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1. Imię i nazwisko: Marta Joanna Guth 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2015 Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych uchwałą Rady Wydziału 

Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2015 

roku na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. : 

„Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii 

Europejskiej”. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Andrzej 

Czyżewski. Recenzentami byli: prof. dr hab. Walenty Poczta,  dr hab. Piotr 

Kułyk, prof. UZ 

 

2011 Uzyskanie tytułu magistra ekonomii po ukończeniu z wynikiem celującym 

studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, na kierunku Ekonomia, specjalność Polityka i gospodarka 

żywnościowa. 

 

2009 Uzyskanie tytułu licencjata ekonomii po ukończeniu z wynikiem celującym 

studiów licencjackich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, na kierunku Ekonomia, specjalność Polityka i gospodarka 

żywnościowa. 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych. 

 

3.1 Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu 

• od 28.09.2016 r. do obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut 

Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej – stanowisko: 

adiunkt, 

• od 28.09.2015 r. do 27.09.2016 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut 

Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej – stanowisko: 

asystent. 

 



4 
 

3.2 Nagrody i wyróżnienia otrzymane w trakcie zatrudnienia 

• Nagroda Zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 

oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020 – za publikacje w 

wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za: 

o The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural 

Policy in the European Union Countries” Agriculture [punktacja 

MNiSW:100, Impact Factor: 2,072] 

o „Economic resources versus the efficiency of different types of 

agricultural production in regions of the European Union”, Ekonomska 

Istrazivanja-Ekonomic Research, [punktacja MNiSW:70, Impact Factor: 

1,711] 

• Nagroda Zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 

oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2019 – za cykl publikacji w 

wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych (Dr hab. Katarzyna 

Smędzik-Ambroży, prof. UEP, Dr Marta Guth, Dr hab. Sebastian Stępień prof. 

UEP), w tym m. in. za: 

o “The Influence of the European Union’s Common Agricultural Policy 

on the Socio-Economic Sustainability of Farms (the Case of Poland)", 

Sustainability [punktacja MNiSW: 100 punktów; Impact Factor: 2,592] 

• Nagroda Zespołowa JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia 

naukowe w roku 2019 – za cykl publikacji w wysoko punktowanych 

czasopismach międzynarodowych (Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski, Dr hab. 

Aleksander Grzelak, prof. UEP, Dr Marta Guth, Dr hab. Anna Matuszczak prof. 

UEP) w tym m. in za:  

o „Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How 

factor endowments foster the eco-efficiency”, Journal of Cleaner 

Production [punktacja MNiSW: 140 punktów, Impact Factor: 7,246] 

• Nagroda Zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 

oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018 – za publikacje w 

wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych – za artykuły pt.: 

o „Impact of the CAP green programmes on farm productivity and its 

social contribution” [punktacja MNiSW: 20 punktów; IF: 0,577] 



5 
 

• Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 

2016/2017 – za monografię pt. „Political rents of European farmers in the 

sustainable development paradigm. International, national and  regional 

perspecitve” [indeksowana w Web of Science] 

• Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu za zajęcie czołowych miejsc we wszystkich edycjach rankingu katedr 

(2017) 

• Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 

2014/2015 – za monografię pt. „Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki 

żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej” 

 

4.  Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). 

Omówienie to winno dotyczyć merytorycznego ujęcia przedmiotowych osiągnieć, jak 

i w sposób precyzyjny określać indywidualny wkład w ich powstanie,  

w przypadku, gdy dane osiągnięcie jest dziełem współautorskim, z uwzględnieniem 

możliwości wskazywania dorobku z okresu całej kariery zawodowej. 
 

4.1 Ewolucja zainteresowań naukowych oraz uzasadnienie wyboru problematyki  

badawczej 

Moje zainteresowania badawcze realizowałam w Katedrze Makroekonomii i 

Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pod 

kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego, napisałam pracę doktorską pt. 

Ekonomiczne determinanty produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej. 

Efektem badań nad sektorem mleczarskim jest 12 publikacji dotyczących determinantów 

rozwoju rynku mleka w regionach Unii Europejskiej, opublikowanych przed uzyskaniem 

stopnia doktora o łącznej punktacji MNiSW – 74 punkty (71,5 punktów po uwzględnieniu 

współautorstwa) (por. rys 1). Tematykę tę rozwijałam koncentrując się na opłacalności 

produkcji mleka w Polsce i w krajach Unii Europejskiej także po uzyskaniu stopnia 

doktora. W ramach tego obszaru powstało 15 publikacji o łącznej punktacji MNiSW – 359 

punktów (351,5 punktów po uwzględnieniu współautorstwa), które dotyczyły 

kształtowania się cen mleka i produktów mleczarskich oraz zróżnicowania determinant 

produkcji mleka w Polsce i w regionach Unii Europejskiej.  
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Rys. 1. Problematyka badawcza podejmowana przed i po uzyskaniu stopnia doktora w 

latach 2013-2022. 

Legenda: w (liczba publikacji z danej problematyki), [łączna punktacja MNiSW bez uwzględnienia 

współautorstwa/punktacja MNiSW z uwzględnieniem współautorstwa] 

Źródło: opracowanie własne 
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Podczas badań sektorowych zauważyłam istotną rolę uwarunkowań 

instytucjonalnych i zasobowych w procesie gospodarowania gospodarstw rolnych w 

regionach Unii Europejskiej w szczególności w kontekście wdrażania koncepcji 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Dlatego też pierwsze trzy artykuły dotyczące 

wspólnej polityki rolnej opublikowane zostały jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora 

(Ewolucja wspólnej polityki rolnej – 17 punktów MNiSW) (por. rys. 1). Temat ten 

rozwijałam na kilku płaszczyznach.  

Dużo uwagi poświęciłam uwarunkowaniom zasobowym, takim jak wyposażenie w 

tradycyjne czynniki wytwórcze, specjalizacja produkcji oraz wielkość ekonomicznej 

gospodarstw i ich wpływowi na efektywność techniczną, ekonomiczną i środowiskową 

gospodarstw rolnych z krajów i regionów Unii Europejskiej w warunkach wspólnej 

polityki rolnej (10 artykułów o łącznej punktacji MNiSW – 453 punkty, po uwzględnieniu 

współautorstwa 252). W badaniach tych wykorzystując metodę DEA oraz analizę skupień 

Warda, udowodniłam, że grupy regionów UE istotnie o odmiennych uwarunkowaniach 

zasobowych, różnią się też efektywnością techniczną tożsamych rodzajów produkcji 

rolnej. Przeprowadzone analizy w odniesieniu do Polski pokazały, że w indywidualnych 

gospodarstwach FADN z obszarów ze zróżnicowaną strukturą agrarną rolnictwa 

indywidualnego, występowały po integracji z UE również istotne różnice w zakresie 

ekonomicznego i środowiskowego zrównoważenia rolnictwa. Bazując na dynamicznych 

modelach panelowych starano się natomiast ustalić, czy wielkość gospodarstwa zmienia 

wpływ danego czynnika na jego rentowność, definiowaną jako zwrot z aktywów.  

Z przeprowadzonych badań dotyczących łańcucha dostaw i powiązań gospodarstw z 

rynkiem (6 artykułów o łącznej punktacji 162 punkty MNiSW – 115 bez uwzględnienia 

współautorstwa) wynika, że integracja rynkowa rodzinnych gospodarstw rolnych o małej 

skali w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej poprawia ich sytuację 

ekonomiczną. Wyniki analizy regresji wskazują na pozytywny wpływ skali produkcji i 

specjalizacji na poziom integracji rynkowej. Specjalizacja pozwala także na zwiększenie 

rozmiarów działalności bez powiększania obszaru gospodarstwa, co w warunkach 

wysokich cen gruntów rolnych i ograniczonego dostępu do kapitału jest szczególnie ważne 

dla gospodarstw drobnotowarowych. Badania pokazują również, że podniesienie poziomu 

wykształcenia kierownika gospodarstwa prowadzi do wzmocnienia więzi rynkowych.  

Zdecydowanie największą uwagę poświęciłam wpływowi wspólnej polityki rolnej na 

warunki gospodarowania gospodarstw rolnych w regionach Unii Europejskiej w 

kontekście aplikacji koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Tej tematyki 
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dotyczyło 16 artykułów o łącznej punktacji MNiSW 421 punktów. Wpływ poszczególnych 

instrumentów wspólnej polityki rolnej został określony kompleksowo przy wykorzystaniu 

różnych wskaźników zrównoważenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 

Klamrę zamykającą i uszczegółowiającą podjęte badania stanowią 4 artykuły dotyczące 

aplikacji koncepcji zrównoważonej wartości środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. 

Wybrane z tych prac stanowią cykl powiązanych tematycznie publikacji pt. „Wpływ 

instrumentów wspólnej polityki rolnej na zrównoważony rozwój rolnictwa w Unii 

Europejskiej”, który stanowi moje wiodące osiągnięcie i który szczegółowo omawiam 

poniżej. 

 

4.2 Cykl powiązanych tematycznie publikacji pt.: „Wpływ instrumentów wspólnej 

polityki rolnej na zrównoważony rozwój rolnictwa w Unii Europejskiej” 

  Do osiągnięć naukowych (o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 

zm.)), które uznaję za znaczący wkład w rozwój nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia 

i finanse, wskazuję cykl powiązanych tematycznie publikacji pt.: „Wpływ instrumentów 

wspólnej polityki rolnej na zrównoważony rozwój rolnictwa w Unii Europejskiej”.  

Uważam, że badania przedstawione w ramach tego cyklu są aktualne i ważne z 

punktu widzenia nie tylko teorii ekonomii, ale także prowadzonej przez państwo i Unię 

Europejską polityki rolnej, w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.  

Poniżej znajduje się wykaz 20 publikacji, które wybrałam w ramach cyklu wraz 

z ich opisem. Prace te stanowią oryginalny wkład do literatury przedmiotu, z jednej strony 

ze względu na tematykę, układ i perspektywę, a z drugiej strony ze względu na metodologię 

badań. Wszystkie z tych publikacji zostały napisane we współautorstwie, jednakże w 

przypadku każdej mój udział był znaczący, rozpoczynając od zdiagnozowania luki 

badawczej, sformułowania problemu badawczego i hipotez, a także propozycji jego 

rozwiązania, poprzez opracowanie wyników i wniosków. Spośród tych publikacji cztery 

zostały napisane w języku polskim, natomiast pozostałe szesnaście w języku angielskim. 

Chciałabym także podkreślić, że wyniki badań były prezentowane na wielu konferencjach 

naukowych, krajowych i zagranicznych o znaczącej renomie w środowisku europejskich 

ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu, jak np. na Kongresie European Association of 

Agricultural Economists (EAAE) w Parmie w 2017 roku, po którym zaproszono mnie do 

zaprezentowania wyników badań w Komisji Europejskiej (European Commission Joint 



9 
 

Research Centre Directorate D - Sustainable Resources w ramach “Workshop on estimation 

and modelling impacts of Pillar 2 measures on the agricultural sector”) w Sewilli, a także 

na Kongresie EAAE w Pradze w 2021 roku. 

