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Dorobek Profesora Zygmunta Wojtaszka jest du¿y, zarówno co do wartoci merytorycznej, zakresu (ró¿norodnoci) tematyki badañ, jak i liczby publikacji. Zacz¹³ publikowaæ bardzo wczenie. Pierwszy artyku³ napisa³ w Po prostu mutacji lubelskiej na temat
wspó³pracy studentów UMCS z rolnikami. W latach 1951-1953 w lubelskiej gazecie Sztandar Ludu publikowa³ felietony na temat postêpu w rolnictwie, planowania i organizacji
pracy w gospodarstwach spó³dzielczych. Po przejciu do pracy w SGGW opublikowa³
ponad 270 pozycji, w tym 70 monografii, studiów, rozpraw i komunikatów naukowych
oraz 16 podrêczników i skryptów. Wiele wartociowych dla praktyki gospodarczej prac
opublikowa³ w popularnej prasie, g³ównie rolniczej. Dobrze wykorzysta³ w niej wiedzê
jak¹ zdoby³ podczas sta¿y naukowych za granic¹.Trudno jest w krótkim opracowaniu
szczegó³owo zaprezentowaæ wszystkie Jego osi¹gniêcia. Z koniecznoci wiêc przedstawiono jedynie niektóre, subiektywnie wybrane przez autora, wa¿niejsze zrealizowane
tematy oraz osi¹gniêcia badawcze.
Profesor Wojtaszek najczêciej podejmowa³ problematykê mikroekonomiczn¹, g³ównie
w zakresie ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, indywidualnych i spó³dzielczych, a tak¿e ekonomiki produkcji rolniczej. Jego pierwsza praca, wykonana wspólnie z
profesorem H. Romanowskim (w UMCS w Lublinie), dotyczy³a metodyki projektowania
urz¹dzenia gospodarstwa spó³dzielczego. W projekcie wykazano, ¿e dokonanie reorganizacji spó³dzielni, zw³aszcza w zakresie obsady zwierz¹t, struktury zasiewów, nawo¿enia, agrotechniki, dostosowanej do warunków lokalnych pozwala na znaczne zwiêkszenie, a nawet
podwojenie dochodów.
Kolejne zainteresowania Profesora dotyczy³y rejonizacji produkcji rolniczej. Na podstawie informacji o glebach, strukturze u¿ytków rolnych, sieciach komunikacyjnych, lokalizacji zak³adów przemys³u rolnego i innego, skupisk ludnoci itd. wyodrêbni³ rejony gospodarcze. Opracowa³ metodê z ustalon¹ sekwencj¹ okrelania poszczególnych parametrów, wychodz¹c od potrzeb nawo¿enia obornikiem, przez ustalenie niezbêdnej powierzchni
rolin strukturotwórczych, maksymaln¹ powierzchniê uprawy buraków cukrowych i rzepaku, uwzglêdnienie powierzchni u¿ytków zielonych, po okrelenie obsady zwierz¹t. Pozwoli³o to na opracowanie za³o¿eñ rozwojowych produkcji rolniczej badanych obszarów. Wa¿ne jest podkrelenie, ¿e Autor uwypukli³ znaczenie oddolnego planowania w rolnictwie, co
w latach 50. XX stulecia nie by³o powszechnie uznawane, bardziej doceniano wówczas
planowanie odgórne, w tym zw³aszcza centralne. Wyniki tych badañ opublikowa³ w pracy
zespo³owej pt.: Gospodarka spó³dzielni i POM w powiecie wyrzyskim pod redakcj¹
prof. S. Ignara.
