PROGRAM wyjazdu studyjnego
na temat:

„Małe gospodarstwa rolne wobec wyzwań nowej
Wspólnej Polityki Rolnej”
organizowanego przez
Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych
Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie
oraz
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

w Centrum Szkolenia LZD w Krynicy-Zdroju
23.11- 25.11.2018 roku

23.11.2018- piątek
- 11.00 - wyjazd (Nowy Budynek)
- 13.30 - obiad
- 14.30-18.30 – Seminarium
„Potencjał ekonomiczny chowu zwierząt ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych
i ich interakcje rynkowe w warunkach zrównoważonego rolnictwa
Prowadzący: Prof. dr hab. Janusz Żmija
- Referat wprowadzający: Prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Ziętara – „Terytorialne zróżnicowanie
produkcji zwierzęcej w Polce”
- Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska – „Efektywność ekonomiczna gospodarstw utrzymujących
zwierzęta ras rodzinnych w modelu zrównoważonego rolnictwa”
- Dr inż Anna Borecka – „Optymalizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rodzinnych
utrzymujących rasy zachowawcze”.
- Dr hab. Jerzy Cieślik, dr inż. Renata Matysik-Pejas – „Projektowanie i zarządzanie łańcuchami
marketingowymi w gospodarstwach utrzymujących rasy zachowawcze zwierząt”.
- Dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys, prof. dr hab. Janusz Żmija – „ Relacje sieciowe tworzone
z udziałem gospodarstw z rasami zachowawczymi”.
Dyskusja

- 18.30 - kolacja

24.11.2018- sobota
- 8.00 do 9.00 - śniadanie
- 9.00 - 12.00 – Wyjazd studyjny do gospodarstw regionu Krynica, Nowy Sącz
- 14.00 - obiad w LZD
- 15.00-18.00 – Seminarium „Polityka gospodarcza wobec gospodarstw rejonów górskich”
Prowadzący: Prof. dr hab. Wiesław Musiał
1. Prof. dr hab. Wiesław Musiał – Aktywizacja rolnicza obszarów górzystych – oceny eksperckie
2. dr hab. Tomasz Wojewodzic – Czynniki różnicujące tempo przemian pokoleniowych w rolnictwie na
obszarach metropolitalnych.
3. dr Wojciech Sroka.

Dyskusja
- 19.00 - kolacja (uroczysta)

25.11.2018- niedziela
- 8.00 do 9.00 - śniadanie
- 9.00 - 12.00 – Seminarium „Problemy aktywizacji obszarów wiejskich ( przedsiębiorczość
rolnicza i pozarolnicza)”
Prowadzący: Prof. dr hab. Janusz Żmija, Prof.dr hab. Józef Kania
1. mgr Teodor Horzela – Forma przedsiębiorczości dla edukacji rolniczej – Stowarzyszenie
Absolwentów Szkół Rolniczych w Nakle Śląskim
2. dr inż. Jarosław Bomba – Innowacyjne metody małego przetwórstwa i rolniczy handel detaliczny.
– Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
3. mgr Klaudiusz Markiewski - Innowacyjne metody przedsiębiorczości na obszarach wiejskich –
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
11.30 – dyskusja
12.00 - Podsumowanie seminarium
12.30 - obiad
13.30 - wyjazd do Krakowa

