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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE I ETYCZNE 
UWARUNKOWANIA PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA 
MLEKA” 

Karolina Pawlak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Dnia 30 listopada 2007 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym1 Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt.: „Eko-
nomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania produkcji i przetwórstwa mleka”. 
Konferencja, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rol-
niczych, kierowaną przez prof. dr. hab. Wojciecha Ziętarę, była związana z obchodami 
jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Floriana Manieckiego. 

Prof. Florian Maniecki, początkowo związany z Wydziałem Rolniczym Uniwersyte-
tu Poznańskiego, gdzie w 1953 roku uzyskał dyplom inżyniera rolnika, swoją ścieżkę 
zawodową kontynuował na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Tam uzyskiwał 
kolejne stopnie awansu zawodowego, a także pełnił funkcję prodziekana Wydziału 
Ekonomiczno-Rolniczego (1969-1972) i dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji 
Gospodarstw Rolniczych SGGW (1973-1979). Zainteresowania naukowe prof. Floriana 
Manieckiego skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień racjonalizacji produkcji 
rolniczej i pracy człowieka zatrudnionego w rolnictwie, a ponadto dotyczą problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi i przekształceń własnościowych w rolnic-
twie. Warto podkreślić, że niewątpliwy autorytet, jakim od lat cieszy się prof. Florian 
Maniecki w środowisku ekonomiczno-rolniczym, znajdował i nadal znajduje odzwier-
ciedlenie w licznych funkcjach powierzanych Profesorowi w organizacjach naukowych  
i społecznych. 

                                                           
1 Obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych. 
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Z uwagi na dużą liczbę nadesłanych referatów, obrady konferencyjne przybrały po-
stać moderowanych sesji dyskusyjnych, podczas których zaprezentowano i poddano 
polemice wybrane artykuły, rozważano główne tezy i wnioski płynące ze zrealizowa-
nych badań. 

Przedstawione prace dotyczyły między innymi ekonomicznych i organizacyjnych 
uwarunkowań produkcji mleka oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarstw mlecznych. Rozpatrywano wybrane deter-
minanty położenia dochodowego gospodarstw, zajmujących się chowem bydła mlecz-
nego, w tym wielkość stada, wydajność mleczną, zasoby czynników produkcji i efek-
tywność ich wykorzystania oraz ceny produktów rolnych. Ponadto, podjęto próbę osza-
cowania poziomu ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych na tle 
innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. Poszu-
kiwano także przyczyn dysproporcji występujących w realizacji celów ekonomicznych, 
ekologicznych i etycznych w chowie bydła mlecznego oraz sposobów przywracania 
równowagi między tymi celami. 

Pozostałe referaty skoncentrowały się na wynikach ekonomiczno-finansowych spół-
dzielni mleczarskich i czynnikach je warunkujących, wśród których zwrócono uwagę 
przede wszystkim na skalę spółdzielni mleczarskich i poziom funduszu udziałowego. 
Wskazano również możliwe scenariusze rozwoju handlu produktami mleczarskimi  
w Polsce i krajach Unii Europejskiej, przy założeniu różnej skali liberalizacji światowe-
go handlu rolnego. Warto zaznaczyć, że wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły 
nadesłane na konferencję zostały opublikowane w Rocznikach Nauk Rolniczych. Seria 
G – Ekonomika Rolnictwa (t. 93, z. 2 i t. 94, z. 1). 

Całodzienne obrady zakończyły wystąpienia okolicznościowe, poświęcone życiu  
i twórczości Jubilata. 

 


