture 

Roczniki 

Naukowe Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, 2019, Vol. 21 (4), s. - 

8. Monika Stanny 

Continuity and Change – 

One Hundred Years of 

Polish Countryside. 

Interdisciplinary 

Cooperation of 

Humanities and Social 

Sciences For Academic 

Dialogue 

Eastern European Countryside, 

2019, Vol. 25, s. 267-272 

9. 
Barbara Gradziuk,  

Piotr Gradziuk 

Economic efficiency of 

applying a heat pump 

system in heating based 

on the example of the 

Ruda-Huta commune 

experience 

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, 2019, Vol. 21 (2), s. 

88-96 

10. 
Agnieszka Jakubowska,  

Anna Rosa 

The value of occupational 

safety – estimation of lost 

productivity in the Polish 

agricultural industry 

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, 2019, Vol. 21 (3), s. 

154-163 

Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu 

11. 

Agata Malak-Rawlikowska, 

Dominika Milczarek-

Andrzejewska, Jan Fałkowski 

Farmers’ Bargaining 

Power and Input Prices: 

What Can We Learn from 

Self-Reported 

Assessments? 

Social Sciences , MDPI, Open 

Access Journal, vol. 8 (2), s. 1-13 
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ANEKS 2 - WYKAZ WYKŁADÓW I REFERATÓW WYGŁOSZONYCH PRZEZ 

PRACOWNIKÓW IRWIR PAN W 2019 ROKU 

 

Tabela 1. Referaty konferencyjne 

l.p. Prelegent/ci Tytuł Nazwa konferencji 

1.  dr Aleksandra Bilewicz ‘Społem’ zapomniana 

droga modernizacji 

Konferencja historyczna - 150-

lecie spółdzielczości 

spożywców 

2.  dr Aleksandra Bilewicz Społeczne konsekwencje 

dezagraryzacji: hipotezy 

wstępne 

XVII Ogólnopolski Zjazd 

Socjologiczny "Podmiotowość, 

tożsamość, przynależność" 

3.  dr Anna Rosa Employment in rural 

Poland 

Vibrant Rural Areas: Rural 

Jobs' - ENRD Workshop 

4.  dr Anna Rosa Moderowanie konferencji Organizacje wiejskie w procesie 

stanowienia prawa 

5.  dr hab. Adam Czarnecki, 

prof. IRWiR PAN 

In a pursuit of sustainable 

countryside: Second-home 

tourism as a legitimacy tool 

for the concept of 

multifunctional agriculture 

Seminarium Centre for 

Regional Development, 

University of Western Australia 

6.  dr hab. Adam Czarnecki, 

prof. IRWiR PAN,  

Maarit Sireni 

Direct sales of food 

products to seasonal 

consumers in rural locale: 

Factors and preconditions 

168th EAAE Seminar 

“Behavioural Perspectives in 

Agricultural Economics and 

Management” 

7.  dr hab. Katarzyna 

Zawalińska, prof. IRWiR 

PAN 

CGE cooperation and cases 

from Poland 

Research supporting the 

developing of regional 

economies Seminar in honour 

of Hannu Törmä 

8.  dr hab. Katarzyna 

Zawalińska, prof. IRWiR 

PAN 

Impact of generational 

renewal measures of CAP 

on Polish economy and 

rural areas 

Transition in Agriculture – 

Agricultural Economics in 

Transition XVI 

9.  prof. Maria Halamska Moderator dyskusji – część 

I oraz przewodniczenie w 

Sesji I ‘wiejskie 

społeczeństwo’ 

Konferencja "Sto lat rozwoju 

polskiej wsi. Interdyscyplinarny 

dialog międzypokoleniowy" 

10.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Przewodniczenie w Sesji 

IV: Wiejska przestrzeń oraz 

otwarcie i zakończenie 

konferencji 

Konferencja "Sto lat rozwoju 

polskiej wsi. Interdyscyplinarny 

dialog międzypokoleniowy" 

11.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Komunikacja publiczna na 

obszarach wiejskich 

Jak uratować transport 

autobusowy na terenach 

wiejskich? 