W dorobku Profesora Zygmunta Wojtaszka szczególne miejsce zajmuj¹ prace dotycz¹ce typologii gospodarstw rolniczych z punktu widzenia warunków przyrodniczo-ekono-
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micznych, nastawienia produkcyjnego i efektywnoci gospodarczej. Przeprowadzi³ szeroko zakrojone badania nad mo¿liwymi kryteriami s³u¿¹cymi wyodrêbnianiu typów produkcyjnych. Analizowa³ takie elementy organizacji, jak: struktura zasiewów, obsada zwierz¹t
produkcyjnych, czy struktura produkcji towarowej. Stwierdzi³, ¿e ta ostatnia jest najbardziej
przydatna do ustalenia hierarchii ga³êzi, a wiêc profilu produkcyjnego gospodarstwa. Jego
zas³ug¹ jest  jak pisa³ prof. R. Manteuffel  wprowadzenie do literatury naukowej i
sprecyzowanie pojêcia typu produkcyjnego gospodarstwa rolniczego. Prowadzi³ te¿
badania nad przydatnoci¹ ró¿nych mierników wyceny produkcji, a mianowicie pieniê¿nych i naturalnych. Przeanalizowa³ zw³aszcza genezê powstania i spopularyzowa³ w literaturze polskiej powszechnie obecnie stosowan¹ w analizach gospodarki rolnej jednostkê
zbo¿ow¹. Szczególne znaczenie odegra³ w tym wzglêdzie artyku³ Profesora pt.: Jednostki
zbo¿owe i inne miary wartoci produktów gospodarstwa rolniczego.
Profesor dokona³ porównania wyników obliczeñ wielkoci produkcji przy zastosowaniu ró¿nych mierników: kalorii, jednostek zbo¿owych i cen wolnorynkowych. Stwierdzi³, ¿e
ka¿dy miernik daje inne wyniki, st¹d zaproponowa³, aby przy badaniu op³acalnoci wiêksze
znaczenie nadawaæ miernikowi pieniê¿nemu, za przy analizach organizacji gospodarstw 
stosowaæ miernik naturalny, w tym wykorzystuj¹c jednostkê zbo¿ow¹.
W rezultacie wieloletnich i wszechstronnych badañ stworzy³ system kwalifikacyjny
warunków produkcyjnych gospodarstw, u³atwiaj¹cy analizê oraz doskonalenie organizacji
i intensyfikacji produkcji rolniczej. Zaproponowa³ kryteria wyodrêbniania dzia³ów i ga³êzi
gospodarstwa. System ten sta³ siê podstaw¹ szerokiej dyskusji w krêgach ekonomistów
rolnych, zw³aszcza w Komitecie Ekonomiki Rolnictwa PAN i zosta³ wprowadzony do powszechnego u¿ytku oraz do wielu podrêczników z organizacji i ekonomiki gospodarstw
rolniczych. Wa¿ne by³o tak¿e uporz¹dkowanie terminologii s³u¿¹cej do syntetycznego ujmowania cech charakterystycznych poszczególnych dzia³ów i ca³ych gospodarstw. W tamtym okresie wielu autorów prezentowa³o inne definicje, czêsto znacznie siê ró¿ni¹ce. Zaproponowanie przyjêcia jednolitych definicji by³o wiêc niezmiernie wa¿ne.
Profesor Zygmunt Wojtaszek sprecyzowa³ pojêcie gospodarstwa typowego (najczêciej spotykane i charakterystyczne dla danego typu produkcyjnego, odzwierciedlaj¹ce
najczêciej stosowany w danych warunkach system polowy, system hodowlany, kierunek
produkcyjny, a tak¿e uzyskiwany wynik finansowy) i przoduj¹cego (osi¹gaj¹ce w danych
warunkach przyrodniczych i gospodarczych wy¿sz¹ i op³acaj¹c¹ koszty produkcjê, gospodarstwo wybijaj¹ce siê dochodowoci¹, produkcyjnoci¹ i racjonaln¹ organizacj¹) oraz
wykaza³ przydatnoæ typizacji gospodarstw dla rejonizacji produkcji rolniczej. Porównuj¹c
wybrane gospodarstwa typowe i przoduj¹ce ilustrowa³ rezerwy produkcyjne, jakie kry³y siê
w rolnictwie badanego terenu (Pó³nocnego Mazowsza), a tak¿e mo¿liwoci ich uruchomienia. Wprowadzi³ wiêc metodê analogii stosowan¹ przez s³u¿bê roln¹ do poprawy organizacji gospodarstw rolniczych. Wyniki tych badañ opublikowa³ w pracy pt.: Typowe i przoduj¹ce gospodarstwa rolne.
