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pieRwszy dzień konfeRencji 
23.Xi.2016      

The first day of the conference

dRugi dzień konfeRencji 
24.Xi.2016      

The second day of the conference

tRzeci dzień konfeRencji 
25.Xi.2016      

The third day of the conference

10.00 Wyjazd • Departure
11.00–12.00 Rejestracja uczestników konferencji • Arrival & Registration 
12.00 Otwarcie konferencji • Opening of the conference 

12.10–13.20 

Prof. Andrzej Kowalski, Prof. Włodzimierz Rembisz – Kwestia ryzyka  
cenowego i dochodowego w rolnictwie • The question of price and income risks  
in agriculture
Prof. Bernardo Reynolds Pacheco de Carvalho – Problem ryzyka i nietrwałości  
w sektorze żywnościowym: bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważony  
• Risks and vulnerability in the food system: food security and sustainable 
development
Prof. Jacek Kulawik, Dr Joanna Pawłowska-Tyszko, Dr Michał Soliwoda  
 – Podstawowe problemy zarządzania ryzykiem w sektorze żywnościowym 
• The major problems of risk management in the food sector
13.20–14.00 Warsztaty dyskusyjne • Workshop discussion
14.00–15.00 Obiad • Lunch

15.00–17.00 

Prof. Anikó Juhász, Prof. Gábor Kemény, PhD András Molnár, MSc Anna Zubor-
-Nemes – Znaczenie państwowej polityki w zarządzaniu ryzykiem na przykładzie 
Węgierskiego Systemu Zarządzania Ryzykiem • The role of public policy in risk 
management: the case of the Hungarian Risk Management System
Prof. Thomas Doucha, PhD Marie Pechrova, MSc Ondrej Choloupka  
– Prognozy cenowe jako instrument służący zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie  
i kształtowaniu polityki • Price prediction tool for agricultural risk management 
and policy-making purposes
Prof. Szczepan Figiel – Bodźce a ryzyko aktywności innowacyjnej w sektorze rolno-
-żywnościowym. Przesłanki teoretyczne • Incentives versus risk associated with 
innovation activity in the agri-food sector. Theoretical premises
Prof. Dimitre Nikolov, Adriana Agapie, Dr hab. Ivan Boevsky, PhD Petar Borisov,  
PhD Teodor Radev – Korzyści, szanse, koszty i ryzyko w dostarczaniu dóbr  
publicznych w rolnictwie: studium przypadku dla środkowo-południowego regionu 
planowania w Bułgarii • Benefits, opportunities, cost and risk in delivering public 
goods in agriculture: south central planning region in Bulgaria case study
PhD Boris Kuzman, PhD Radivoj Prodanovic, PhD Jonel Subić – Zarządzanie  
ryzykiem i działanie w warunkach niepewności w gospodarstwie rolnym • Managing 
risk and uncertainty on the farm
Dr Mariusz Hamulczuk  – Globalizacja ryzyka cenowego na przykładzie rynku zbóż 
• Globalization of price risk – the example of cereal market
17.00–17.20  Przerwa na kawę • Coffee break
17.20–18.20  Warsztaty dyskusyjne • Workshop discussion
20.00  Uroczysta kolacja – indywidualne spotkania uczestników

 konferencji • Welcome reception – individual meetings  
of participants
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Sesja V

Sesja VI

7.00 Śniadanie • Breakfast

9.00–10.40 

Dr Iwona Szczepaniak, Dr Łukasz Ambroziak – Ryzyko kursowe a handel  
zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski • The currency risk and  
the foreign trade in the Polish agri-food products
Prof. Mirza Uzunović, PhD Aleksandra Nikolić, MSc Alen Mujcinovic  
– Łagodzenie ryzyka finansowego przez wyważenie pomiędzy orientacją rynkową  
i ogółem czynników zarządzania jakością: na przykładzie sektora napojów w Bośni  
i Hercegowinie • Mitigating financial risk through agile balancing between  
market orientation and total quality management factors: evidence from  
Bosnia and Herzegovina beverages industry
PhD Merilin Ratas, PhD Maire Nurmet – Analizy zarządzania ryzykiem  
w przedsiębiorstwach rolnych w Estonii • Risk management approaches  
in Estonian agricultural enterprises
PhD Chrastinová Zuzana, PhD Weldesenbet Tesfu, MSc Masár Ivan 
– Ryzyko w produkcji rolniczej na Słowacji i sposoby jego zmniejszenia 
• Agricultural production risk and its solution in Slovakia 
Mgr Cezary Klimkowski – Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe 
• Incomes of farms versus the currency risk
10.40–11.00  Przerwa na kawę • Coffee break