 Wspomniany cykl został podzielony na cztery szczegółowe bloki tematyczne, w ramach 

których wyróżniłam następującą problematykę, zawierającą się w temacie głównym: 

Pierwsza część, zatytułowana „Uwarunkowania zasobowe produkcji rolnej w 

kontekście specjalizacji i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w Unii 

Europejskiej” składa się z trzech publikacji. Druga część, pt. „Współzależności wielkości 

ekonomicznej gospodarstw oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej” 

obejmuje kolejne trzy prace. Trzecia, najbardziej obszerna część zatytułowana 

„Uwarunkowania instytucjonalne w modelu zrównoważonego rozwoju rolnictwa w 

Unii Europejskiej” składa się z dziesięciu artykułów naukowych, które dotyczą 

problematyki wspólnej polityki rolnej i jej wpływu na poziom zrównoważenia i uzyskiwane 

wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych. Klamrę zamykającą cyklu stanowi 

czwarta część „Wspólna polityka rolna w realizacji koncepcji zrównoważonej wartości 

gospodarstw rolnych”, składająca się z czterech powiązanych tematycznie publikacji. 

 

Cykl powiązanych tematycznie publikacji pt.: „Wpływ instrumentów wspólnej polityki 

rolnej na zrównoważony rozwój rolnictwa w Unii Europejskiej”  

 

Pierwsza część – Uwarunkowania zasobowe produkcji rolnej w kontekście 

specjalizacji i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej 

1. Guth Marta, Smędzik-Ambroży Katarzyna: Economic resources versus the efficiency 

of different types of agricultural production in regions of the European Union, 

Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, vol. 33, nr 1, 2020, ss. 1036-1051 

[punktacja MNiSW: 70 punktów; IF: 3,034; liczba cytowań według bazy Scopus na 

dzień 20.05.2022: 11, Google Scholar: 33] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, przegląd literatury, współtworzenie 

hipotezy badawczej, współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, 

opracowanie bazy danych wykorzystanych w procedurze badawczej, współuczestnictwo 

w wykonaniu analizy wyników, współuczestnictwo w tworzeniu wniosków oraz 

przygotowanie manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 50%. 
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2. Guth Marta, Smędzik-Ambroży Katarzyna: Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa 

w Polsce po integracji z UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 17, nr 3, 2017, ss. 101-

117 [punktacja MNiSW: 13 punktów, liczba cytowań według bazy Google Scholar na 

dzień 20.05.2022: 2] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, współuczestnictwo w wykonaniu 

analizy wyników i w tworzeniu wniosków. Udział oceniam na 50%. 

 

3. Smędzik-Ambroży Katarzyna, Guth Marta, Majchrzak Adam, Muntean Adrea, Maican 

Silvia: The Socio-economics Factors in Family Farms with Different Economic 

Sustainability Levels from Central and Eastern Europe. Sustainability 2021, 13, 8262. 

https://doi.org/10.3390/su13158262 [punktacja MNiSW: 100 punktów; IF: 2,592; 

liczba cytowań według bazy Scopus na dzień 20.05.2022: 1, Google Scholar:1] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, przegląd literatury, współtworzenie 

hipotezy badawczej, współuczestnictwo w wykonaniu analizy wyników, 

współuczestnictwo w tworzeniu wniosków oraz przygotowanie manuskryptu artykułu. 

Udział oceniam na 30%. 

 

Druga część – Współzależności wielkości ekonomicznej gospodarstw oraz efektywności 

ekonomicznej i środowiskowej 

4. Kryszak Łukasz, Guth Marta, Czyżewski Bazyli: Determinants of farm profitability in 

the EU regions. Does farm size matter?, Agricultural Economics-Zemedelska 

Ekonomika, 2021, nr 67, s.90-100. DOI:10.17221/415/2020-AGRICECON [punktacja 

MNiSW: 70 punktów; IF: 1,711; liczba cytowań według bazy Scopus na dzień 

20.05.2022: 3, Google Scholar: 6] 

Wkład autorski: przegląd literatury, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w tworzeniu wniosków. Swój udział oceniam na 30%. 

 

5. Guth Marta, Stępień Sebastian, Smędzik-Ambroży Katarzyna, Matuszczak Anna: Is 

small beautiful? Technical efficiency and environmental sustainability of small-scale 

farms under the conditions of agricultural policy support, Journal of Rural Studies, 

2022, vol. 89, s.235-247. DOI:10.1016/j.jrurstud.2021.11.026 [punktacja MNiSW: 100 

https://doi.org/10.3390/su13158262
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punktów; IF: 4,849; liczba cytowań według bazy Scopus na dzień 20.05.2022: 1, Google 

Scholar: 2] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, przegląd literatury, współtworzenie 

hipotezy badawczej, współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, 

współuczestnictwo w tworzeniu wniosków oraz przygotowanie manuskryptu artykułu. 

Udział oceniam na 25%. 

 

6. Stępień Sebastian, Smędzik-Ambroży Katarzyna, Guth Marta, Muntean Andreea, 

Maican Silvia, Paștiu Carmen Adina: The importance and determinants of market 

integration of small family farms in selected countries of Central and Eastern Europe, 

Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, 2022, vol. 35, s.1-20. 

DOI:10.1080/1331677X.2022.2037445 [punktacja MNiSW: 70 punktów; IF: 3,034; 

liczba cytowań według bazy Scopus na dzień 20.05.2022: 1, Google Scholar: 1] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, przegląd literatury, współtworzenie 

hipotezy badawczej, współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, 

współuczestnictwo w wykonaniu analizy wyników, współuczestnictwo w tworzeniu 

wniosków oraz przygotowanie manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 30%. 

 

Trzecia część – Determinanty instytucjonalne w modelu zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa w Unii Europejskiej 

7.a Guth Marta, Smędzik-Ambroży Katarzyna, Czyżewski Bazyli, Stępień Sebastian: The 

Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the European 

Union Countries, Agriculture, vol. 10, nr 2, 2020, ss. 1-20 [punktacja MNiSW: 100 

punktów; IF: 2,072; liczba cytowań według bazy Scopus na dzień 20.05.2022: 30, 

Google Scholar: 39] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, współuczestnictwo w wykonaniu 

analizy wyników, współuczestnictwo w tworzeniu wniosków oraz przygotowanie 

manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 25%. 

 

7.b Stępień Stępień, Guth Marta, Smędzik-Ambroży Katarzyna: Rola wspólnej polityki 

rolnej w kreowaniu dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w kontekście 

zrównoważenia ekonomiczno-społecznego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej 
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Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 18, nr 

3, 2018, ss. 295-305 [punktacja MNiSW: 13 punktów; liczba cytowań według bazy 

Google Scholar na dzień 20.05.2022: 8] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, przygotowanie bazy danych, 

współuczestnictwo w wykonaniu analizy wyników, współtworzenie wniosków oraz 

przygotowanie manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 33%. 

 

8. Smędzik-Ambroży Katarzyna, Guth Marta, Stępień Sebastian, Brelik Agnieszka: The 

Influence of the European Union’s Common Agricultural Policy on the Socio-

Economic Sustainability of Farms (the Case of Poland), Sustainability, vol. 11, nr 24, 

2019, ss. 1-15 [punktacja MNiSW: 100 punktów; IF: 2,592; liczba cytowań według 

bazy Scopus na dzień 20.05.2022: 12, Google Scholar: 34] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, współuczestnictwo w wykonaniu 

analizy wyników, współuczestnictwo w tworzeniu wniosków oraz przygotowanie 

manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 25%. 

 

9. Guth Marta, Smędzik-Ambroży Katarzyna: Wpływ wspólnej polityki rolnej UE na 

różnice w produktywności rolnictwa indywidualnego z obszarów o odmiennych 

uwarunkowaniach zasobowych (przypadek gospodarstw FADN z regionu 

wielkopolskiego na tle sytuacji w Polsce), Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475, 2017, ss. 55-64 [punktacja MNiSW: 10; liczba 

cytowań według bazy Google scholar na dzień 20.05.2022: 4] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, współuczestnictwo w wykonaniu 

analizy wyników i w tworzeniu wniosków. Udział oceniam na 50%. 

 

10. Czyżewski Bazyli, Guth Marta, Matuszczak Anna: The Impact of the CAP Green 

Programmes on Farm Productivity its Social Contribution, Problemy Ekorozwoju, vol. 

13, nr 1, 2018, ss. 173-183 [punktacja MNiSW: 20 punktów; IF: 0,577; liczba cytowań 

według bazy Scopus na dzień 20.05.2022: 10, Google Scholar: 14] 
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Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

przegląd literatury, współuczestnictwo w tworzeniu wniosków oraz na przygotowanie 

manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 40%. 

 

11. Bórawski Piotr, Guth Marta, Bełdycka-Bórawska Aneta, Jankowski Krzystof, Parzonko 

Andrzej, Dunn James W.: Investments in Polish Agriculture: How Production Factors 

Shape Conditions for Environmental Protection?, Sustainability, vol. 12, nr 19, 2020, 

ss. 1-26 [punktacja MNiSW: 100 punktów; IF: 2,592; liczba cytowań według bazy 

Scopus na dzień 20.05.2022: 4, Google Scholar: 10] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

przegląd literatury, współuczestnictwo w tworzeniu wniosków. Udział oceniam na 17%. 

 

12. Guth Marta, Majchrzak Adam, Smędzik-Ambroży Katarzyna: Resource conditions and 

subsidies for public goods in the EU, Economic Science for Rural Development: 

Proceedings of the International Scientific Conference, nr 44, 2017, ss. 52-57 [punktacja 

MNiSW: 15; liczba cytowań według bazy Google Scholar na dzień 20.05.2022: 1] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, współuczestnictwo w wykonaniu 

analizy wyników oraz przygotowanie manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 33%. 

 

13. Guth Marta, Smędzik-Ambroży Katarzyna: Subsidising sustainability by farming types 

in Poland in the years 2004-2015, Conference Proceedings: VII International Scientific 

Conference "Determinants of regional development” Piła, Poland 12-13 April 2018, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ISBN 978-83-

62617-89-0, ss. 296-305 [punktacja MNiSW: 15; liczba cytowań według bazy Google 

Scholar na dzień 20.05.2022: 1] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, przygotowanie bazy danych, 

współuczestnictwo w wykonaniu analizy wyników, współtworzeni wniosków oraz 

przygotowanie manuskryptu artykułu. Udział oceniam na 50%. 

 

14. Smędzik-Ambroży Katarzyna, Guth Marta: Subsidies from the Common Agricultural 

Policy of the EU versus Agricultural Incomes in the European Union Countries in 2005-

2015, w: Hradec Economic Days: Double-blind Peer Reviewed Proceedings part II. of 
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the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019 / Jedlička Pavel, 

Marešová Petra, Soukal Ivan (red.), Hradec Economic Days, vol. 9, nr 2, 2019, 

University of Hradec Králové, ISBN 978-80-7435-736-7 ss. 307-317 [punktacja 

MNiSW: 15; liczba cytowań według bazy Google Scholar na dzień 20.05.2022: 1] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

przegląd literatury, współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, 

przygotowanie bazy danych, współuczestnictwo w wykonaniu analizy wyników, 

współtworzenie wniosków oraz przygotowanie manuskryptu artykułu. Udział oceniam 

na 50%. 

