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  Katedra Ekonomii Ekologicznej 

                                   Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

EKONOMIA I ŚRODOWISKO 

                             Wrocław 27-28.06.2016 

 

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Ekonomia i środowisko” 
z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. zw. dr hab. d.h.c. Bogusława Fiedora 
(27-28 czerwiec 2016 r. ) 
 

Patronat medialny:  
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek CKU)  
ul. Kamienna 57-59, 53-345 Wrocław 

 

27.06.2016 

10.00 -11.00 - uroczyste otwarcie konferencji, przekazanie adresów dla Jubilata, aula CKU 

11.00-12.45, sesja 1. Współczesna myśl ekonomiczna w kształtowaniu koncepcji rozwoju trwałego i 

gospodarowania środowiskiem; (uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. Fiedora), 

prowadzący prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, aula CKU (czas trwania wystąpień 15 min.) 

 prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski, Wybrane tendencje gospodarki światowej w latach 1946-2016,  

 prof. zw. dr hab. d. h. c. Bogusław Fiedor – Ekonomia a piękno, 

 prof. zw. dr hab. Marian Gorynia - Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności, 

 prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka - Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, 

 

12.45 – lunch, hall w budynku CKU 

 

13.45-15.00,  sesja 2. Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego , 

prowadzący prof. zw. dr hab. Andrzej Graczyk, aula CKU (czas trwania wystąpień 15 min.) 

 prof. zw. dr hab. Jerzy Wilkin - Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w zrównoważonym rozwoju kraju, 

 prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr hab. inż. prof. UZ, Piotr Kułyk, Kształtowanie rozwoju trwale 

równoważonego  w ekonomii rolnej w optyce historycznej i współczesnej, 

 prof. zw. dr hab. Tomasz Żylicz - Polityka ekologiczna a gospodarcza, 

 prof. zw. dr hab. Witold Kwaśnicki - Wyjątkowość rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej i jej droga do 

kapitalizmu, 

 prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys - Personifikacja organizacji jako nowa forma wyrażania istoty nowego 

paradygmatu rozwoju. 

 prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja - Wybrane problemy rozwoju współczesnej ekonomii heterodoksyjnej. 

 

15.00-15.30 - dyskusja  

16.00 – wyjazd do ogrodu zoologicznego, parking przy budynku G (rektorat),  

16.45 - zwiedzanie Afrykarium, 

18.00 -23.30 – uroczysta kolacja na terenie ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. 

 

28.06.2016 

9.00-10.00– śniadanie, hall w budynku CKU (dla osób spoza Wrocławia) 

10.00-12.00 - 6 równoległych sesji (czas trwania wystąpień 15 min.): 

sesja 3. Problemy regulacji i korzystania z zasobów środowiska, prowadzący, 

prof. zw. dr hab. Andrzej Graczyk, sala 202 CKU, 

 dr hab. inż. Zbigniew Brodziński - Uwarunkowania rozwoju rynku zielonych miejsc pracy na przykładzie 

podmiotów zajmujących się przetwórstwem biomasy na cele energetyczne, 

 dr hab. prof. SGH Grażyna Wojtkowska-Łodej - W kierunku budowania gospodarki niskoemisyjnej w Unii 

Europejskiej-działania w obszarze energii i klimatu, 
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 dr hab., prof. UEK Piotr Małecki - Podatek od wydobycia niektórych kopalin jako jeden z rodzajów podatków 

ekologicznych, 

 prof. zw. dr hab. Andrzej Graczyk - Wsparcie publiczne na rynku energii odnawialnej,  

 dr Agnieszka Ciechelska - Zrównoważenie polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na tle 

krajów rozwiniętych i rozwijających się. 

 

sesja 4. Perspektywy oraz wyzwania ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, 

prowadząca dr hab. prof. US Barbara Kryk, sala 203 CKU, 

 prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, dr Paweł Borys - Ryzyko sekularnej stagnacji – perspektywa 

międzynarodowa i casus Polski, 

 prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga - Rynek finansowy a zielona gospodarka, 

 dr hab. prof. US Barbara Kryk - Rachunek sozoekonomiczny i AKK jako podstawa decyzji inwestycyjnych w 

dziedzinie ochrony środowiska, 

 dr hab. prof. UW Jerzy Śleszyński - Ekonomia a nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym , 

 dr hab. prof. UP - Eugeniusz Kośmicki - Współczesna globalna sytuacja kryzysowa a możliwości 

zrównoważonego rozwoju.  