12.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Problematyka migracji na 

obszarach wiejskich 

Polityka migracyjna a sytuacja 

demograficzna Polski 

13.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Rozwój i usługi dla JST w 

modelu „Smart Villages- 

better life” 

Forum Bankowo-Samorządowe 

2019 

14.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Kondycja finansowa 

samorządów lokalnych 

Potrzeby inwestycyjne 

jednostek samorządu 

terytorialnego po 2020 r. – czy 

stać nas na rozwój? 

15.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Dostępność komunikacyjna 

w świetle badań MROW 

Skutki wykluczenia 

komunikacyjnego w Polsce 
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16.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Idealne miasto/wieś - 

inteligentna Polska 2025 

Internet Rzeczy – Polska 

przyszłości 

17.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Dwa wymiary 

dezagraryzacji 

Od państwowego 

przedsiębiorstwa rolnego do 

prywatnego przedsiębiorstwa. 

Konferencja Jubileuszowa TOP 

FARMS. 

18.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Po co nam inteligentne 

miasta i wsie? Rozwój 

społeczno-gospodarczy 

małych obszarów – 

zagrożenia globalne a 

rozwiązania lokalne 

Smart Pleszew 

19.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Wpływ polityki spójności 

na rozwój obszarów 

wiejskich 

Fundusze europejskie w Polsce 

– uwarunkowania polityczne i 

społeczno-gospodarcze 

20.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Kobiety wiejskie jako 

obiekt badań – perspektywa 

stu lat 

Kobiety Polsce, Polska 

kobietom 1918–2019 

21.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Wpływ polityki spójności 

na rozwój obszarów 

wiejskich 

Posiedzenia Podkomitetów: ds. 

monitorowania zasady 

partnerstwa oraz ds. 

efektywności 

Funduszy Unii Europejskiej  

22.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

Kształtowanie się wiejskich 

zasobów pracy (1918-2018) 

- tendencje i wyzwania 

przestrzenne 

XXXVII Konferencja Naukowa 

Polityków Społecznych nt. 

„Praca i polityka społeczna – 

tendencje i wyzwania w 

aspekcie przestrzennym” 

23.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN, 

mgr Dominika Zwęglińska-

Gałecka 

Ile nas do pieczenia chleba? 

O zmianach struktur 

demograficzno-społecznych 

 

Konferencja "Sto lat rozwoju 

polskiej wsi. Interdyscyplinarny 

dialog międzypokoleniowy" 

24.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN, 

mgr Łukasz Komorowski 

Wpływ polityki spójności 

na rozwój obszarów 

wiejskich 

Spotkanie Roczne z Komisją 

Europejską dotyczące Umowy 

Partnerstwa między Komisją 

Europejską a Polską 

25.  dr hab. Piotr Gradziuk, 

prof. IRWiR PAN 

Rola warsztatów w rozwoju 

kadr naukowych 

XXIV Warsztaty Ekonomistów 

Rolnych 

26.  dr hab. Sławomir 

Kalinowski, prof. IRWiR 

PAN 

Moja Smart wieś Gala wręczenia nagród w 

konkursie "Moja SMART wieś" 

27.  dr hab. Sławomir 

Kalinowski, prof. IRWiR 

PAN 

The Situation of Old Age 

Pensioners’ Households in 

Poland 

2nd International Congress on 

“PEOPLE, POWER & 

POLITICS” 

28.  dr hab. Sławomir 

Kalinowski, prof. IRWiR 

PAN 

Moja Smart wieś Forum Green Smart City 

29.  dr hab. Sławomir 

Kalinowski, prof. IRWiR 

PAN 

Moja Smart wieś XIX Forum Gmin Wiejskich RP 

30.  dr Jakub Jasiński Sustainable production The 2019 EU Agricultural 

Outlook Conference " 

Sustainability from farm to fork 

31.  dr Jakub Jasiński Czy jakość i wizerunek Międzynarodowa Konferencja 
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polskiej żywności można 

budować na 

zrównoważonej produkcji 

oraz bogactwie 

regionalnych smaków? 