 

15. Guth Marta, Smędzik-Ambroży Katarzyna: Wpływ subsydiów wspólnej polityki rolnej 

na dochody gospodarstw mlecznych FADN w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-

2013, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 17, nr 1, 2017, ss. 53-62 [punktacja MNiSW: 13, 

liczba cytowań według bazy Google Scholar na dzień 20.05.2022: 2] 

Wkład autorski: pomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, przegląd 

literatury, współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, przygotowanie bazy 

danych, wykonanie analizy wyników, współtworzenie wniosków oraz na przygotowanie 

manuskryptu artykułu. Swój udział oceniam na 50%. 

 

Czwarta część – Wspólna polityka rolna w realizacji koncepcji zrównoważonej wartości 

gospodarstw rolnych 

 

16. Grzelak Aleksander, Guth Marta, Matuszczak Anna, Czyżewski Bazyli, Brelik 

Agnieszka: Approaching the environmental sustainable value in agriculture: How factor 

endowments foster the eco-efficiency, Journal of Cleaner Production, nr 241, 2019, ss. 

1-9 [punktacja MNiSW: 140 punktów; IF: 7,246; liczba cytowań według bazy Scopus 

na dzień 20.05.2022: 24, Google Scholar: 34] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, przygotowanie bazy danych, 

współtworzenie wniosków, przygotowanie graficznego abstraktu oraz manuskryptu 

artykułu. Udział oceniam na 20%. 
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17.a Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna, Grzelak Aleksander, Guth Marta, Majchrzak 

Adam: Environmental sustainable value in agriculture revisited: How does Common 

Agricultural Policy contribute to ecoefficiency?, Sustainability Science, vol. 16, nr 1, 

2021, ss. 137-152 [punktacja MNiSW: 140 punktów; IF: 6,367; liczba cytowań według 

bazy Scopus na dzień 20.05.2022: 20. Google Scholar: 30] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, wspótworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, przygotowanie bazy danych oraz 

współtworzenie wniosków. Udział oceniam na 20%. 

 

17.b Czyżewski Bazyli, Matuszczak Anna, Grzelak Aleksander, Guth Marta, Majchrzak 

Adam: Environmental sustainable value in agriculture revisited: how investment 

subsidies foster the eco-efficiency, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 

Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 21, nr 4, 2019, ss. 76-84 [punktacja MNiSW: 40 

punktów; liczba cytowań według bazy Google Scholar na dzień 20.05.2022: -] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, współtworzenie hipotezy badawczej, 

współuczestnictw w opracowaniu metodyki badania, przygotowanie bazy danych oraz 

współtworzenie wniosków. Udział oceniam na 20%. 

 

18. Czyżewski Bazyli, Guth Marta: Impact of Policy and Factor Intensity on Sustainable 

Value of European Agriculture: Exploring Trade-Offs of Environmental, Economic and 

Social Efficiency at the Regional Level, Agriculture, vol. 11, nr 1, 2021, ss. 1-19 

[punktacja MNiSW: 100 punktów; IF: 2,072; liczba cytowań według bazy Scopus na 

dzień 20.05.2022: 8, Google Scholar: 10] 

Wkład autorski: współpomysłodawca badań, przegląd literatury, współtworzenie 

hipotezy badawczej, współuczestnictwo w opracowaniu metodyki badania, 

przygotowanie bazy danych oraz współtworzenie wniosków. Udział oceniam na 50%. 

 

Omówienie cyklu publikacji 

Tematem przewodnim prezentowanego przeze mnie cyklu jest wpływ instrumentarium 

wspólnej polityki rolnej na zrównoważony rozwój rolnictwa w Unii Europejskiej. Inspiracją 

do podjęcia badań w tym zakresie było dostrzeżenie istniejącej luki w obszarze 

teoretycznym i aplikacyjnym, dotyczącej kompleksowej oceny wpływu czynników 

instytucjonalnych, za jakie można uznać wsparcie ze środków wspólnej polityki rolnej 

oraz uwarunkowań zasobowych, w tym typu produkcji rolnej oraz wielkości ekonomicznej 
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gospodarstw na zrównoważony rozwój rolnictwa w regionach i krajach Unii Europejskiej. 

Przyczynkiem do postawienia pytań badawczych i przeprowadzenia badań w tym cyklu był 

dokonany przegląd literatury, dotyczący pomiaru zrównoważenia gospodarstw rolnych w 

Unii Europejskiej oraz wpływu aplikacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na warunki 

gospodarowania, a w szczególności efektywność gospodarowania europejskich gospodarstw 

rolnych w warunkach wspólnej polityki rolnej. Efektywność gospodarowania można 

rozpatrywać na wielu płaszczyznach, takich jak np. efektywność techniczna, ekonomiczna, 

a także, po uwzględnieniu odpowiedniego doboru zmiennych nakładowych – 

środowiskowa, która nabiera coraz większego znaczenia w kontekście aplikacji koncepcji 

zrównoważonego rozwoju.  

Rozwój zrównoważony jest koncepcją zakładającą ścisłą relację pomiędzy wzrostem 

gospodarczym a środowiskiem naturalnym. Oznacza to dokonywanie takich wyborów 

ekonomicznych, które jeśli tych relacji nie poprawiają, to przynajmniej ich nie pogorszą1. 

Zatem koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowi wizję postępu, który integruje 

natychmiastowe i długoterminowe cele, zarówno w odniesieniu do kwestii społecznych, 

gospodarczych jak i środowiskowych2. Pojęcie rozwoju zrównoważonego występuje w 

różnych dokumentach strategicznych o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym 

i lokalnym3. T. Toczyński, W. Wrzaszcz i J. St. Zegar4 uznają znaczenie rolnictwa dla 

rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich za kluczowe. Dowodzi tego między innym 

fakt, iż ponad 56% ludności w państwach członkowskich UE mieszka na obszarach 

wiejskich5.  

Rolnicy wykorzystują w swej działalności zasoby przyrodnicze i posiadają 

możliwości świadczenia dóbr publicznych, takich jak bioróżnorodność, czy dobrostan 

środowiska, zatem w szczególności oddziałują na ład środowiskowy obszarów wiejskich. Z 

drugiej strony wpływają na ład ekonomiczny tych obszarów, co wynika przede wszystkim 

ze struktury zawodowej mieszkańców wsi i osiąganych przez rolników dochodów. Poza tym 

osobliwości europejskiego modelu rolnictwa, wśród których jedną z najważniejszych cech 

                                                           
1 Kiełczewski, D. (2016). Racjonalność człowieka gospodarującego w ujęciu koncepcji homo sustinens. Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 449, 269-276. 
2 Rising, L., Rehmer, K. (2009).Patterns for sustainable development, W: Proceeding PLoP '09: Proceedings of 

the 16th Conference on Pattern Languages of Programs. Chicago. 
3 Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju, 6(2), 75-

81. 
4 Toczyński, T., Wrzaszcz, W., Zegar J. St., (2013). W: J. St. Zegar (red) Zrównoważenie polskiego rolnictwa; 

Powszechny Spis Rolny 2010, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 13-14, 59 
5 Europejska Sieć na Rzecz Obszarów Wiejskich (2015). Pobrano 20 maja 2020 r. z: 

http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/fms/pdf/B08EC3C8-D6B1-3C46-5CB8-28FCF1F019F0.pdf 
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jest dominacja gospodarstw rodzinnych6, wpływają na ład społeczny na obszarach 

wiejskich. W literaturze przedmiotu7 przyjmuje się, że im wyższe zrównoważenie 

ekonomiczne i środowiskowe tym wyższe prawdopodobieństwo wysokiego zrównoważenia 

w wymiarze społecznym. Wskaźnik społeczny odnosi się bowiem do takich kwestii jak: 

spożytkowanie rolniczych zasobów pracy, wkład rolnictwa w utrzymywanie i rozwijanie 

żywotności ekonomicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz wartości kulturowe; udział 

zatrudnionych w rolnictwie do zatrudnionych ogółem, pracujący w rolnictwie na 100 ha, 

stopa bezrobocia, produktywność pracy8. Przytoczone wskaźniki poziomu zrównoważenia 

społecznego wskazują więc na trudności w zachowaniu odrębności i relacjach komponentów 

koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa.  

Mimo, iż zagadnienie pomiaru zrównoważonego rozwoju rolnictwa jest tematem 

wielu opracowań naukowych, wciąż istnieją pewne dylematy, czy niejasności, na które nie 

znalazłam jednoznacznej odpowiedzi. Efektem przeprowadzonej przeze mnie analizy 

teoretycznej i aplikacyjnej było postawienie pięciu pytań badawczych, na które starałam się 

odpowiedzieć w toku swoich badań. Pytania te sformułowałam następująco: 

1. Jakie uwarunkowania zasobowe gospodarstw rolnych sprzyjają osiąganiu celów 

zrównoważonego rozwoju? 

2. Jaka wielkość gospodarstwa sprzyja osiąganiu najlepszych wyników 

ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych w warunkach europejskich? 

3. Czy uwarunkowania instytucjonalne istotnie wpływają na osiąganie celów 

zrównoważonego rozwoju? 

4. Jakie instrumenty mają największy wpływ na efektywność gospodarowania w 

wymiarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym? 

                                                           
6 Adamowicz, M., (2015). Wspólna Polityka Rolna wobec rodzinnych gospodarstw rolnych stanowiących 

podstawę europejskiego modelu rolnictwa, W: A. Chlebicka (red.) Ekonomiczne mechanizmy wspierania i 

ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskie. Warszawa: Fundacja Programów 

Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 45-46. 
7 Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego 

zrównoważenia, PWN, Warszawa. 

van Cauwenbergh, N., Biala, K., Bielders, C., Brouckaert, V., Franchois, L., Garcia Cidad, V., Hermy, M., Mathijs, 

E., Muys, B., Reijnders, J., Sauvenier, X., Valckx, J., Vanclooster, M., van der Veken, B., Wauters, E., Peeters, 

A. (2007). SAFE - A hierarchical framework for assessing the sustainability of agricultural systems, Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 120(2-4), 229-242. 
8 Matuszczak, A. (2013). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa: przesłanki teoretyczne i propozycja 

pomiaru w regionach UE. Wieś i Rolnictwo, 1(158), 101-119. 

Lebacq, T., Baret, P.V., Stilmant, D. (2013). Sustainability indicators for livestock farming. A review, Agronomy 

for Sustainable Development, 33, 311-327. 
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5. Czy cele zrównoważonego rozwoju w przypadku europejskiego rolnictwa są wobec 

siebie konkurencyjne? 