Na pocz¹tku lat 60. Profesor Zygmunt Wojtaszek skoncentrowa³ swoje zainteresowania na problematyce kierunków produkcji i specjalizacji gospodarstw, jako pewnym wycinku ich typologii. Z tego zakresu opublikowa³ kilka artyku³ów prezentuj¹cych zalety i wady
specjalizacji oraz wielostronnoci, a tak¿e powiêcone specjalizacji gospodarstw w Anglii
oraz ZSRR.
W wyniku studiów literatury oraz przeprowadzonych badañ nad efektywnoci¹ gospodarstw o ró¿nych kierunkach i poziomach tego ukierunkowania stworzy³ system klasy-
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fikacji gospodarstw indywidualnych wed³ug kierunków i stopni wielostronnoci produkcji,
który opublikowa³ w rozprawie habilitacyjnej Kierunki gospodarstw w Centralnej Polsce.
System ten znalaz³ ogólne uznanie i do dzi jest wykorzystywany w badaniach ekonomiczno-rolniczych oraz jest trwa³ym elementem podrêczników z zakresu ekonomiki i organizacji
gospodarstw rolniczych.
Kolejn¹ problematyk¹ podjêt¹ przez Profesora Zygmunta Wojtaszka by³y zagadnienia
produkcyjnoci i dochodowoci gospodarstw indywidualnych o ró¿nych kierunkach produkcji. W wyniku wnikliwych badañ wskaza³ warunki, w których gospodarstwa ró¿nie
ukierunkowane osi¹gaj¹ najlepsze wyniki ekonomiczne. Z tego zakresu na wyró¿nienie
zas³uguje monografia Profesora pt.: Produkcyjnoæ i dochodowoæ gospodarstw indywidualnych o ró¿nych kierunkach w Polsce.
Wa¿ne by³y tak¿e badania dotycz¹ce zagadnienia wielkoci gospodarstw indywidualnych. Profesor zsyntetyzowa³ miary mo¿liwe do zastosowania w ocenie wielkoci gospodarstw, co przedstawi³ w pracy Zagadnienie wielkoci gospodarstwa indywidualnego w
Polsce. W wyniku badañ stwierdzi³ te¿, co w koñcu lat 60. nie by³o takie oczywiste, ¿e
gospodarstwa o obszarze poni¿ej 7 ha nie s¹ w stanie rozwijaæ siê i zmodernizowaæ polskiego rolnictwa. Do zagadnienia wielkoci gospodarstw Profesor wróci³ w latach 70., kiedy na
podstawie badañ w³asnych oraz wyników innych autorów stwierdzi³, ¿e w wiêkszoci rejonów kraju najkorzystniejszy obszar gospodarstwa indywidualnego wynosi oko³o 15 ha
(wówczas przeciêtny obszar takiego gospodarstwa by³ ponad po³owê mniejszy, za w³adze
nie by³y zainteresowane jego powiêkszaniem, a raczej uspo³ecznieniem, czyli przep³ywem
ziemi do gospodarstw pañstwowych i spó³dzielczych).
Profesor podejmowa³ te¿ zagadnienia rachunku ekonomicznego oraz rachunkowoci,
analizowa³ mo¿liwoæ stosowania ró¿nych systemów rachunkowoci w gospodarstwach indywidualnych. W 1967 r. wprowadzi³ kategoriê dochodu bezporedniego. Pisa³ wówczas, ¿e
dochód bezporedni stanowi ró¿nicê pomiêdzy wartoci¹ produkcji a kosztami zmiennymi
bezporednimi. Termin ten w jêzyku angielskim nosi nazwê Gross Margin, co w t³umaczeniu
dos³ownym odpowiada ró¿nicy brutto albo dochodowi brutto. Zaproponowana przez
Profesora Wojtaszka kategoria dochodu bezporedniego (dla przedsiêbiorstw z najemn¹
si³¹ robocz¹ zysk brutto) by³a powszechnie u¿ywana w projektowaniu urz¹dzania gospodarstw ch³opskich. W latach 90., na skutek dostosowania definicji ekonomicznych w Polsce
do kategorii Unii Europejskiej, zosta³a ona zast¹piona nazw¹ nadwy¿ka bezporednia.