Ekonomiczno-Społeczna Open 

Eyes Economy Summit 

32.  dr Katarzyna Bańkowska Uwarunkowania rozwoju 

rolnictwa ekologicznego w 

Polsce - w świetle badań 

IRWiR PAN 

Z głową i ze smakiem - udział 

rolników ekologicznych w 

skracaniu łańcucha dostaw 

33.  dr Konrad Burdyka Ochotnicze Straże Pożarne 

we współczesnej Polsce - w 

poszukiwaniu czynników 

determinujących poziom 

aktywności 

XXXV Seminarium Geografii 

Wsi 

34.  dr Konrad Burdyka (A)moralny familizm? 

Wpływ więzi rodzinnych na 

spójność organizacyjną 

Ochotniczych 

Straży Pożarnych 

XVII Ogólnopolski Zjazd 

Socjologiczny "Podmiotowość, 

tożsamość, przynależność" 

35.  dr hab. Katarzyna 

Zawalińska, prof. IRWiR 

PAN 

Achieving R&D intensity 

targets by different policy 

instruments: CGE analysis 

for Poland 

22nd Annual Conference on 

Global Economic Analysis 

36.  dr hab. Katarzyna 

Zawalińska, prof. IRWiR 

PAN,  

dr Andrzej Kwieciński 

Polityki sektorowe UE I 

wyzwania integracji 

europejskiej: Rolnictwo 

Nasza Europa: 15 lat Polski w 

Unii Europejskiej 

37.  dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN,  

mgr Łukasz Komorowski 

MROW III. Struktury 

społeczno-gospodarcze, ich 

przestrzenne zróżnicowanie 

i dynamika 

Akademia Wójta 2019 – I i II 

tura 

38.  dr Sylwia Michalska Rodzinne, zawodowe i 

publiczne role kobiet 

wiejskich dawniej i obecnie 

Męskość i kobiecość: w 

kierunku komplementarności 

płci 

39.  dr Sylwia Michalska Starość na wsi - od opieki 

rodzinnej do 

instytucjonalnej 

Choroba nieuleczalna i 

umieranie na wsi, codzienność 

hospicjów wiejskich 

40.  dr Sylwia Michalska Kobiety wiejskie jako 

obiekt badań naukowych – 

perspektywa stu lat 

Kobiety Polsce, Polska 

kobietom 1918–2019 

41.  dr Sylwia Michalska O projekcie „Media jako 

źródło wiedzy rolniczej” 

Media jako źródło wiedzy 

rolniczej 

42.  dr Sylwia Michalska Kiedy badacz(ka) staje się 

badaczem genderowym? 

XVII Ogólnopolski Zjazd 

Socjologiczny "Podmiotowość, 

tożsamość, przynależność" 

43.  dr Sylwia Michalska Wiejska starość w Polsce – 

trendy, problemy, 

innowacyjne rozwiązania 

Znane i nieznane oblicza 

starości jako obszar wyzwań dla 

społeczeństw XXI wieku 

44.  dr Sylwia Michalska, 

dr Anna Rosa 

Wiejska starość - trendy, 

problemy, innowacyjne 

rozwiązania 

Znane i nieznane oblicza 

starości jako obszar wyzwań dla 

społeczeństw XXI wieku 

45.  dr Vitaliy Krupin Analysis of farming 

system's resilience based on 

horticulture sector in 

Poland 

XXIV Warsztaty Ekonomistów 

Rolnych 
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46.  dr Vitaliy Krupin Розвиток економіки в 

контексті кліматичних 

викликів 

ІV International Scientific–

Practical Conference 

"Territorial Development and 

Regional Policy: 

Current Condition and 

Guidelines of Further Reforms" 

47.  dr Vitaliy Krupin Stakeholders involvement: 

communication 

LIFT: Low-Input Farming and 

Territories - Integrating 

knowledge for improving 

ecosystem-based 

farming (Second Annual 

Meeting) 

48.  dr Vitaliy Krupin Resilience of horticulture 

farming in Poland: SURE-

Farm H2020 approach and 

collected 

evidence 

Transition in Agriculture – 

Agricultural Economics in 

Transition XVI 

49.  dr Vitaliy Krupin Викиди парникових газів: 