 

sesja 5. Postęp techniczny a ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, 

prowadzący dr hab., prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska, sala 204 CKU, 

 prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski – W kierunku ochrony środowiska 4.0 

 prof. dr hab. Józefa Famielec, dr inż. Stanisław Famielec - Ekonomiczne i techniczne uwarunkowania 

procesów spalania odpadów komunalnych, 

 prof. zw. dr hab. Jerzy Zwoździak - Mechanizmy zarządzania jakością powietrza – studium przypadku, 

 dr inż. Sylwia Dziedzic - Ekoinowacyjne zachowania zakupowe klientów, 

 mgr Jarosław Pawłowski - Ekorating samochodów osobowych- ocena zasadności. 

 

sesja 6. Aplikacyjne problemy rozwoju zrównoważonego,  

prowadzący dr hab. prof. SGH Piotr Jeżowski, sala 205 CKU. 

 mgr Agnieszka Mikucka-Kowalczyk - Działania społecznie odpowiedzialne podejmowane przez KGHM Polska 

Miedź S.A. a koncepcja zrównoważonego rozwoju, 

 dr Ewa Jastrzębska - Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego-dobre praktyki, 

 dr Agnieszka Rzeńca - Zrównoważony rozwój miast z perspektywy władz lokalnych. Przykład miast Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego, 

 dr hab. prof. WSB Joost Platje - Efficiency, fragility and unsustainable development, 

 dr Sylwia Słupik - Rola partycypacji społecznej w kreowaniu lokalnego zrównoważonego rozwoju.  

 

Sesja 7. Problemy rozwoju zrównoważonego w ujęciu sektorowym, 

prowadząca dr hab. prof UE Anetta Zielińska, sala 208 CKU.  

 prof. zw. dr hab. Leszek Woźniak - Wiedza tradycyjna i lokalna w kreowaniu ekoinnowacji w gospodarce 

żywnościowej, 

 prof. zw. dr hab. Władysława Łuczka - Stan badań nad rolnictwem ekologicznym w Polsce,  

 dr hab. prof. UE, Karol Kociszewski – Oddziaływanie rolnictwa Unii Europejskiej na zmiany klimatyczne i 

jakość wód, 

 dr inż. Hanna Adamska - Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich, 

 dr Wiktor Szydło - Światowy kryzys żywnościowy a koncepcja rozwoju zrównoważonego, 

 dr Anna Bisaga - Zarządzanie funkcją środowiskową w rolnictwie - źródło nowych rent gospodarstw rolnych. 

 

 

 

sesja 8. Gospodarowanie zasobami naturalnymi,  



 
 
 
 
 
 

3 
 

 
  Katedra Ekonomii Ekologicznej 

                                   Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

EKONOMIA I ŚRODOWISKO 

                             Wrocław 27-28.06.2016 

 

prowadzący prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski, sala 209 CKU 

 dr inż. Anna Dubel - Efektywność ekonomiczna inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

 dr Karolina Safarzynska - Interakcje międzygrupowe w dylemacie wspólnego pastwiska-wyniki eksperymentu, 

 dr hab. prof. nadzw. AGH Leszek Preisner, dr hab. prof. nadzw. AGH Tadeusz Pindór - Zagospodarowanie 

morskich zasobów mineralnych dla trwałości rozwoju, 

 mgr Paweł Gliniak - Nieracjonalna polityka względem lasów tropikalnych na obszarze Sumatry i Kalimantan. 

Analiza na poziomie lokalnym i globalnym, 

 dr Wojciech Zbaraszewski - Opłaty jako źródło przychodów parków narodowych . 

 

12.00-12.30 - przerwa kawowa, 

 

12.30-14.30 - 6 równoległych sesji  (czas trwania wystąpień 15 min.): 

 

sesja 9. Problemy regulacji i korzystania z zasobów środowiska, 

prowadzący dr hab. prof. WSB Joost Platje, sala 202 CKU, 

 dr Michał Ptak - Skuteczność podatków ekologicznych, 

 dr Jadwiga Nycz-Wróbel - System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jako dobrowolny instrument realizacji pro 

aktywnej polityki ochrony środowiska - motywy wdrożenia systemu w polskich przedsiębiorstwach,  

 dr hab. prof. UE Anetta Zielińska - Ograniczenia w korzystaniu  z zasobów przyrodniczych w Polsce, 

 dr Bartosz Bartniczak - Wpływ programów pomocy publicznej na wdrażanie koncepcji zrównoważonego 

rozwoju, 

 dr hab. inż. Łukasz Popławski, dr Bogusław Kaczmarczyk - Problemy zrównoważonego rozwoju a wycena 

przestrzeni publicznych. 