Wspomniana mnogość wskaźników pomiaru zrównoważenia spowodowała potrzebę 

zbadania wpływu instrumentów wspólnej polityki rolnej oraz uwarunkowań zasobowych, w 

tym także typu produkcji i wielkości ekonomicznej gospodarstw, na poziom osiąganego 

zrównoważenia we wszystkich trzech ładach przez pryzmat kilku wskaźników. Dlatego też 

ład ekonomiczny rozpatrywałam koncentrując się na trzech wskaźnikach: stosunku 

dochodów rolniczych do średniej w innych działach gospodarki, efektywności technicznej i 

ekonomicznej oraz ekonomicznej zrównoważonej wartości (por. rys.2). Wpływ wielkości 

ekonomicznej gospodarstw oraz wspólnej polityki rolnej na pierwszy z nich analizowałam 

w artykułach 7a, 7b oraz 8. Oddziaływaniu uwarunkowań zasobowych oraz specjalizacji 

produkcji na efektywność techniczną i ekonomiczną dotyczyły prace 1, 2, 3 i 4, wielkości 

ekonomicznej gospodarstw na wspomniany wskaźnik artykuły 4, 5, 6, a wspólnej polityki 

rolnej – artykuły 9 i 10. Ekonomiczna zrównoważona wartość została przeanalizowana wraz 

ze społeczną i środowiskową w artykule 18, w którym badano związki pomiędzy ładami 

oraz wpływ zarówno czynników instytucjonalnych, jak i uwarunkowań zasobowych na 

uzyskiwane wskaźniki zrównoważenia. Ponadto, związki pomiędzy ładem ekonomicznym i 

społecznym były przedmiotem zainteresowania także w artykułach 7a, 7 b, 8 i 10, pomiędzy 

ładem społecznym i środowiskowym w artykule 10, a ekonomicznym i środowiskowym 5 

(por rys. 2).  

Ład społeczny został opisany przez dwa wskaźniki – wspomnianą wcześniej społeczną 

wartość zrównoważoną oraz nierówności dochodowe w różnych klasach wielkości 

ekonomicznej, czego dotyczyły artykuły 7a, 7b, 8 oraz 14. Wpływowi typu produkcji na te 

nierówności poświęcone zostały artykuły 13 oraz 15. Ład ekonomiczny, podobnie jak 

społeczny został określony przez dwa wskaźniki – środowiskową zrównoważoną wartość 

oraz ekoefektywność, określaną także jako efektywność środowiskowa. Oddziaływanie 

wspólnej polityki rolnej, uwarunkowań zasobowych oraz wielkości ekonomicznej 

gospodarstw na efektywność środowiskową zostało przeanalizowane w artykułach 5, 11 i 

12. Natomiast determinantom środowiskowej wartości zrównoważonej zostały poświęcone 

artykuły 16 (wyposażenie w czynniki wytwórcze), 17a i 17b (instrumenty wspólnej polityki 

rolnej). 
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Rys. 2. Abstrakt graficzny cyklu powiązanych tematycznie publikacji pt.: „Wpływ 

instrumentów wspólnej polityki rolnej na zrównoważony rozwój rolnictwa w Unii 

Europejskiej” 

Źródło: opracowanie własne 
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Odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze (Jakie uwarunkowania zasobowe 

gospodarstw rolnych sprzyjają osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju?) poświęcone są 

prace z pierwszej części szczegółowej cyklu – 1, 2, 3 oraz częściowo prace z trzeciej i 

czwartej części cyklu: 9, 11, 12, 17a, 17b i 18. O efektywności gospodarowania decyduje 

wykorzystanie różnych zasobów oraz ich obfitość. Już rozważania wielu przedstawicieli 

ekonomii klasycznej koncentrowały się wokół wartościotwórczej roli zasobów. 

Wykorzystanie zasobów produkcyjnych decyduje również o efektywności produkcji 

rolniczej. W związku z tym celem pierwszego artykułu z cyklu (1. Economic resources 

versus the efficiency of different types of agricultural production in regions of the 

European Union) była ocena wpływu zasobów ziemi, kapitału i pracy na efektywność 

techniczną różnych kierunków produkcji rolnej w Unii Europejskiej. Postawiono hipotezę, 

że pomiędzy regionami UE różniącymi się wyposażeniem rolnictwa w tradycyjne zasoby 

czyli ziemię, kapitał i pracę występują też różnice w efektywności technicznej tożsamych 

rodzajów produkcji rolnej. W artykule pokazano, że w przypadku rolnictwa pomiędzy 

regionami UE występuje istotne zróżnicowanie w wyposażeniu w czynniki produkcji. 

Można wyróżnić trzy skupienia regionów UE istotnie różniące się między sobą 

wyposażeniem w nie rolnictwa. Udowodniono również, że grupy regionów UE istotnie 

różniące się tym wyposażeniem różnią się też efektywnością techniczną tożsamych 

rodzajów produkcji rolnej. Im wyższe wyposażanie rolnictwa w zasoby ziemi, kapitału i 

pracy tym wyższa efektywność chowu krów mlecznych. W rodzajach produkcji rolnej takich 

jak: uprawy ogrodnicze, uprawy winorośli, uprawy trwałe, krowy mleczne, zwierzęta 

trawożerne, produkcja mieszana (wielokierunkowa) nie wykazano takiej tendencji a wręcz 

grupa regionów o najniższym wyposażeniu rolnictwa w ziemię, kapitał i pracę w UE (kraje 

UE-12 z wyjątkiem Czech i Słowacji) Hiszpania, Włochy, Grecja i Chorwacja 

charakteryzowały się wyższą efektywnością tożsamych rodzajów produkcji rolnej niż 

regiony z krajów UE-15. Badania dowiodły więc wpływu wyposażenie rolnictwa w ziemię, 

kapitał i pracę na efektywność rolnictwa UE. Regiony UE o najniższym wyposażeniu 

rolnictwa w ziemię, kapitał i pracę (wszystkie regiony UE-12 za wyjątkiem Czech i 

Słowacji) charakteryzowała wyższa efektywność techniczna upraw ogrodniczych, uprawy 

winorośli, upraw trwałych, chowu zwierząt trawożernych i produkcji mieszanej 

(wielokierunkowej) niż regionów UE-15. Odwrotnie było jedynie w chowie krów 

mlecznych.  

Badania te odniesiono na skalę krajową w drugim artykule z prezentowanego cyklu 

(2. Zasoby a zrównoważony rozwój rolnictwa w Polsce po integracji z UE). 
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Udowodniono, że w Polsce wyróżnić można grupy województw istotnie różniące się 

wyposażeniem rolnictwa indywidualnego w zasób ziemi. Przeprowadzone analizy pokazują 

również, że w indywidualnych gospodarstwach FADN z obszarów różniących się tym 

wyposażeniem, a więc strukturą agrarną rolnictwa indywidualnego, występowały po 

integracji z UE również istotne różnice w zakresie zrównoważenia ekonomicznego i 

środowiskowego gospodarstw rolnych. W gospodarstwach z obszarów o największej 

przeciętnej wielkości gospodarstw rolnych występowało wyższe zrównoważenie 

ekonomiczne niż w gospodarstwach z obszarów o najniższej średniej wielkości 

indywidualnych gospodarstw rolnych. Odwrotnie było w rolnictwie indywidualnym FADN 

z obszarów o relatywne najgorszej strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw 

rolnych. Pozwoliło to dowieść że: skupienia obszarów różniące się uwarunkowaniami 

zasobowymi rolnictwa indywidualnego w Polsce różnią się również istotnie 

zrównoważeniem rolnictwa w wymiarze ekonomicznym i środowiskowym. Wyniki badań 

sugerują też, że położenie gospodarstwa rolnego wpływa na jego zrównoważenie 

ekonomiczne i środowiskowe, co plasuje opracowanie w nurcie regionalistyki i rozważań 

nad rentą geograficzną w rolnictwie. Analizy pokazują także, że w Polsce występuje 

opozycja pomiędzy zrównoważonym ekonomicznie a środowiskowo rozwojem (pośrednia 

odpowiedź także na piąte pytanie badawcze), zaś potrzebna jest komplementarność rozwoju 

w tych dwóch wymiarach, co pozwalałoby wnioskować o zbliżeniu się do celu 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa, rozumianego jako rozwój w kierunku ładu 

zintegrowanego. 

Następnym krokiem było sprawdzenie, czy tendencje zauważone w przypadku 

analizy zbiorczych danych statystycznych (FADN) są utrzymane również w przypadku 

małych gospodarstw z krajów Europy Środkowo-Wchodniej, gdzie dane zebrano w ramach 

badań ankietowych i pogłębionych wywiadów z właścicielami tych podmiotów (3. The 

Socio-economics Factors in Family Farms with Different Economic Sustainability 

Levels from Central and Eastern Europe). W małych gospodarstwach rodzinnych z 

Polski, Litwy, Rumunii, Serbii i Mołdawii zaobserwowano pozytywny wpływ wielkości 

gospodarstwa na poziom zrównoważenia ekonomicznego. Wpływ nakładów pracy i wieku 

właściciela małych gospodarstw rodzinnych z tych krajów na poziom zrównoważenia 

ekonomicznego okazał się negatywny. Tendencje dotyczące wpływu czynników społeczno-

ekonomicznych na poziom zrównoważenia ekonomicznego w małych gospodarstwach 

rodzinnych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej są takie same jak w gospodarstwach 

rolnych ogółem w Europie. Można więc mówić o ich uniwersalnym charakterze bez względu 



22 
 

na wielkość i struktury własnościowej gospodarstw. Na tej podstawie należy stwierdzić, że 

polityka rolna, której ostatecznym efektem ma być zwiększenie stabilności ekonomicznej 

gospodarstw rolnych, powinna mieć charakter uniwersalny w odniesieniu do wszystkich 

gospodarstw. Ostatecznym celem jej instrumentów powinny być zatem zmiany w strukturze 

obszarowej gospodarstw rolnych poprzez np. scalanie gruntów prowadzące do zwiększenia 

wielkości gospodarstw, obniżenie wieku właścicieli gospodarstw poprzez zmiany 

pokoleniowe oraz zmniejszenie zatrudnienia w gospodarstwach rolnych. zmiany 

pokoleniowe, a także spadek zatrudnienia w rolnictwie, co prowadziłoby do zmniejszenia 

nakładów pracy w sektorze rolnym. Zróżnicowany poziom zrównoważenia ekonomicznego 

małych gospodarstw rodzinnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, który został 

wskazany w badaniach, pozwala zauważyć, że intensywność oddziaływania instrumentów 

wsparcia powinna być wyższa w krajach o niższym poziomie zrównoważenia 

ekonomicznego gospodarstw. Pozwoliłoby to na uruchomienie procesów konwergencji w 

zakresie stopnia zrównoważenia ekonomicznego małych gospodarstw rodzinnych z krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej. Wyniki badania wskazują więc na działania, które są 

niezbędne do zwiększenia zrównoważenia małych gospodarstw rodzinnych w Europie w 

filarze ekonomicznym. W tym sensie mogą one być przydatne dla decydentów 

projektujących instrumenty wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej w celu zwiększenia 

zrównoważenia rozwoju rolnictwa europejskiego. 

Powyższe kwestie z kolei prowadzą do zauważenia potrzeby odpowiedzi na drugie 

pytanie badawcze: Jaka wielkość gospodarstwa sprzyja osiąganiu najlepszych wyników 

ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych w warunkach europejskich? 