спільна проблема України 

та Польщі 

Aktualne problemy ochrony 

środowiska ukraińsko-polskiej 

strefy przygranicznej 

50.  mgr Agata Brzóska Elastyczność popytu na 

lokalny transport zbiorowy 

w polskich miastach 

Finanse – Statystyka – Badania 

empiryczne 

51.  mgr Agata Brzóska, 

prof. dr hab. Paweł 

Swianiewicz 

Demand elasticity of local 

public transport in Polish 

cities 

Nordic Municipal Researchers 

Conference 

52.  mgr Anna Ciechomska Open innovation platforms 

and RRI as policy measures 

in Tampere region – putting 

responsibility in a test 

Regional innovation Policy 

53.  mgr Anna Ciechomska Presentation title: 

Strengthening RRI in 

European regions – 

experiences from the 

implementation of Interreg 

Europe MARIE Project in 

Tampere region 

Nordic Science and Technology 

Studies Conference 

54.  mgr Anna Ciechomska, 

prof. dr hab. Piotr 

Gradziuk, prof. IRWiR 

PAN 

How the CAP supports risk 

management strategies of 

farmers? The case study of 

horticulture in Poland 

173 EAAE Seminar 

"Sustainable and resilient 

farming systems in the 

European Union" 

55.  mgr Błażej Jendrzejewski Bioeconomic modelling - 

an application of 

environmentally adjusted 

accounts and CGE 

model 

22nd Annual Conference on 

Global Economic Analysis 

56.  mgr Dominika Zwęglińska-

Gałecka 

„Media jako źródło wiedzy 

rolników” - prezentacja 

wyników badań terenowych 

Media jako źródło wiedzy 

rolniczej 

57.  mgr Dominika Zwęglińska-

Gałecka 

Wiejski rozwój 

„uprojektowiony” — próba 

charakterystyki 

XVII Ogólnopolski Zjazd 

Socjologiczny "Podmiotowość, 

tożsmość, przynależność" 

58.  mgr Dominika Zwęglińska-

Gałecka 

Podmiejskie migracje a 

proces gentryfikacji wsi 

VIII Doroczna Konferencja 

Komitetu Badań nad 

Migracjami PAN „Migracje w 
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przestrzeni publicznej" 

59.  mgr Łukasz Komorowski Jedna perspektywa - wiele 

wsi 

Wiejski nie znaczy gorszy 

60.  mgr Łukasz Komorowski Dostępność komunikacyjna 

w świetle badań MROW 

Skutki wykluczenia 

komunikacyjnego w Polsce 

61.  mgr Łukasz Komorowski Rozwiązania smart dla 

miast i wsi – o co w nich 

chodzi? 

Smart Pleszew 

62.  mgr Łukasz Komorowski Rozwiązania smart dla wsi i 

miast – o co w nich chodzi? 

Gala wręczenia nagród w 

konkursie "Moja SMART wieś" 

63.  mgr Łukasz Komorowski Debata - Smart Villages a 

zrównoważony rozwój 

Forum Green Smart City 

64.  mgr Łukasz Komorowski Gdzie znaleźć rolników? - 

dobór próby do badań 

terenowych 

Media jako źródło wiedzy 

rolników 

65.  mgr Łukasz Komorowski Smart villages - pomiędzy 

demografią a rynkiem pracy 

XXXVII Konferencja Naukowa 

Polityków Społecznych nt. 

„Praca i polityka społeczna – 

tendencje i wyzwania w 

aspekcie przestrzennym” 

66.  mgr Łukasz Komorowski My SMART village 

competition 

9. spotkanie grupy tematycznej 

ds. smart villages przy ENRD 

67.  mgr Łukasz Komorowski My SMART village 

competition 

4th European Rural Parliament 

68.  mgr Weronika Wyduba Zawody deficytowe i 

nadwyżkowe w kontekście 

potrzeb wiejskiego rynku 

pracy 

XXXVII Konferencja Naukowa 

Polityków Społecznych nt. 

