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S y n o p s i s. Przedstawiono zredagowany tekst wyst¹pienia na posiedzeniu Komitetu
Ekonomiki Rolnictwa PAN z okazji 50-lecia istnienia tego komitetu. Wskazano dzia³ania podejmowane w zakresie wa¿nych problemów rozwoju nauki w zakresie ekonomiki
rolnictwa, agrobiznesu i terenów wiejskich.

UWAGI WSTÊPNE
Panie Przewodnicz¹cy, Szanowne Kole¿anki i Koledzy, Szanowni Zebrani!
Przed gronem, do którego wytypowano prof. prof. Jana Góreckiego, Franciszka Tomczaka,
Zygmunta Wojtaszka oraz mnie postawiono arcytrudne i prawie niewykonalne zadanie.
Z okazji wspania³ego jubileuszu (50 lat od powstania KER PAN) mamy w ci¹gu 40
minut (tj. 4 x po 10 minut) przedstawiæ dzia³alnoæ KER PAN  fakty, opinie i refleksje. Na
ka¿dy rok z tych 50 lat przypada zatem tylko zaledwie nieca³a minuta, dok³adnie 48 sekund.
Jak to zrobiæ? Chyba dlatego na pocz¹tek wybrano mnie, poniewa¿ jestem cz³onkiem tego
Komitetu nieprzerwanie prawie od pocz¹tku, dok³adnie od 48 lat. A wiêc spróbujê, lecz
proszê o uzupe³nienie w trakcie dyskusji o te elementy, których albo nie dostrzeg³em, albo
 z uwagi na ograniczony czas  pomin¹³em.
ZEWNÊTRZNE UWARUNKOWANIA DZIA£ALNOCI KOMITETU
Okres 50-lecia (1957-2007) by³ dla Polski, rolnictwa, gospodarki ¿ywnociowej i dla
nauki ekonomiki rolnictwa szczególnie burzliwy i dynamiczny:
 zacz¹³ siê od wa¿nych wydarzeñ 1955 roku,
 w 1981 roku wprowadzono stanu wojennego,
 w 1989 roku nast¹pi³a ca³kowita zmiana ustroju spo³eczno-gospodarczego z systemu
centralnego planowania na gospodarkê rynkow¹,
 w 2004 roku Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej.
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Na tym tle zmienia³y siê równie¿ zakres i metody dzia³ania Komitetu, który tym ogólnoustrojowym przemianom Polski stara³ siê sprostaæ. S¹dzê, i¿  uwzglêdniaj¹c ww. zasadnicze uwarunkowania  mo¿na uznaæ, ¿e Komitet nasz potrafi³:
 zachowaæ niezale¿noæ pogl¹dów naukowych od zmieniaj¹cych siê czynników koniunkturalnych,
 dokonaæ i utrzymaæ autentyczn¹ integracjê naukowego rodowiska ekonomistów rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej,
 w drodze ¿yczliwej i przyjaznej dyskusji stworzyæ warunki dla dochodzenia do obiektywnej prawdy (co jest podstawowym zadaniem nauki).
ORGANIZACJA I SK£AD KOMITETU
Minê³o ju¿ 50 lat od chwili, gdy w pierwszej po³owie 1957 roku Prezydium PAN powo³a³o do ¿ycia Komitet Ekonomiki Rolnictwa. Sk³ad, wybieranych w sposób demokratyczny,
cz³onków KER ulega³ ewolucyjnym, naturalnym i stopniowym zmianom. Cz³onkowie Ci
pochodzili z 17 miast Polski, tj. Bia³egostoku, Bydgoszczy, Gdañska, Katowic, Krakowa,
Lublina, £odzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Siedlec, Skierniewic, Szczecina, Torunia,
Warszawy, Wroc³awia i Zamocia. Zatem zasada reprezentacji poszczególnych regionów
geograficznych kraju by³a i jest w znacznym stopniu w Komitecie respektowana.
Cz³onkowie Komitetu byli (s¹) zatrudnieni w oko³o 40 instytucjach, na które
sk³adaj¹ siê1 :
 8 uniwersytetów (Bia³ystok, Gdañsk, £ód, Katowice, Lublin, Olsztyn, Toruñ
i Warszawa),
 8 akademii rolniczych (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Poznañ, Siedlce, Szczecin,
Wroc³aw i SGGW Warszawa),
 4 akademie ekonomiczne (Katowice, Poznañ, Wroc³aw i SGH Warszawa),
 9 instytutów naukowo-badawczych (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, IRWiR PAN,
IERiG¯-PIB, Instytut Planowania, Instytut l¹ski, Instytut Finansów, IBMER, Instytut
Warzywnictwa oraz Spó³dzielczy Instytut Badawczy),
 2 politechniki (Poznañ i Szczecin),
 oraz 6 innych instytucji (w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, G³ówny Urz¹d
Statystyczny).
D³uga lista tych instytucji wskazuje na bardzo szeroki, naukowy, interdyscyplinarny
zasiêg oddzia³ywania Komitetu.
£¹cznie za lata 1957-2007 przybli¿ona i niepe³na lista cz³onków KER PAN (brak jest
bowiem kompletnych, cis³ych danych) wynosi sto kilkadziesi¹t osób. Zarówno ta ogromna liczba osób, jak i ich potencja³ naukowy s¹ imponuj¹ce. Nie podejmujê siê wyliczenia 
z imienia i nazwiska  wszystkich, nawet najbardziej zas³u¿onych osób z tej d³ugiej listy.
Przytoczê tylko za tekstem prof. R. Manteuffla (z 1989 r.), ¿e szczególny wp³yw na
ukszta³towanie siê dzia³alnoci Komitetu mieli trzej wybitni ekonomici rolni..., a mianowicie: Stefan Królikowski, W³adys³aw Nowicki i Juliusz Poniatowski. Od siebie za
dodam tylko jednego twórcê KER prof. Manteuffla, który Komitet zorganizowa³ i przez kilka
kadencji, tj. przez kilkanacie lat, nim tak wzorowo i wspaniale kierowa³, ¿e i dzi i jutro i
nigdy o tym nie zapomnimy.
1