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwałam w drugiej części cyklu pt. „Współzależności 

wielkości ekonomicznej gospodarstw oraz efektywności ekonomicznej i środowiskowej” w 

artykułach 4, 5 i 6. Tę część otwiera artykuł pt. „Determinants of farm profitability in the 

EU regions. Does farm size matter?”, którego celem było zbadanie determinantów 

dochodowości gospodarstw rolnych z wykorzystaniem paneli Sieci Danych Rachunkowych 

z Gospodarstw Rolnych (FADN) w gospodarstwach rolnych o różnej wielkości 

ekonomicznej w latach 2007-2018. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oszacowania 

panelowych modeli determinant rentowności gospodarstw rolnych w regionach UE FADN. 

Innymi słowy, starano się ustalić, czy wielkość gospodarstwa zmienia wpływ danego 

czynnika na jego rentowność, definiowaną jako zwrot z aktywów. Ponieważ 

ekonometryczne szacunki funkcji zysku oparte na standardowych podejściach mogą być 

nieobiektywne, obliczono również dynamiczne modele panelowe. Okazało się, że rola 
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czynników stymulujących rentowność dla małych, średnich i dużych gospodarstw różni się, 

zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ rotacji kapitału własnego (pod względem jego siły), udziału 

pracy najemnej oraz subsydiów. Wzrost produkcji w stosunku do kapitału własnego 

gospodarstwa kapitału własnego odgrywa kluczową rolę we wzroście dochodowości dla 

wszystkich grup gospodarstw, ale szczególnie ważny jest dla małych i średnich podmiotów. 

Małe gospodarstwa mogą poszukiwać strategii, które pozwolą im zwiększyć obroty kapitału 

własnego poprzez zwiększanie produkcji lub zmniejszanie kapitału własnego. Ta druga 

strategia może być uzasadniona, ponieważ wpływ inwestycji w stosunku do amortyzacji był 

raczej niewielki. Pokazuje to, że gospodarstwa rolne w UE są nasycone kapitałem. 

Zarządzający gospodarstwami powinni również zwracać szczególną uwagę na kontrolę 

poziomu zadłużenia, ponieważ wskaźnik stosunek zadłużenia do aktywów był wysoce 

istotny i negatywnie determinował rentowność gospodarstwa w większości gospodarstw. 

Mając to wszystko na uwadze, zarządzający gospodarstwami powinni rozważyć czy 

kapitałochłonna ścieżka rozwoju gospodarstwa jest właściwa. Zamiast nadmiernych 

inwestycji, zarządzający gospodarstwami średniej wielkości mogliby zreorganizować 

działalność operacyjną i w większym stopniu polegać na czynnikach zewnętrznych, takich 

jak ziemia czy kapitał. Jednakże można uznać, że lepszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy 

rolnicy mogą polegać głównie na pracy własnej, biorąc pod uwagę negatywny wpływ 

kosztów pracy najemnej. W oparciu o modele dynamiczne można stwierdzić, że średnie i 

duże gospodarstwa odnoszą większe korzyści z wyższej stawki subsydiów. Mniejsze 

gospodarstwa poprawiają dochodowość, gdy ubiegają się o płatności na rozwój obszarów 

wiejskich, co jest zgodne z ogólnymi kierunkami wspólnej polityki rolnej. 

Analiza ta wykazała, że decyzje zarządcze rolnika są ważne dla rentowności 

gospodarstwa. Dlatego istotnym wydaje się być rozwijanie ośrodków doradztwa rolniczego 

i dalszej edukacji aby pomóc rolnikom w podejmowaniu właściwych decyzji. Przedstawiono 

również argumenty za dużą elastycznością wspólnej polityki rolnej, ponieważ gospodarstwa 

różnej wielkości mają różne potrzeby. Należy ponownie przemyśleć kwestię wsparcia 

inwestycyjnego, ponieważ zwiększanie inwestycji w środki trwałe już nie przekłada się już 

na poprawę rentowności. 

Biorąc pod uwagę rozdrobnioną strukturę agrarną i wyzwania środowiskowe, 

szczególną nacisk należy położyć na zapewnienie odpowiedniej rentowności małych 

gospodarstw. Jest to poparte wynikami badań zawartymi w piątym artykule w ramach cyklu 

pt. „Is small beautiful? Techinical efficiency and environmental sustainability of small-
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scale family farms under the conditions of agricultural policy suport”, którego celem 

była próba określenia związku między ekonomicznymi i ekologicznymi wynikami małych 

gospodarstw rolnych w pięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Niezależnie od tego, 

czy gospodarstwa pochodzą z krajów UE czy spoza UE, małe podmioty charakteryzują się 

relatywnie niską efektywnością techniczną, a zarazem wysokim bilansem ekologicznym. 

Można zatem stwierdzić, że gospodarstwa małoobszarowe są raczej słabe w sensie 

ekonomicznym, ale przyjazne dla środowiska. W związku z tym jakość żywności jest 

zdecydowanie wyższa dzięki mniejszemu wykorzystaniu pestycydów i nawozów oraz 

bardziej ekstensywnej hodowli zwierząt. Działania te znacząco sprzyjają większej 

różnorodności biologicznej i wzmacniają równowagę ekologiczną tych gospodarstw. Można 

jednak założyć, że w niektórych gospodarstwach takie zachowania nie wynikają z 

dobrowolnego wyboru związanego z postawą proekologiczną, lecz raczej z przymusu - na 

przykład rolnicy ograniczając stosowanie środków chemicznych z powodu 

niewystarczających środków finansowych, zastępują je środkami naturalnymi, co z kolei 

prowadzi do konieczności zastanowienia się nad ich powiązaniem z rynkiem, co było 

przedmiotem zainteresowania w szóstym artykule w ramach cyklu pt: „The importance 

and determinants of market integration of small family farms”. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że integracja rynkowa rodzinnych gospodarstw rolnych o małej skali w 

wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej poprawia ich sytuację ekonomiczną. 

Dlatego też należy dążyć do wzmocnienia pozycji rynkowej producentów rolnych w 

łańcuchu dostaw żywności. Wyniki analizy regresji wskazują na pozytywny wpływ skali 

produkcji i specjalizacji na poziom integracji rynkowej. Specjalizacja pozwala także na 

zwiększenie rozmiarów działalności bez powiększania obszaru gospodarstwa, co w 

warunkach wysokich cen gruntów rolnych i ograniczonego kapitału jest szczególnie ważne 

dla gospodarstw drobnotowarowych. Ze względu na ten sam kierunek wpływu dla 

wszystkich badanych krajów oraz potwierdzoną istotność statystyczną, te dwie zmienne - 

skala produkcji i specjalizacja - można uznać za uniwersalne. W związku z tym wsparcie 

instytucjonalne powinno być ukierunkowane w taki sposób, aby promować rozwój 

gospodarstw w kierunku wyższej produkcji  danej uprawy lub hodowli zwierząt. W 

przypadku Polski, Rumunii czy Litwy mogą to być specjalne narzędzia w ramach wspólnej 

polityki rolnej, np. powiązanie części płatności bezpośrednich z określoną strukturą 

produkcji lub specjalne instrumenty programu rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku 

Serbii i Mołdawii byłoby to wspierane z budżetu krajowego. Dane pokazują również, że 
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podniesienie poziomu wykształcenia kierownika gospodarstwa do pewnego poziomu 

(zawodowego lub ogólnego) prowadzi do wzmocnienia więzi rynkowych. Dlatego ważne 

jest, aby uruchomić programy, które zwiększą wiedzę rolników, zwłaszcza w zakresie 

korzyści płynących z integracji rynkowej. Dodatkowo, rolnicy wymagają wiedzy na temat 

zarządzania gospodarstwem, aby odnieść sukces w rolnictwie zorientowanym na rynek. 

Poza oddziaływaniem pośrednim, polityka wsparcia powinna bezpośrednio wzmacniać 

procesy integracyjne w sektorze rolnym. Niektóre z tych rozwiązań są obecne już dziś, jak 

np. finansowanie działalności grup producentów rolnych i organizacji rolniczych (np. w 

Polsce). Inną propozycją jest wprowadzenie większej przejrzystości umów między 

rolnikami a odbiorcami żywności.  Z punktu widzenia proponowanych rekomendacji, 

kierunek wsparcia dla nowej wspólnej polityki rolnej UE na lata 2023-2027 wydaje się 

słuszny. Oprócz bezpieczeństwa i ochrony żywności, kwestii społecznych i 

środowiskowych, wśród dziewięciu kluczowych celów obejmuje wzmocnienie orientacji 

rynkowej i zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, a także poprawę pozycji 

rolników w łańcuchu wartości. 

We wszystkich z wymienionych prac uwarunkowania instytucjonalne były 

szczególnie istotne z punktu widzenia rekomendacji dla twórców polityk krajowych i 

unijnej, dlatego też kolejnym krokiem była próba odpowiedzi na dwa następne pytania 

badawcze tj.: czy uwarunkowania instytucjonalne istotnie wpływają na osiąganie celów 

zrównoważonego rozwoju oraz jakie instrumenty mają największy wpływ na efektywność 

gospodarowania w wymiarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym? Tej tematyce 

została poświęcona trzecia część cyklu, zatytułowana „Uwarunkowania instytucjonalne w 

paradygmacie zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej”, obejmująca aż 10 

publikacji. Na wstępie skoncentrowano się na określeniu wpływu dopłat w ramach wspólnej 

polityki rolnej na poziom zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolnych w artykule 

7.a (The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the 

European Union Countries) oraz na poziom dochodów rolników w artykule 7.b (Rola 

wspólnej polityki rolnej w kreowaniu dochodów gospodarstw rolnych w Unii 

Europejskiej w kontekście zrównoważenia ekonomiczno-społecznego). W celu 

określenia trwałości ekonomicznej gospodarstw rolnych zastosowano wskaźnik luki 

dochodowej. Następnie zbadano poziom zróżnicowania dochodów gospodarstw różnych 

klas ekonomicznych, by zakończyć analizę  na rozpoznaniu istotnych statystycznie 

mechanizmów WPR, które kształtują dochód rolniczy w gospodarstwach różnej wielkości 

oraz na ocenie, w jaki sposób należy zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednie instrumenty 
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WPR, aby wypełnić stwierdzoną lukę (na podstawie współczynników regresji panelowej). 