„Praca i polityka społeczna – 

tendencje i wyzwania w 

aspekcie przestrzennym” 

69.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin O potrzebie ekonomii 

zaangażowanej i sposobach 

jej uprawiania 

W poszukiwaniu lepszego 

świata. Ekonomia i polityka 

70.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Wartości, instytucje i 

mechanizmy UE 

Nasza Europa: 15 lat Polski w 

Unii Europejskiej 

71.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Etapy, determinanty i 

efekty ewolucji systemu 

społeczno-gospodarczego w 

Polsce po 1989 r. 

Państwo polskie po trzydziestu 

latach – ewolucja ustroju 

72.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Problemy obecnej wsi – 

wybrane zagadnienia 

Jak uwolnić potencjał wsi? 

73.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Organizacja konferencji, 

przewodniczenie i 

podsumowanie obrad 

Polska wieś w XXI wieku – 

stereotypy i obawy wobec 

obcych 

74.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Wiejskość i miejskość – 

trudności klasyfikacji, 

synergia relacji, przestrzeń 

współpracy i konfliktu  

Open Eyes Economy on Tour 

75.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Moderator - DYSKUSJA – 

część II oraz 

przewodniczenie w Sesji 

III: Wiejska gospodarka 

Konferencja "Sto lat rozwoju 

polskiej wsi. Interdyscyplinarny 

dialog międzypokoleniowy" 

76.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Keynote Lecture: Business 

& economics: scene of 

Economy Film Meeting 
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drama, cruel choices and 

deceptive 

expectations 

77.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Moderator Sesji 

inspiracyjna: Relacje 

Miasto–Wieś: niewidoczne 

więzi, realne konflikty czy 

potencjalne korzyści? 

Międzynarodowa Konferencja 

Ekonomiczno-Społeczna Open 

Eyes Economy Summit 

78.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Moderator Sesji III - Sfera 

regulacji gospodarki 

Ekonomiści dla Rozwoju. X 

Kongres Ekonomistów Polskich 

79.  prof. dr hab. Jerzy Wilkin Przewodniczenie 

konferencji i jej 

podsumowanie  

Problemy strukturalne 

polskiego rolnictwa 

80.  prof. dr hab. Marek 

Kłodziński 

Przybyszew. Stulecie 

przemian polskiej wsi 

Spotkanie z mieszkańcami wsi 

Przybyszew z gminy Promna 

81.  prof. dr hab. Piotr 

Gradziuk, prof. IRWiR 

PAN 

Efektywność ekonomiczna 

zastosowania pomp ciepła 

w ogrzewnictwie na 

przykładzie gminy Ruda-

Huta 

XXVI Kongres Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu 

 

 

Tabela 2. Wykłady i referaty wygłoszone w kraju i za granicą, na zaproszenie 

instytucji naukowych, nie będące referatami, bądź wykładami w trakcie konferencji 

ani działalnością dydaktyczną 

 

L.p. Imię i nazwisko Tytuł 
Nazwa instytucji 

zapraszającej 

1.  
prof. dr hab. Izabella 

Bukraba-Rylska 

Jak jest zrobiona "Żmiąca" Z.T. 

Wierzbickiego 

Instytut Socjologii UMK w 

Toruniu 

2.  dr Mirosław Drygas 
Rola i zadania izb rolniczych w 

Polsce - wyzwania przyszłości 
Kancelarii Prezydenta RP 

3.  
prof. dr hab. Izabella 

Bukraba-Rylska 

Ile Wschodu, ile Zachodu - zgubne 

skutki używania panującego języka 

dyskursu 

Instytut Filozofii i Socjologii 

PAN 

4.  
prof. dr hab. Jerzy 

Wilkin 

Udział w panelu dyskusyjnym - Czas 

na euro 

Instytut Bronisława 

Komorowskiego 

5.  prof. dr hab. Jerzy 

Wilkin 

Wystąpienie w panelu dyskusyjnym 

- Po wyborach europejskich. Jaka 

przyszłość dla Europy? Francusko-

Polskie-Niemieckie 

Spotkanie Naukowe 

Ośrodek Kultury 

Francuskiej i Studiów 

Frankofońskich 

Uniwersytetu 

Warszawskiego, Instytut 

Francuski w Polsce, 

Ambasada Republiki 

Federalnej Niemiec, Biuro 

Promocji Nauki PolSCA 

PAN, Instytut Europeistyki 

WNPiSM UW oraz Instytut 

Filozofii UW we 

współpracy z École Normale 
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Supérieure Paris 