Wa¿ne miejsce w badaniach Profesora stanowi³a problematyka spó³dzielczoci w rolnictwie. Miêdzy innymi bada³ relacje miêdzy najemnymi kierownikami produkcji a samorz¹dnymi organami spó³dzielni, zw³aszcza efekty ekonomiczne spó³dzielni z najemnym kierownictwem. Stwierdzi³, ¿e korzystniejsze jest udzielenie specjalicie zewnêtrznemu szerszych pe³nomocnictw do bie¿¹cego kierowania produkcj¹ gospodarstwa zespo³owego,
ani¿eli ograniczenie go do roli doradcy. Czêste zmiany na stanowisku agronoma, czy kierownika niekorzystnie odbija³y siê na wynikach ekonomicznych spó³dzielni.
Tak¿e w latach 80. i 90. Profesor Zygmunt Wojtaszek by³ organizatorem i kierownikiem
zespo³ów badawczych zajmuj¹cych siê rozwojem spó³dzielczoci rolniczej w Polsce. Analizowa³ procesy powstawania spó³dzielni, motywy wstêpowania do nich cz³onków, czy te¿
rolê samorz¹du w zarz¹dzaniu RSP. W tym okresie dokona³ analizy zjawisk pozytywnych
oraz negatywnych w gospodarce spó³dzielczej, a tak¿e uwarunkowañ rozwoju gospodarstw
spó³dzielczych. Wskaza³ te¿ na niedoskona³oci kryteriów oceny RSP, zw³aszcza pod k¹tem
ich produkcyjnoci i dochodowoci.
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Profesor Zygmunt Wojtaszek zajmowa³ siê tak¿e doskonaleniem metod urz¹dzania i reorganizacji gospodarstw indywidualnych. Opracowa³ uproszczon¹ metodê rachunku ekonomicznego oraz zaadaptowa³ dla potrzeb organizacji gospodarstw indywidualnych metodê
planowania programu. Jego propozycje z tego zakresu, w tym dotycz¹ce ekonomiki technologii produkcji, znalaz³y wyraz w ksi¹¿ce pt.: Programowanie produkcji rolin oleistych.
Profesor zajmowa³ siê równie¿ problematyk¹ upowszechniania postêpu w ekonomice i
organizacji gospodarstw rolniczych. Analizowa³ metody z tego zakresu stosowane w innych krajach, takich jak: Wielka Brytania, Holandia, czy Stany Zjednoczone. Dokona³ przegl¹du tych metod wykorzystywanych w Polsce w okresie miêdzywojennym. W konkluzji
proponowa³ rozwój w Polsce sieci gospodarstw przyk³adowych, jak równie¿ reaktywowanie konkursów z zakresu organizacji gospodarstw oraz szerszej prezentacji obiektów dobrze
zorganizowanych i prowadzonych. Podkrela³ tak¿e znaczenie dostosowywania organizacji gospodarstw do zmian w zakresie techniki i technologii. Bada³ znaczenie korzystania z
us³ug mechanizacyjnych dla gospodarstw ró¿nych grup obszarowych. Stwierdzi³, ¿e najlepsze efekty produkcyjne i ekonomiczne z tego tytu³u osi¹ga³y gospodarstwa o obszarze
rednim, to jest w granicach od 7 do 15 ha. Zaoszczêdzona dziêki us³ugom robocizna w³asna
umo¿liwia³a bowiem rozwój innych dzia³alnoci. W gospodarstwach ma³ych w wyniku korzystania z us³ug nastêpowa³a ekstensyfikacja. Dla gospodarstw powy¿ej 15 ha jako korzystniejsze od us³ug Profesor uzna³ posiadanie ci¹gników i maszyn w³asnych.
W latach 70. Profesor Zygmunt Wojtaszek rozpocz¹³ badania nad przebiegiem i skutecznoci¹ procesu przekszta³ceñ gospodarstw wielostronnych w wyspecjalizowane. Wykaza³ b³êdy oraz utrudnienia jakie wystêpowa³y w specjalizacji gospodarstw i ich otoczeniu.
Opracowa³ uproszczony rachunek op³acalnoci produkcji w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Podsumowanie tej problematyki znalaz³o m.in. wyraz w ksi¹¿ce napisanej przez
grono autorów pod kierunkiem Profesora pt.: Kierunki specjalizacji gospodarstw indywidualnych.
