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Opłata	
	
Udział	w	konferencji	jest	bezpłatny.	Konferencja	jest	
organizowana	 i	 finansowana	 w	 ramach	 zadania	 2.1	

Programu	 Wieloletniego	 IUNG-PIB.	 Organizatorzy	

zapewniają	 wszystkim	 uczestnikom	 materiały	

konferencyjne	oraz	posiłek.	

	

Organizatorzy	 nie	 pokrywają	 kosztów	 dojazdu	 i	

noclegów.		
	
Noclegi		
Uczestnicy	 Konferencji,	 którzy	 będą	 korzystać		

z	 noclegów	 proszeni	 są	 o	 rezerwację	 noclegu	

osobiście.		

	

Proponujemy	następujące	obiekty:	

	

	

Pokoje	Gościnne	„Eden”,	Biała	Podlaska,		
ul.	Sidorska	56	b,	tel.	/+48	083/83	342	61	91	
 

Zajazd	Jolanta,	Czosnówka	97,		
tel.	/+48	083/	344	36	81	

	

Hotel	Capitol,	Biała	Podlaska,	ul.	Reymonta	3		
tel.	/+48	83/	344	23	58	

	

Hotel	Delfin,	Biała	Podlaska,	Al.	Jana	Pawła	II	nr	11,		
tel.	/+48	083/	344	51	41	

	

Hotel	Dukat,	Biała	Podlaska,	ul.	Warszawska	129,		

tel.	/+48	083/	342	22	04	

	

		Sekretariat	Konferencji	
	
mgr	Katarzyna	Korneluk	

Państwowa	Szkoła	Wyższa	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	

w	Białej	Podlaskiej		

Katedra	Ekonomii	i	Zarządzania	

ul.	Sidorska	95/97,	21-500	Biała	Podlaska	

tel.	/+	48	83/	344	99	05,		

tel./fax:	/+	48	83/	342	65	31	

e-mail:	kez@pswbp.pl		

	
		
Instytut	Upraw	Nawożenia	I	Gleboznawstwa		
Państwowy	Instytut	Badawczy	
Zakład	Systemów	i	Ekonomiki	Produkcji	Roślinnej	

ul.	Czartoryskich	8	

24-100	Puławy	

tel.	/+48	81/478	69	00	

	
	
Mapa	dojazdu	
	

	

	

	

	

	 		

	

	

	

	

	

	

	 	
Instytut	Uprawy	Nawożenia	i	Gleboznawstwa	–	

Państwowy	Instytut	Badawczy	w	Puławach	
Zakład	Systemów	i	Ekonomiki	Produkcji	Roślinnej		

	
oraz	

Wydział	Nauk	Ekonomicznych	i	Technicznych	
Katedra	Ekonomii	i	Zarządzania	

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

	
ZAPRASZAJĄ	DO	UDZIAŁU		

W	OGÓLNOPOLSKIEJ	KONFERENCJI	NAUKOWEJ	
	

„Wpływ	Wspólnej	Polityki	Rolnej	na	
regionalne	zróżnicowanie	zmian	w	
produkcji	rolniczej	w	Polsce	”	

	
Biała	Podlaska	
12	maja	2017	r.	

	
	

	

	

	

KOMUNIKAT			



	 	

	
	
Miejsce	obrad	
	
Państwowa	Szkoła	Wyższa	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	

w	Białej	Podlaskiej,	ul.	Sidorska	95/97	

	
Terminy	
	

− 20.04.2017	r.	–	termin	nadsyłania	zgłoszeń					

− 12.05.2017	r.		–	termin	nadsyłania	artykułów		
	
Rada	Programowa	Konferencji	
	

1. prof.	 dr	 hab.	 Józef	 Bergier	 -	 JM	Rektor	 PSW	 im.	

Papieża	JP	II	w	Białej	Podlaskiej	

2. prof.	 dr	hab.	Wiesław	Oleszek	 -	Dyrektor	 IUNG-

PIB	w	Puławach	

3. prof.	dr	hab.	Jerzy	Nitychoruk	-	Dziekan	Wydziału	

Nauk	 Ekonomicznych	 i	 Technicznych	 PSW	 im.	

Papieża	JP	II	w	Białej	Podlaskiej	

4. prof.	 dr	 hab.	Mieczysław	Adamowicz	 -	 PSW	 im.	

Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej	

5. prof.	 dr	 hab.	 Stanisław	 Krasowicz	 -	 Z-ca	

Dyrektora	 IUNG-PIB;	 koordynator	 Programu	

Wieloletniego	

6. prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Kondracki	–	PSW	im.	

Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej	

7. dr	hab.	Jerzy	Kopiński	-	Kierownik	zadania	2.1	w	

Programie	Wieloletnim	IUNG-PIB	

8. dr	 Agnieszka	 Siedlecka	 -	 PSW	 im.	 Papieża	 Jana	

Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej	
	

Komitet	organizacyjny	
1. dr	Agnieszka	Siedlecka	
2. dr	Łukasz	Zbucki	
3. mgr	Katarzyna	Korneluk	
4. mgr	Anna	Us	

	

	

Wejście	 Polski	 do	 struktur	 Unii	 Europejskiej	 i	 objęcie	

rolnictwa	 i	 obszarów	 wiejskich	 Wspólną	 Polityką	 Rolną	

zmienia	 obraz	 	 polskiej	 wsi.	 Wspólna	 Polityka	 Rolna	 jako	

zespół	 działań	 ma	 na	 celu	 zapewnienie	 dostępności	 do	

żywności	dla	wszystkich	obywateli	UE,	a	także	rozwój	sektora	

rolnego	oraz	obszarów	wiejskich.	Narzędzia	WPR	pozwalają	

na	 modernizację	 rolnictwa	 i	 poprawę	 jakości	 życia	 na	

obszarach	 wiejskich,	 jednakże	 nie	 są	 w	 stanie	 całkowicie	

zniwelować	różnic	regionalnych,	które	istniały	już	wcześniej.	