Zakres przestrzenny obejmował wszystkie kraje UE w latach 2005-2015 (w obu artykułach 

wykorzystano tę samą bazę danych). Wyniki pokazują, że dzięki wsparciu WPR średni 

dochód gospodarstw zbliżył się do przeciętnego dochodu pozarolniczego, ale dystrybucja 

tego wsparcia faworyzowała największe gospodarstwa, zwiększając dysproporcje wewnątrz 

sektora. Tak więc potwierdzono hipotezę o korzystnym wpływie WPR na równowagę 

ekonomiczną sektora rolnego, ale jednocześnie zauważono, że wspólna polityka rolna nie 

była instrumentem służącym wyrównywaniu dochodów wewnątrz sektora rolnego i w tym 

sensie nie wyrównywała ich w aspekcie społecznym. Należy jednak podkreślić, że wszystkie 

oceniane grupy instrumentów wsparcia (tj. płatności niezwiązane z wielkością produkcji, 

płatności do produkcji, płatności na dobra publiczne, wsparcie inwestycyjne, płatności na 

rzecz konsumpcji pośredniej oraz wartość dodatkowego wsparcia) okazały się istotne dla 

dochodów rolniczych, a wpływ poszczególnych kategorii wsparcia na wzrost dochodowości 

gospodarstw był różny dla różnych klas wielkości ekonomicznej. Wyniki te przetestowano 

także w warunkach krajowych, gdzie tendencje zostały potwierdzone (8. The Influence of 

the European Union’s Common Agricultural Policy on the Socio-Economic 

Sustainability of Farms (the Case of Poland)). Postanowiono zatem zejść na poziom 

regionalny i przeanalizować wpływ WPR na różnice w produktywności rolnictwa 

indywidualnego z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach zasobowych (przypadek 

gospodarstw FADN z regionu Wielkopolskiego na tle sytuacji w Polsce) (9).  

Na dochody rolników z UE wpływa wsparcie z polityki rolnej. Są oni wynagradzani 

zarówno za realizację funkcji produkcyjnych, jak i dostarczanie dóbr publicznych. W 

związku z tym spodziewano się wykazać, że dopłaty z WPR, poprzez zwiększanie 

dochodów rolników z tytułu realizacji funkcji pozaprodukcyjnych, wpływają na 

zmniejszenie różnic w produktywności gospodarstw z obszarów różniących się 

uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skali Wielkopolski i Polski. W ten sposób 

dopłaty z WPR stwarzałyby warunki do wystąpienia efektu synergii w polskim rolnictwie, 

gdyż gospodarstwa z obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, odpowiednio 

wynagradzane za świadczenie dóbr publicznych, byłyby buforem dla procesów 

rozwojowych gospodarstw z obszarów rolnictwa intensywnego, o korzystnych 

uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa. W artykule dowiedziono jednak, że dopłaty ze 

wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2014 wpływały na zmniejszenie różnic w 

produktywności indywidualnych gospodarstw rolnych jedynie z obszarów o korzystnych 

uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali zarówno kraju, jak i regionu 
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wielkopolskiego. W przypadku gospodarstw z obszarów o niekorzystnych i neutralnych 

uwarunkowaniach rolnictwa w skali kraju i regionu uwzględnienie dopłat z WPR w wartości 

produkcji z działalności rolniczej, powodowało zwiększenie tych różnic w latach 2004-

2014, zarówno w Wielkopolsce, jak i w Polsce. W związku z tym odrzucono hipotezę 

opracowania mówiącą, że dopłaty z WPR przyczyniają się do zmniejszenia różnic w 

produktywności gospodarstw rolnych z obszarów różniących się uwarunkowaniami 

zasobowymi rolnictwa zarówno w skali zarówno krajowej, jak i regionalnej. Stwierdzono 

również, że choć efektywność rolnictwa w Polsce dzięki dopłatom z WPR zwiększała się, 

to nie zawsze niwelują one różnice w produktywności gospodarstw z obszarów różniących 

się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w skali krajowej i regionalnej w Polsce. Przez 

to są niewystarczającym impulsem do ograniczania produktywności rolnictwa przez 

wynagradzanie za dostarczanie dóbr publicznych. Wnioski te były inspiracją do analizy 

wpływu dopłat na produktywność rolnictwa. Dokonano przeglądu literatury światowej i 

zauważono, że temat ten nie został jednoznacznie wyjaśniony. W kolejnym artykule z cyklu 

(10. The Impact of the CAP Green Programmes on Farm Productivity and its Social 

Contribution) skoncentrowano się zatem na próbie stwierdzenia, czy istnieją programy 

wspólnej polityki rolnej przyczyniające się do zazielenienia, które mają pozytywny wpływ 

na produktywność techniczną w produkcji rolnej w regionach Unii Europejskiej (według 

FADN) oraz na ile subsydia WPR kreują ład społeczny. Przeprowadzono dwustopniową 

analizę panelową w latach 2007-2012: w pierwszej fazie zidentyfikowano klasy regionów, 

w których rolnictwo cechuje odmienny sposób gospodarowania; w drugim kroku określono 

wpływ poszczególnych mechanizmów WPR na produktywność zużycia pośredniego. 

Stwierdzono, że w zależności od poziomu zrównoważenia rolnictwa istnieją różne zielone 

programy WPR, które mają pozytywny wpływ na wspomnianą produktywność. Oprócz 

dopłat środowiskowych i do rozwoju obszarów wiejskich zdecydowano się przeanalizować 

także szczegółowo dopłaty do inwestycji w kontekście ich wpływu na ład środowiskowy 

(11. Investments in Polish Agriculture: How Production Factors Shape Conditions for 

Environmental Protection?), a także dopłaty do dóbr publicznych (12. Resource 

conditions and subsidies for public goods in the EU). Zauważono, że wymogi WPR 

zmusiły polskich rolników do inwestowania. Polskie rolnictwo stanęło w obliczu silnej 

konkurencji międzynarodowej i musiało wprowadzić postęp technologiczny, organizacyjny 

i biologiczny. Przyczyniło się to do odnowienia środków trwałych, co zaowocowało 

realizacją bieżących procesów produkcyjnych i ich rozwojem. Z drugiej strony należy 

zauważyć, że w Unii Europejskiej widoczne jest przejście od wspierania rolnictwa, 



28 
 

determinowanego wielkością produkcji rolnej, do wsparcia wynikającego z dostarczania 

dóbr publicznych przez ten sektor, np. w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ochrony 

lub zachowania różnorodności biologicznej.  

Wspólna polityka rolna UE ma na celu stymulowanie zrównoważonego rozwoju 

rolnictwa niezależnie od typów produkcji rolnej. Dlatego celem kolejnej pracy było 

określenie, czy istnieją istotne różnice między wspieraniem gospodarstw o różnych typach 

produkcji w Polsce subsydiami ze wspólnej polityki rolnej UE, stymulującymi 

zrównoważony rozwój w latach 2004-2015 (13. Subsidising sustainability by farming 

types in Poland in the years 2004-2015). Badania przeprowadzono na podstawie danych z 

gospodarstw rolnych FADN. W ich wyniku wykazano, że dotacje z WPR w największym 

stopniu przyczyniły się do zwiększenia zrównoważenia w wymiarze środowiskowym 

gospodarstw specjalizujących się w chowie zwierząt z wykorzystaniem wypasu, a w 

najmniejszym - gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych i chowie zwierząt 

ziarnożernych. Wykazano, że w rolnictwie w Polsce występuje pozytywny wpływ 

jednolitych płatności obszarowych na równoważenie rolnictwa w jego wymiarze 

ekonomicznym, niezależnie od typów produkcyjnych gospodarstw występujących na danym 

obszarze. Ponadto można stwierdzić, że dopłaty z WPR w latach 2009-2015 stymulowały 

zrównoważenie rolnictwa w wymiarze ekonomicznym kosztem jego zrównoważenia w 

wymiarze środowiskowym (pośrednia odpowiedź na piąte pytanie badawcze). Temat ten 

rozwijano w kolejnej pracy, której celem było określenie, czy istnieją istotne różnice w 

wielkości dochodów rolniczych i udziale wsparcia WPR w ich tworzeniu w gospodarstwach 

należących do tych samych klas ekonomicznych między gospodarstwami rolnymi w krajach 

UE-15 i UE-12 (14. Subsidies from the Common Agricultural Policy of the EU versus 

Agricultural Incomes in the European Union Countries in 2005-2015). Wykorzystując 

dane rachunkowe gospodarstw rolnych EUFADN wykazano, że subsydia  z WPR w 

znacznym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia deprywacji dochodowej rolnictwa UE. 

Skala tego wpływu jest jednak różna w zależności od kraju. Udowodniono również, że 

gospodarstwa o standardowej produkcji do 25 tys. euro z krajów UE-15 wykazywały wyższy 

średni dochód w latach 2005-2015 niż z krajów UE-12. W gospodarstwach większych pod 

względem obrotów (25 tys. euro i więcej) było odwrotnie. Tematykę tę zgłębiono w 

przypadku konkretnego typu produkcji, jakim była produkcja mleka (15. Wpływ subsydiów 

wspólnej polityki rolnej na dochody gospodarstw mlecznych FADN w krajach Unii 

Europejskiej w latach 2004-2013). Zbadano udział subsydiów ogółem łącznie z dopłatami 

do inwestycji na poziom dochodu z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na jednostkę pracy 
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rodziny (FWU) w gospodarstwach mlecznych FADN w krajach Unii Europejskiej z 

podziałem na kraje UE-10 i UE-15. Następnie zaprezentowano trendy kształtowania się 

dochodu z gospodarstwa rolnego/FWU z i bez dopłat w badanym okresie. W celu 

zaprezentowania, które z grup dopłat miały największy wpływ na kształtowanie się dochodu 

z gospodarstwa rolnego/FWU przeprowadzono regresję panelową. Na jej podstawie 

określono, że najbardziej istotne dla dochodów gospodarstw mlecznych FADN w latach 

2005-2013 były dopłaty decoupled (niezwiązane z produkcją) oraz dodatkowe wsparcie 

wraz z pozostałymi subsydiami. 

Ostatnia część cyklu uszczegółowiała wcześniejszą tematykę badając wpływ 

wspólnej polityki rolnej na zrównoważoną wartość gospodarstw rolnych. Pierwsza praca z 

tej części cyklu (16. Approaching the environmental sustainable value in agriculture: 

How factor endowments foster the eco-efficiency) stanowi metodologiczny wkład w 

podejście do zrównoważonego rozwoju oparte na wartości, polegający na obliczeniu 

zmodyfikowanego wskaźnika zrównoważonej wartości środowiskowej. Wykorzystując 

długoterminową regresję panelową reprezentatywnych dla danego regionu Unii 

Europejskiej danych rachunkowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2015 sprawdzono, 

jak wyposażenie w czynniki produkcji, takie jak kapitał, ziemia i praca, przyczyniają się do 

zrównoważonej wartości środowiskowej (ESV). Zastosowano specyfikację typu between w 

celu kontroli zmiennej w czasie i heterogeniczności przestrzeni regionów europejskich. 

Głównym wnioskiem wynikającym z artykułu jest to, że wyższe wyposażenie w kapitał i 

niższa intensywność pracy są korzystne dla zrównoważonej wartości środowiskowej. 

Konflikt między rolnictwem kapitałochłonnym, często nazywanym przemysłowym a 

rolnictwem zrównoważonym trwa, i to nie tylko w krajach Europy Zachodniej, gdzie 

intensyfikacja jest coraz bardziej zrównoważona. Jest on spowodowany przez kilka 

milionów małych gospodarstw rolnych w Europie Środkowej i Wschodniej, które muszą 

wybrać długoterminową ścieżkę rozwoju. Jest to również dylemat dla polityki rolnej: Czy 

małe gospodarstwa są tak przyjazne środowisku, że powinny pełnić rolę "strażników 

krajobrazu” kosztem wsparcia publicznego i wegetacji gospodarczej, czy też powinny dążyć 

do poprawy wydajności poprzez inwestycje? 