6.  dr Aleksandra Bilewicz 
Tradycje polskiego kooperatyzmu 

1906-1939 

Krajowy Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Spożywców 

"Społem" 

7.  dr Ruta Śpiewak 
Alternative Food Networks as a 

laboratory for social innovations 

The Ruralia Institute of the 

University of Helsinki 

8.  dr Ruta Śpiewak 

Going local? Linking and integrating 

second-home owners with the 

community’s economy 

The Ruralia Institute of the 

University of Helsinki 

9.  Mgr Anna Ciechomska 

Ph.D. thesis concept: „Economic 

efficiency of the EU cohesion policy 

in rural areas in Poland on the 

example of Mazovian Regional 

Operational Program for 2007-2013” 

/ Ph.D. thesis concept: “CAP 

influence on the 

resilience of farming systems in 

Poland 

The Ruralia Institute of the 

University of Helsinki 

10.  mgr Anna Ciechomska 

Ph.D. thesis concept: “CAP influence 

on the resilience of farming systems 

in Poland. Case study of fruit and 

vegetable farming system in Mazovia 

and Podlasie region.” 

Abo Akademi University 

11.  mgr Weronika Wyduba 
Immigrants on labour market in 

Poland 

Ahi Evran University, 

Faculty of Economics and 

Administrative Sciences,  

Kırşehir, Turkey 

12.  dr Konrad Burdyka 

Więzi i wartości w kulturze polskiej 

wsi, czyli słowo o (a)moralnym 

familiźmie 

Forum Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich 

13.  dr Konrad Burdyka 

Innowacje społeczne a 

upowszechnianie kultury fizycznej 

na obszarach wiejskich 

Fundacja Wspomagania Wsi 

14.  
dr hab. Sławomir 

Kalinowski, prof. 

IRWiR PAN 

Poverty in Poland and UE 

Ahi Evran University, 

Faculty of Economics and 

Administrative Sciences, 

Kırşehir, Turkey 

15.  
dr hab. Monika Stanny, 

prof. IRWiR PAN 

W którym miejscu jest polskie 

rolnictwo, jego oblicza: 

gospodarstwa przemysłowe, 

średnie i – dominujące – małe. Czy 

taka struktura stanowi wyłącznie 

wadę, czy stwarza szanse 

rozwojowe? 

Bioróżnorodność oraz 

zrównoważona produkcja 

jako wyzwanie dla rolnictwa 

i wyzwanie dla Polski 
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ANEKS 3 - WYKAZ PRAC EKSPERCKICH WYKONANYCH PRZEZ 

PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IRWIR PAN W 2019 ROKU 

 
Tabela 1. Wykaz prac eksperckich w 2019 r. 

 

Lp. Nazwa ekspertyzy Wykonawca Zleceniodawca 

1. Stymulowanie produkcji żywności 

ekologicznej. Instrumenty 

efektywnego wsparcia 

instytucjonalnego, prawnego  

i finansowego na rzecz rozwoju 

rolnictwa ekologicznego,  

w szczególności na rzecz grup  

i organizacji producentów 

ekologicznej żywności. 

Dr Jakub Jasiński  

Dr Andrzej Hałasiewicz  

Dr Ruta Śpiewak 

Danuta Dominiak-Woźniak 

Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

2. Badanie ewaluacyjne pt. „Wpływ 

polityki spójności na rozwój obszarów 

wiejskich" 

Konsorcjum IRWiR PAN oraz 

Wolański sp. z.o.o. 

 dr hab. Monika Stanny, prof. 

IRWiR PAN 

 dr Michał Wolański 

 dr Maciej Stawicki 

 mgr Agata Brzóska 

 mgr Łukasz Komorowski 

 mgr Paulina Kozłowska 

 mgr Mateusz Pieróg 

Eksperci merytoryczni: 

 Prof. dr hab. Andrzej Rosner 

 Prof. dr hab. Maria Halamska 

Ministerstwo Inwestycji  

i Rozwoju 
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