Różnice	 te	 odnoszą	 się	 zarówno	 do	 poziomu	 produkcji	

rolniczej,	jak	też	i	jakości	życia	mieszkańców	wsi.	Dlatego	też	

celem	 konferencji	 jest	 wskazanie	 roli	 WPR	 w	 rozwoju	

regionalnym	 jak	 także	 i	 jej	 wpływu	 na	 kształtowanie	 się	

produkcji	rolniczej.		

	

RAMOWY	PROGRAM	KONFERENCJI	
Przewodniczący:		

prof.	zw.	dr	hab.	Mieczysław	Adamowicz	
prof.	dr	hab.	Stanisław	Krasowicz	
	

Otwarcie	konferencji	–	godz.	10.	00	
	

prof.	dr	hab.	Józef	Bergier	–	JM	Rektor	PSW	

	im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej	

prof.	dr	hab.	Wiesław	Oleszek	–	Dyrektor	IUNG-PIB	
w	Puławach	

	

10.30-12.00	Sesja	I	
1. Aspekty	regionalne	w	działalności	badawczej	IUNG-PIB	

w	Puławach	-	prof.	dr	hab.	Stanisław	Krasowicz,	prof.	
dr	hab.	Wiesław	Oleszek,	IUNG-PIB.		

2. Specyfika	rolnictwa	i	obszarów	wiejskich	Podlasia	jako	

subregionu	 Lubelszczyzny	 –	 prof.	 zw.	 dr	 hab.	
Mieczysław	 Adamowicz,	 mgr	 Adam	 Szepeluk,	 PSW	
im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej.	

3. Stan	 i	 perspektywy	 badań	 rolniczych	 w	 PSW	 z	

uwzględnieniem	 Eko-Agro-Tech	 –	 prof.	 zw.	 dr	 hab.	
Stanisław	Kondracki,	dr	Alicja	Baranowska,	PSW	im.	

Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej.	

12.00-12.30	Przerwa	kawowa		
	
	

12.30-13.30	Sesja	II	
1. Regionalne	 zróżnicowanie	 zmian	 produkcji	 rolniczej	w	

Polsce	w	kontekście	oddziaływania	na	środowisko	–	dr	
hab.	Jerzy	Kopiński,	IUNG-PIB.	

2. Znaczenie	 i	 ochrona	 bioróżnorodności	 na	 obszarach	

cennych	przyrodniczo	na	Lubelszczyźnie	–	dr	hab.	Beata	
Feledyn-Szewczyk	prof.	nadzw.	IUNG-PIB.	

3. Działalność	PSW	na	rzecz	rolnictwa	i	obszarów	wiejskich	

-	 dr	 Danuta	 Guzal-Dec,	 dr	 Agnieszka	 Siedlecka,	 dr	
Magdalena	 Zwolińska-Ligaj,	 PSW	 im.	 Papieża	 Jana	
Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej.	

	

13.30-15.00	Dyskusja	
Prezentacja	 wybranych	 referatów	 zgłoszonych	 na	

konferencję	

	

15.00-15.30	Podsumowanie	
prof.	zw.	dr	hab.	Mieczysław	Adamowicz	

prof.	dr	hab.	Stanisław	Krasowicz	

	

15.30-16.30	Obiad	
	

Informacje	organizacyjne	
Referaty	 po	 pozytywnych	 recenzjach	 zostaną	 opublikowane	w	

czasopiśmie	Państwowej	Szkoły	Wyższej	im.	Papieża	Jana	Pawła	

II	 w	 Białej	 Podlaskiej	 „Studia	 Ekonomiczne	 i	 Regionalne/	

Economic	 and	 Regional	 Studies”	 (9	 punktów	 wg	 MNiSW)	 lub	

monografii		

	

http://www.ers.edu.pl/OJS/index.php/erspl/index).		
	

W	 załączeniu	 przesyłamy	 Państwu	 formularz	 zgłoszeniowy,	

który	 należy	 odesłać	 do	 dnia		

20	 kwietnia	 2017	 r.	 drogą	 pocztową	 na	 adres	 Sekretariatu	
Konferencji	 lub	 drogą	 elektroniczną		

na	adres	e-mail:	kez@pswbp.pl.		
	

W	załączeniu	przekazujemy	wskazówki	edytorskie	dla	autorów.	

Są	 one	 dostępne	 także	 na	 stronie	 czasopisma.	 Wszelkie	

informacje	 organizacyjne	 dostępne	 są	 na	 stronie	 internetowej	

Państwowej	 Szkoły	 Wyższej	 im.	 Papieża	 Jana	 Pawła	 II		

w	Białej	Podlaskiej	pod	adresem:	

	

								
http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wydarzenia/konferencje		