W kolejnych dwóch artykułach z tej części cyklu (17.a i 17b) podjęto próbę 

połączenia podejścia zorientowanego na wartość z benchmarkingiem, by sprawdzić w jaki 

sposób instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR) przyczyniają się do 

ESV. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezy sformułowane na początku, z 
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wyjątkiem tej, która zakładała pozytywny wpływ płatności ONW na ESV. Zatem WPR, a 

dokładniej jej instrumenty, mają różny wpływ na ESV, w zależności od rodzaju wsparcia. 

Badanie pokazało, że wyższe wsparcie inwestycyjne i przekrojowy wpływ subsydiów rolno-

środowiskowych są korzystne i statystycznie istotne dla ESV, podczas gdy inne płatności 

mają negatywny efekt. Pozytywny wpływ dopłat inwestycyjnych może być związany z 

faktem, że inwestycje są coraz bardziej przyjazne środowisku, przede wszystkim poprzez 

zmniejszenie zużycia energii w rolnictwie. Z kolei negatywny wpływ płatności ONW można 

przypisać niską produktywnością gospodarstw rolnych działających na mniej korzystnych 

obszarach. Nie oznacza to jednak, że tego typu płatności należy zlikwidować, gdyż 

odgrywają one ważną rolę w podtrzymywaniu witalności obszarów wiejskich. Jeśli chodzi 

o wpływ wyposażenia w czynniki produkcji, wykazano pozytywny wpływ relacji kapitału 

do pracy i negatywny wpływ stosunku kapitału do ziemi. Pierwszy z nich stymuluje 

produktywność, podczas gdy drugi jest związany z rosnącą presją na zasoby naturalne. 

Odnotowano także poprawę ekoefektywności z punktu widzenia wskaźnika OTC (output to 

cost ratio). Najkorzystniejszą sytuację zaobserwowano w regionach Holandii, Belgii, Danii 

i Francji. Najmniej korzystna sytuacja wystąpiła w Europie Środkowej i Wschodniej, a także 

w Grecji. 

Klamrą zamykającą cykl jest próba odpowiedzi na piąte pytanie badawcze: czy cele 

zrównoważonego rozwoju wykluczają się wzajemnie w przypadku europejskiego rolnictwa, 

dokonana w ramach badań zawartych w artykule 18. Impact of Policy and Factor Intensity 

on Sustainable Value of European Agriculture: Exploring Trade-Offs of 

Environmental, Economic and Social Efficiency at the Regional Level.  Celem 

niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu kluczowych grup instrumentów WPR oraz 

intensywności czynników produkcji na wszystkie trzy aspekty zrównoważonego rozwoju w 

latach 2004-2017, przy założeniu, że że wszystkie one są wzajemnie powiązane. Cel ten 

został osiągnięty poprzez pomiar zrównoważonego rozwoju za pomocą zmodyfikowanej 

metody wartości zrównoważonej w połączeniu z oceną nieparametryczną typu frontier 

(frontier-based nonparametric assessment) oraz zastosowanie modelowania równań 

strukturalnych, w tym wielopoziomowego losowego punktu przecięcia. Badanie to 

podkreśla istnienie związków pomiędzy efektywnością środowiskową, ekonomiczną i 

społeczną oraz sprawdza wpływ systemów WPR UE na zrównoważony rozwój w wymiarze 

środowiskowym, ekonomicznym i społecznym w rolnictwie. Pomimo powszechnych 

wskazań na istnienie negatywnego związku, szczególnie pomiędzy wydajnością 

ekonomiczną i ekoefektywnością, to badanie pokazuje, że w dłuższej perspektywie takie 
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sprzężenie zwrotne nie wystąpiło w żadnym z regionów UE. Co więcej, istnieją pozytywne 

interakcje pomiędzy wszystkimi trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju z 

perspektywy przekrojowej. Analiza wpływu subsydiów w ramach WPR dowodzi, że obecny 

system płatności rolnośrodowiskowych, odłogowania i rozwoju obszarów wiejskich jest 

skuteczny w długim okresie, chociaż szersze wdrożenie programów środowiskowych w 

regionach o niższej wydajności pracy może negatywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój 

społeczny.  

 

Reasumując, omówione powyżej badania przeprowadzone w ramach cyklu 

powiązanych tematycznie publikacji pod nazwą: „Wyniki ekonomiczne europejskich 

gospodarstw rolnych w warunkach wspólnej polityki rolnej w świetle koncepcji 

zrównoważonego rozwoju” pozwoliły odpowiedzieć mi na wiele pytań badawczych. Za 

najważniejsze osiągnięcia, które w moim przekonaniu posiadają walor oryginalności i mają 

wkład w rozwój dyscypliny uważam: 

• dokonanie krytycznej analizy literatury ekonomicznej dotyczącej pomiaru 

zrównoważenia gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, wpływu aplikacji tej 

koncepcji na warunki gospodarowania, a w szczególności efektywność 

gospodarowania europejskich gospodarstw rolnych oraz wpływu instrumentów 

wspólnej polityki rolnej na zrównoważenie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe 

gospodarstw rolnych, 

• zidentyfikowanie głównych problemów badawczych będących przedmiotem oceny 

poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych z regionów UE o różnej skali i typie 

produkcji rolnej  i ich empiryczna weryfikacja; 

• wskazanie rozwiązań systemowych służących rozwojowi potencjału europejskiego 

rolnictwa z uwzględnieniem jego heterogeniczności, ocena ich skuteczności oraz 

wskazanie wniosków aplikacyjnych w zakresie kreowania polityki rolnej, 

• opracowanie innowacyjnych metod oceny zrównoważenia ekonomicznego i 

społecznego rolnictwa w różnych skalach, z wykorzystaniem danych ilościowych oraz 

jakościowych,  

• opracowanie i empiryczna weryfikacja innowacyjnej metodyki badań nad 

zrównoważoną wartością środowiskową, społeczną i ekonomiczną europejskich 

gospodarstw rolnych, w której wykorzystano zróżnicowany zestaw wskaźników 

ilościowych; 
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• oryginalne opracowanie badania związków między ładami zrównoważenia z 

wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych (SEM), 

• przyczynienie się do rozpowszechnienia wiedzy na temat wpływu instrumentów 

wspólnej polityki rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych w kontekście 

ich zrównoważenia w polskim i zagranicznym środowisku naukowym. 

 

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury,                   

w szczególności zagranicznej.  

Na mój dorobek naukowy składają się m.in. następujące elementy: 

➢ autorstwo i współautorstwo 73 publikacji naukowych, z czego 22 opublikowano przed 

uzyskaniem stopnia doktora (4 w latach 2011-2012 oraz 18 w okresie 2013-2015), a 51 po. 

Sumaryczna punktacja MNiSW za okres 2013-2022: 1 924, po uwzględnieniu 

współautorstwa: 1033,67 (pobrano z bazy wiedzy UEP, dostęp: 20.05.2022) (por. tab. 1) 

Tabela 1. Liczba publikacji punktowanych przed i po uzyskaniu stopnia doktora (2013-2022) 

Publikacje 

 

Liczba Liczba punktów 

MNiSW 

bez uwzględnienia 

współautorstwa 

Liczba punktów  

MNiSW 

z uwzględnieniem  

współautorstwa 

Przed dr Po dr Przed dr Po dr Przed dr Po dr 

Książki autorskie - 1 - 25 - 12,5 

Książki redagowane - 1 - 5 - 2,5 

Artykuły z listy A (do 

roku 2018) - 1 - 20 - 6,67 

Artykuły z listy B (do 

roku 2018) 6 15 56 161 52,5 109,33 

Artykuły z aktualnego 

wykazu (od 2019) 

[w tym z IF] - 

18 

[15] - 

1460 

[1320] - 

709,33 

[628] 

Artykuły spoza 

aktualnego wykazu 1 2 0 2 0 0,83 

Rozdziały z monografii 9 5 40 90 30 72,5 

Materiały 

konferencyjne (WoS) 2 4 10 50 10 22,5 

Materiały konferencyjne 

(spoza WoS) - 4 - 5 - 5 

Razem 18 51 106 1818 92,5 941,17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy wiedzy UEP (raport dorobku dr Marty Guth z dnia 20.05.2022)  
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➢ uczestnictwo w ponad 50 konferencjach i seminariach naukowych oraz ponad 30 

wygłoszonych referatów, w tym także na zaproszenie instytucji zewnętrznych. 

➢ uczestnictwo i współorganizacja serii seminariów naukowych w Parlamencie 

Europejskim oraz instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli (w latach 2008-2018); 

➢ trzykrotne uczestnictwo w stażach naukowych w ramach programu Erasmus+: 

• 05.2017 Staff Training Visit within Erasmus+ programme at Latvia University of 

Agriculture, Faculty of Economics and Social Development, Łotwa 

• 06.2019 Staff Training Visit within Erasmus+ programme at Mehmet Akif Ersoy 

University, Turcja 

• 05.2022  Staff Training Visit within Erasmus+ programme at “1 Decembrie 1918” 

University of Alba Iulia, Faculty of Economic Sciences, Rumunia 

➢ 30.11-11.12.2015 wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego i instytucji 

europejskich w Brukseli, seminarium szkoleniowe, opiekun naukowy prezentacji 

studentów opublikowanych w monografii po wyjeździe, uczestnictwo w 2015 

Agricultural Outlook Conference, konsultacje z dr Czesławem Siekierskim 

Przewodniczącym Digi Agri Parlamentu Europejskiego, Krystianem Kęciekiem 

(Pierwszym Radcą, Kierownikiem Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym 

Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli), 

➢ pełnienie roli recenzenta w National Research, Development and Innovation Office 

(NRDI), odpowiedniku Narodowego Centrum Nauk na Węgrzech (recenzja dwóch 

międzynarodowych projektów) oraz czasopismach zagranicznych i polskich m.in.: 

Journal of Cleaner Production, Agricultural Economics, Economic Research-

Ekonomska Istraživanja, Zemědělská Ekonomika; Economics and Business Review; 

Agriculture; Sustainability; International Journal of Sustainable Agricultural 

Management and Informatics, PLOS ONE, Economies, Central European Economic 

Journal; Journal of Business and Economics; Journal of Agribusiness and Rural 

Development, Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

„Problemy rolnictwa światowego”, Management i wielu innych, 

 

➢ statystyki bibliometryczne na dzień 30.05.2022 r. przedstawiają się następująco:  

Wyszczególnienie 
 

Google scholar Scopus Web of Science 
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Wszystkie 

cytowania 

337 146 134 

Cytowania z 

wyłączeniem 

autocytowań 

296 131 124  

h-indeks 10 8 7 

i10-indeks/liczba 

prac w bazie 

10 15  prac 21 prac 

 

➢ Projekty badawcze i udział w grantach: 

• Byłam kierownikiem projektu NCN w ramach konkursu Preludium 

„Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej. Wnioski 

dla Polski”, zgłoszonego do Narodowego Centrum Nauki pod nr rejestracyjnym 

2013/11/N/HS4/03191 w ramach 6 konkursu na finansowanie projektów 

badawczych, zakwalifikowany Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 

PRO-2013/11/N/HS4/03191 z dnia 21.05.2014 roku do realizacji (na okres 24 

miesięcy), 

• Uczestniczę w badaniach w ramach „Efektywność działań inwestycyjnych i 

logistycznych warunkiem rozwoju rynku mleka w Polsce na tle UE” w ramach 

OPUS 15 finansowanego przez NCN (numer projektu badawczego nr 

2018/29/B/HS4/00392 realizowanego przez dr hab. Piotra Bórawskiego, prof. 