Wed³ug nazewnictwa w roku 2007.
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Oczywicie wszystkich pozosta³ych przewodnicz¹cych i cz³onków Komitetu równie¿
zachowamy w trwa³ej pamiêci, zgodnie z ich zas³ugami. W ci¹gu ubieg³ych 50 lat Komitetem
kierowa³o 7 przewodnicz¹cych. Byli nimi kolejno profesorowie:
Liczba kadencji
lata
Ryszard Manteuffel (1957-1974)
Franciszek Kolbusz (1975-1981)
Zdzis³aw Grochowski (1982-1989)
Jan Gajewski (1990-1992)
Franciszek Tomczak (1992-1998)
Jerzy Wilkin (1999-2006)
Bogdan Klepacki (od 2007)

6
2
3
1
>2
2
1(w toku)

18
7
8
3
7
6
1 (dotychczas).

Razem 7 osób
17
50
W obecnej kadencji (od 2007 roku) Komitet Ekonomiki Rolnictwa liczy 32 cz³onków
ogó³em, w tym: 25 z wyboru, 3 z urzêdu (tj. cz³onków PAN, którzy zadeklarowali tu swój
udzia³) i 4 cz³onków honorowych.
ZAKRES DZIA£ALNOCI I ZADANIA KOMITETU
Wed³ug R. Manteuffla, w minionych latach Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN zakresem swojej dzia³alnoci obejmowa³ ca³okszta³t nauk ekonomiczno-rolniczych oraz
czêciowo nauk pokrewnych: ekonomikê i organizacjê rolnictwa, ekonomikê i organizacjê gospodarstw rolnych, rachunkowoæ rolnicz¹, politykê gospodarcz¹ w stosunku
do rolnictwa, politykê agrarn¹, statystykê rolnicz¹, ekonomikê obrotu towarowego w
rolnictwie, ekonomikê przemys³u rolno-spo¿ywczego, socjologiê rolnicz¹, owiatê rolnicz¹, doradztwo rolnicze, rejonizacjê i rozmieszczenie produkcji rolniczej itd.
Za zadania Komitetu uzyska³y nastêpuj¹cy kszta³t:
 reprezentowanie nauk ekonomiczno-rolniczych i opinii naukowych w tej dziedzinie
(zarówno w uk³adzie krajowym, jak i zagranicznym),
 inicjowanie szczególnie wa¿nych prac naukowo-badawczych w zakresie nauk
ekonomiczno-rolniczych,
 usi³owanie (okrelenie R. Manteuffla) wdra¿ania do praktyki wyników prac
naukowych,
 przedk³adanie w³adzom opinii Komitetu w wa¿nych sprawach gospodarczych.
Zasadnicze i prze³omowe zmiany ustrojowe, polityczno-gospodarcze, jakie wyst¹pi³y
w Polsce w ubieg³ym 50-leciu, w tym szczególnie transformacja systemu centralnego planowania w gospodarkê rynkow¹ oraz przyst¹pienie Polski do UE i wiatowe trendy globalizacji poci¹gnê³y za sob¹ równie¿ istotne zmiany w zakresach i charakterze dzia³alnoci
Komitetu, polegaj¹ce m.in. na przechodzeniu od tradycyjnej problematyki ekonomiki i organizacji produkcji rolnej do nowoczesnej i kompleksowej gospodarki ¿ywnociowej.