 

sesja 10. Perspektywy oraz wyzwania ekonomii środowiska i zasobów naturalnych,  

prowadzący prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, sala 203 CKU,  

 dr hab. prof. SGH Piotr Jeżowski - Uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, 

 dr hab. prof. WSB, Arnold Bernaciak - Aktualne trendy realizacji gospodarka-środowisko w Polsce w układzie 

presja-stan-reakcja,  

w perspektywie postulatów trwałego i zrównoważonego rozwoju, 

 dr Tomasz Poskrobko - Ekonomia behawioralna a ekonomia zrównoważonego rozwoju, 

 dr hab., prof. WSOWL Wojciech Rybicki - Wyrachowana sprawiedliwość-konstruktywne podejście do naszej 

wspólnej przyszłości, 

  

 

sesja 11. Postęp techniczny a ekonomia środowiska i zasobów naturalnych,  

prowadzący prof. zw. dr hab. Leszek Woźniak, sala 204 CKU, 

 dr inż. Małgorzata Rutkowska-Podołowska – Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami, 

 dr hab., prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska - Ryzyko pogodowe na rynku ubezpieczeń, 

 dr inż. Krzysztof Posłuszny - Efekty środowiskowe procesów fragmentacji w przemyśle, 

 dr Agnieszka Sobol - Kategoria dobra wspólnego w zrównoważonym rozwoju miast, 

 dr hab. Przemysław Skulski  - Przemysł zbrojeniowy a rozwój gospodarczy kraju. 
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sesja 12. Aplikacyjne problemy rozwoju zrównoważonego,  

prowadząca prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek, sala 205 CKU,  

 prof. zw. dr hab. Romuald Jończy - Zrównoważony rozwój czy zrównoważone kurczenie wobec problemu 

depopulacji - wyzwania w sferze koncepcji i praktyki, 

 dr Andrzej Sztando - Wykorzystanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego w ponadlokalnej 

perspektywie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast, 

 dr Iwona Maria Ładysz - Ład gospodarczy elementem zrównoważonego rozwoju i budowania bezpieczeństwa 

ekonomicznego województwa dolnośląskiego, 

 dr Paulina Legutko-Kobus - Zarządzanie dziedzictwem jako element implementacji rozwoju zrównoważonego 

na poziomie lokalnym, 

 dr Agata Rudnicka-Reichel - Nowe standardy zarządzania jakością i środowiskiem a zrównoważony rozwój 

przedsiębiorstwa. 

 

sesja 13. Problemy rozwoju zrównoważonego w ujęciu sektorowym,  

prowadzący dr hab., prof. UE Karol Kociszewski, sala 208 CKU,  

 dr Bartosz Fortuński - Polityka energetyczna Unii Europejskiej-3x20. Diagnoza i perspektywy w kontekście 

zrównoważonego rozwoju, 

 dr Monika Paradowska - Wyzwania dotyczące współpracy interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju 

transportu w polskich miastach, 

 dr inż. Alicja Graczyk - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na Dolnym 

Śląsku, 

 dr hab. prof. UE Bożena Ryszawska, dr Justyna Zabawa,– Transformacja energetyczna gospodarki Niemiec, 

 mgr Piotr Komoszyński – System wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2020 roku, 

 dr Katarzyna Smędzik-Ambroży - Rolnictwo w rozwoju zrównoważonym UE. 

 

sesja 14. Gospodarowanie zasobami naturalnymi,  

prowadzący dr hab. prof. nadzw. AGH Leszek Preisner, sala 209 CKU,  

 dr inż. Marian Woźniak - Perspektywy i wyzwania turystyki w koncepcji zrównoważonego wykorzystania 

zasobów naturalnych, 

 prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski - Wykorzystanie zasobów wodnych w Polsce, 

 dr Hanna Kruk - Problemy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym w regionie Zalewu Wiślanego, 

 dr hab. inż., prof. UE Ryszard Konieczny - Zapotrzebowanie energetyczne wiatrowego aeratora 

pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickie Wielkie, 

 dr hab. inż, prof. UWM, Konrad Turkowski - Własność i zarządzanie jeziorami, a problem ich 

zrównoważonego użytkowania, 

 dr inż. Łukasz Kuźmiński, dr inż. Łukasz Szałata - Ocena zmienności ryzyka zagrożenia powodziowego w 

dorzeczu Odry na podstawie rozkładów półrocznych maksimów stanów wód. 

 

14.30-15.30 – lunch 

15.30-16.30 – zakończenie konferencji - pożegnanie uczestników. 

 
 
Przewodniczący Komitetu organizacyjnego 

dr hab. prof. UE Karol Kociszewski,  
Sekretariat konferencji: 

inż. Beata Bielecka 
Katedra Ekonomii Ekologicznej  
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120, bud. B ,pokój 206 
tel. (071) 36-80-177 (sekretariat) 