UWM, w ramach którego kieruję zespołem odpowiedzialnym za naukowe 

opracowanie wyników (zaświadczenie z wykazem publikacji w załączeniu), 

• Ponadto pełniłam rolę wykonawcy zadań zleconych w 3 projektach: 

o  „Standing for the future: Promoting board level employee representation as 

early information and consultation mechanism and joint framework for 

decision making process in the sector of agriculture and food processing” 

finansowanego ze Środków Komisji Europejskiej (opracowanie wyników 

ankiet zebranych w siedmiu krajach partnerskich, opracowanie polskiego 

raportu narodowego oraz opracowanie raportu końcowego projektu),  
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o „Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej” – analiza komparatywna na 

podstawie UE27, OPUS 6 UMO-2013/11/B/HS4/00572 finansowanego z 

Narodowego Centrum Nauki, 

o „Przekształcenia zasobów ziemi rolniczej i struktur agrarnych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej w świetle ewolucji instrumentów wspólnej 

polityki rolnej” w ramach konkursu Preludium, projekt badawczy NCN, 

• aktualnie realizuję zadania zlecone w ramach Projektu Nr 2019/101790 „Godna 

praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny” finansowanego z 

Funduszy Norweskich w roli eksperta. 

 

➢ ekspertyzy/raporty wykonane dla instytucji spoza szkolnictwa wyższego: 

• 11.2018 M. Guth, „Standing for the future: Promoting board level employee 

representation as early information and consultation mechanism and joint 

framework for decision making process in the sector of agriculture and food 

processing. Polish national report” prezentyowany w Rzymie 04.12.2018 r. oraz 

byłam autorką raportu końcowego projektu, projekt finansowany ze środków 

Komisji Europejskiej 

• 09.2017 byłam zaproszona przez Komisję Europejską (European Commission Joint 

Research Centre Directorate D - Sustainable Resources) jako expert speaker na 

warsztaty eksperckie w Sewilii, gdzie zaprezentowałam pracę: B. Czyżewski, M. 

Guth, A. Matuszczak „The Impact Of The CAP Green Box On Productivity In 

FADN European Region” przygotowaną na Workshop on estimation and modelling 

impacts of Pillar 2 measures on the agricultural sector in Seville, 14 September 

2017  

• 11.2014 A. Czyżewski, S. Stępień, M. Śmigla, „Przyszłość unijnego i polskiego 

sektora mleczarskiego w kontekście zniesienia kwot mlecznych”, [The future of the 

EU and the Polish dairy sector in the context of abolishion of milk quotas] 

przygotowana na zlecenie Senatu RP, Komisja Senacka, Komisja Rozwoju Wsi i 

Rolnictwa, Senat RP, Warszawa. 

 

➢ Uczestnictwo w szkoleniach: 
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• 24-26.04.2019 Szkolenie z Structural Equation Modeling and Confirmatory 

Factor Analysis, PWSZ w Pile 

• 16-18.04.2019  Szkolenie STATA – kurs podstawowych metod 

ekonometrycznych, PWSZ w Pile 

• 01.-05.07.2019 Szkoła letnia: Econometrics in agricultural economics, Foggia 

University, Włochy 

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę lub sztukę. 

 

6.1 Najważniejsze kompetencje dydaktyczne  

➢ 2018-2019 Szkolenia w ramach projektu: Podniesienie kompetencji dydaktycznych 

nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze 

POWR.03.04.00-00D013/16 współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

• Jednosemestralny specjalistyczny kurs języka angielskiego z native speakerem. 

• Sztuka skutecznej prezentacji w języku angielskim. 

• Innowacyjne metody pracy ze studentami 

➢ 2016-2018 kurs z języka angielskiego dla kadry UEP na poziomie C1. 

➢ 2013 Kurs pedagogiczny dla młodych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, Poznań 

➢ coroczny udział w konferencjach dydaktycznych, m.in. organizowanych cyklicznie przez 

UEP 

➢ uczestnictwo i współorganizacja serii seminariów naukowych w Parlamencie 

Europejskim oraz instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli (w latach 2008-2018); 

 

6.2 Prowadzenie zajęć dydaktycznych  

Posiadam 10-letnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadziłam i prowadzę zajęcia dydaktyczne 

od 10.2011 roku jako: doktorant na Wydziale Ekonomii UEP (10.2011-06.2015), asystent na 

stanowisku badawczo-dydaktycznym: 28.09.2015-27.09.2016, adiunkt na stanowisku 

badawczo-dydaktycznym: od 28.09.2016, z następujących przedmiotów:  

➢ Macroeconomics, 
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➢ Consumer behaviour,  

➢ Project, 

➢ Podstawy makroekonomii, Makroekonomia oraz Makroekonomia II,  

➢ Mikroekonomia, 

➢ Polityka gospodarcza,  

➢ Rynek żywnościowy w warunkach globalizacji,  

➢ Biogospodarka w warunkach globalizacji  

➢ Gospodarka regionalna,  

➢ Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej,  

➢ Prowadzenie biznesu w krajach rozwijających się, 

➢ Prawidłowości i paradoksy rozwoju konsumpcji, 

➢ Seminarium licencjackie, seminarium magisterskie.  

 

Ponadto od 2019 w ramach umowy zlecenia realizuję zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w 

Poznaniu (Podstawy ekonomii, Mikroekonomia, Probabilistyka i statystyka, Statystyka 

opisowa), a w latach 2014-2015 prowadziłam wykłady z Mikroekonomii w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. 

 

6.3 Najważniejsze osiągniecia dydaktyczne 

Współorganizacja serii seminariów naukowych w Parlamencie Europejskim oraz instytucjach 

Unii Europejskiej w Brukseli dla grup studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w 

latach 2008-2018) oraz współpraca ze studentami związana z przygotowaniem referatów i 

rozdziałów w monografiach:  

➢ Chełmińska Eryka, Kozłowska Katarzyna, Guth Marta: Relacje opłacalności produkcji 

mleka i żywca wołowego w Polsce po zmianie instrumentarium unijnego wsparcia rynku 

mleka w 2015 roku, w: Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w 

warunkach zmian wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : seminarium studencko-

asystenckie, Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2017 / Czyżewski Andrzej, 

Borychowski Michał (red.), 2018, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 

w Bydgoszczy, ISBN 978-83-65744-07-4, ss. 193-204 

➢ Guth Marta, Gościniak Magdalena, Ryszewska Ewelina: Efekty wspólnej polityki rolnej 

Unii europejskiej po 2004 roku w gospodarstwach o różnej skali i mieszanym typie 
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produkcji - studium przypadku w: A. Czyżewski, M. Guth (red.), Dyskurs o wspólnej 

polityce rolnej – w perspektywie 2014-2020, Bydgoszcz 2016, s. 65-76. 

➢ Guth Marta, Goliński Błażej, Komur Magdalena: Potencjalne kierunki zbytu polskich 

produktów żywnościowych objętych rosyjskim embargiem w: A. Czyżewski, M. Guth 

(red.) Dyskurs o wspólnej polityce rolnej – w perspektywie 2014-2020, Bydgoszcz 2016, 

s. 50-64. 

➢ Śmigla Marta, Staniszewski Jakub, Mucha Krzysztof: Ewolucja polityki rolnej w Stanach 

Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chinach - doświadczenia i perspektywy po 2013 roku 

w: A. Czyżewski, K. Smędzik-Ambroży (red.), Dylematy wspólnej polityki rolnej w 

świetle doświadczeń lat 2007-2013, Bydgoszcz 2014, s. 199-220. 

➢ Śmigla Marta, Steenbock Julia, Mikołajczyk Mateusz: Klastry rolno- żywnościowe w 

regionach Unii Europejskiej na przykładzie Brandenburgii i Wielkopolski [w:] A. 

Czyżewski, A. Matuszczak (red.) Wspólna polityka rolna 2007-2013 i jej nowa 

perspektywa. Wyd. KPSW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013. s. 163-176 

➢ Nowak Jakub, Rutkowska Martyna, Śmigla Marta: ONW w polskim rolnictwie. 

Doświadczenia i przyszłość [w:] A. Czyżewski, A. Matuszczak (red.) Wspólna polityka 

rolna 2007-2013 i jej nowa perspektywa,  Bydgoszcz, 2013. s. 199-208 

➢ Borkowska Agnieszka, Śmigla Marta: Funkcjonowanie PROW 2007-2013 ze 

szczególnym uwzględnieniem czwartej osi programu LEADER [w] A. Czyżewski, A. 

Poczta-Wajda (red.) Wokół wspólnej polityki rolnej - doświadczenia i perspektywy, 

Bydgoszcz 2012. s. 67-83. 

 

6.4 Współpraca i działalność na rzecz doktorantów  

➢ Byłam promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim i rozprawie dr Łukasza 

Kryszaka pt. Determinanty dochodów rolniczych w regionach Unii Europejskiej po 2003 

roku, obronionej z wyróżnieniem 3 lipca 2020, nadanie stopnia decyzją RAN 16 lipca 

2020 r. 

 

6.5 Promocja prac dyplomowych:  

➢ od roku akademickiego 2016/2017 prowadzę seminaria dyplomowe i magisterskie. 

Liczba dotychczas wypromowanych prac przedstawia się następująco: 31 prac 
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licencjackich, 16 prac magisterskich, , obecnie prowadzone są prace 5 studentów na I 

stopniu oraz 4 studentów na II stopniu 

 

6.6 Merytoryczna opieka nad innymi pracami i inicjatywami podejmowanymi przez 

studentów oraz inne aktywności:  

➢ Ponad 20 wykonanych recenzji prac dyplomowych;  

➢ prowadzenie zajęć w ramach Klas akademickich (w: IV, VI Liceum Ogólnokształcącym 

w Poznaniu i I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie) pt.: 

• Gospodarka i rynek,  

• Historia i funkcje pieniądza,  

• Konkurencyjność gospodarki,  

• O skarbie w skarbcu,  

• Warsztaty umiejętności miękkich 

➢ Prowadzenie zajęć z zakresu Mikroekonomii w ramach Kursu przygotowującego do 

olimpiady wiedzy ekonomicznej dla licealistów w latach 2018, 2019 

  

 

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne 

informacje, ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej.  

 

 

    ……………..……..………………. 

               (podpis wnioskodawcy) 
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