11.00–12.40

Prof. Oleksandr Pavlov – Ryzyka związane z rozwojem obszarów wiejskich  
na Ukrainie • Risks of rural development in Ukraine
Prof. Józef Zegar, Dr Wioletta Wrzaszcz, Dr Konrad Prandecki – GMO  
w rolnictwie – wybrane zagrożenia • GMO in agriculture – the selected threats
Prof. Drago Cvijanović, PhD Željko Vojinović, PhD Otilija Sedlak 
– Przedsiębiorczość i ryzyko w małych i średnich gospodarstwach ekologicznych  
w Serbii • Entrepreneurial process and risks in small and medium-sized organic 
agricultural holdings in Serbia
Prof. Mirza Uzunović, PhD Aleksandra Nikolić, MSc Alen Mujcinovic 
– Efektywne programy certyfikacji jako narzędzie łagodzenia ryzyka  
marketingowego: studium przypadku – Ekologiczne i tradycyjne etykiety  
w Bośni i Hercegowinie • Successful certification schemes as a tool for  
marketing risk mitigation: case study – Organic and traditional labels  
in Bosnia and Herzegovina 
Prof. Dr hab. Julia Doitchinova,Assoc. Prof. Dr Hristina Harizanova,  
Assoc. Prof. Dr Zornitsa Stojanova – Przemiany strukturalne oraz rolno- 
-środowiskowa ocena rolnictwa w Bułgarii • Structural changes and agri- 
-environmental assessment of agriculture in Bulgaria
12.40–13.30   Warsztaty dyskusyjne i podsumowanie konferencji  

• Workshop discussion & Closing remarks
13.30  Obiad • Lunch
14.30  Wyjazd autokarów do Warszawy • Departure for Warsaw

7.00 Śniadanie • Breakfast
08.30–13.00 Wyjazd studyjny • Field trip
13.00–14.00 Obiad • Lunch

14.00–15.40 

Dr hab. Franz Sinabell, PhD Thomas Url, PhD Karin Heinschink – Ubezpieczenie 
marż w rolnictwie w oparciu o wskaźniki – na przykładzie produkcji pszenicy  
w Austrii • An index-based margin insurance for agriculture – the example of wheat  
production in Austria
Prof. Irena Kriščiukaitienė, PhD Tomas Baležentis  – Ryzyko produkcyjne  
i cenowe w przypadku upraw roślinnych na Litwie • Production and price risk  
in Lithuanian crop farming
PhD Bozhidar Ivanov – Transmisja cen w produkcji mleka i przetworów mlecznych 
w Bułgarii • Price transmission in dairy industry in Bulgaria
Dr Danuta Zawadzka – Ryzyko produkcyjne i cenowe na rynku żywca wieprzowego 
• Price and production risk in the live pigs market
Prof. Leshhilovskij Petr Vikent’evich, Dr Mozol’ Aleksandr Vasil’evich – Potencjał 
produkcyjny sektora rolno-przemysłowego na Białorusi: ocena ryzyka i rola w zabez-
pieczeniu bezpieczeństwa żywnościowego • Production potential of the agri-food 
sector in Belarus: assessment of risk and the role in maintaining food security
15.40–16.00 Przerwa na kawę • Coffee break

16.00–18.30

Prof. Wojciech Józwiak, Prof. Wojciech Ziętara, Mgr Zofia Mirkowska  
– Megatrendy liniowe czy nieliniowe: czy można dziś powiedzieć coś rozsądnego  
o stanie gospodarki w 2025 roku? • Megatrends linear or nonlinear: is it possible 
today to predict reasonably the state of the economy in the year 2025?
Prof. Adriana Agapie, Dr Liliana Craciun, PhD Student Andrei Raduţu  
– Ryzyka produkcyjne, cenowe i dochodowe w przewidywanej nadwyżce bezpośredniej 
w rolnictwie określane za pomocą modelowania z wykorzystaniem sieci analitycznych 
• Production, price and income risk in expected gross margin in agriculture using 
analytic network processes modelling
PhD Branko Mihailovic, PhD Predrag Vuković – Czynniki determinujące redukcję 
ryzyka w sektorze rolno-żywnościowym w Serbii • Critical factors for risk reduction 
in the Serbian agri-food sector
PhD Vasyl D. Zalizko – Metodologia oszacowania efektywności rolnictwa Ukrainy 
• Methodology for integral estimation of Ukrainian agriculture efficiency
Dr Cristian Kevorchian, Dr Camelia Gavrilescu – Podejście do oceny ryzyka  
w produkcji rolniczej oparte na krajowych modelach przestrzennych • An approach 
based on state-space models for the agricultural production risk assessment
18.30–18.50  Przerwa na kawę • Coffee break
18.50–19.30  Warsztaty dyskusyjne • Workshop discussion
20.00  Kolacja – indywidualne spotkania uczestników konferencji  

• Dinner – individual meetings