W latach 80. Profesor Zygmunt Wojtaszek prowadzi³ badania dotycz¹ce powi¹zañ
rolnictwa i infrastruktury technicznej oraz spo³ecznej. Stwierdzi³, ¿e infrastruktura wsi, kszta³towana g³ównie przez pozarolnicze ga³êzie gospodarki narodowej, najczêciej nie mia³a
pozytywnego wp³ywu na po¿¹dane kierunki rozwoju rolnictwa. By³o to stwierdzenie nowatorskie, niezgodne z powszechnymi wówczas pogl¹dami o bardzo korzystnym oddzia³ywaniu wy¿szego rozwoju infrastruktury na poziom gospodarki rolnej. Swoje obserwacje w tym
wzglêdzie zawar³ Profesor w artykule (wspólnym z J. Kupidurskim) pt.: Gospodarka rolna
w gminach i wsiach o ró¿nym poziomie infrastruktury.
Po roku 1987 Profesor Zygmunt Wojtaszek zajmowa³ siê problematyk¹ gospodarstw
rolniczych po³o¿onych w rejonach o przewadze gleb niskourodzajnych. Z tego zakresu
opublikowa³ kilka prac, jednak na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwie, a mianowicie: Gospodarka rejonów rolniczych z przewag¹ gleb nisko urodzajnych  stan obecny i perspektywy oraz Granica op³acalnoci u¿ytkowania rolniczego gruntów marginalnych. Profesor
wykaza³ korzyci i straty wynikaj¹ce z wy³¹czenia gleb najs³abszych z u¿ytkowania rolniczego. Dokona³ analizy kosztów pozarolniczego ich wykorzystania, np. przez zalesienie,
przeznaczenie na cele rekreacyjne, czy tworzenie parków krajobrazowych. W ostatniej z
cytowanych prac stwierdzi³ te¿, ¿e nawet na gruntach marginalnych istniej¹ gospodarstwa,
które uzyskuj¹ efektywnoæ nak³adów równ¹ lub nawet wy¿sz¹ od redniej krajowej. Ustali³, i¿ na oko³o po³owie gleb s³abych nak³ady s¹ efektywnie wykorzystane pod wzglêdem
ekonomicznym. Okreli³ te¿ szczególne znaczenie obszaru w gospodarstwach po³o¿onych
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na ziemi gorszej jakoci. Badania Profesora w zakresie rejonów z glebami nisko urodzajnymi
by³y nowatorskie, dopiero w ostatniej dekadzie XX stulecia, w zwi¹zku z perspektyw¹
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, zagadnienia te w rozszerzonym zakresie, jako
zwi¹zane z obszarami o niekorzystnych rolniczo warunkach (ONW, po angielsku LFA) sta³y
siê przedmiotem badañ wielu uczonych.
Dorobek badawczy i publikacyjny Profesora Zygmunta Wojtaszka jest bardzo rozleg³y
i tematycznie doæ zró¿nicowany. Ogólnie jednak dotyczy zagadnieñ z szeroko rozumianej
ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, ekonomiki i organizacji produkcji rolniczej.
Profesor niezmiennie stara³ siê wype³niaæ luki wystêpuj¹ce w metodyce analizy i oceny
organizacji gospodarstw oraz w stosowanej terminologii. Za wzór analiz ekonomicznych
gospodarki rolnej uwa¿a³ prace prof. Z.Grochowskiego z IERiG¯ w Warszawie.
Wykorzystuj¹c kontakty miêdzynarodowe, propagowa³ tak¿e naukê polsk¹. Swoim
opracowaniem powiêconym historii rozwoju nauki ekonomiki rolnictwa w Polsce da³ asumpt
szwedzkiemu uczonemu Josefowi Nou do przestudiowania oryginalnych prac polskiego
uczonego Profesora Juliusza Au, opublikowanych w jêzyku niemieckim. W rezultacie J.
Nou w swojej pracy pt.: Studies in the Development of Agricultural Economics in Europe
(wydanej w Uppsali w 1967 roku) w nowym wietle przedstawi³ pozycjê naukow¹ Profesora
J. Au i stwierdzi³, ¿e jego badania stanowi³y pionierski wk³ad do rozwoju nowego kierunku
nauk ekonomiczno-rolniczych w skali europejskiej.
Nieoceniony jest wk³ad Profesora Zygmunta Wojtaszka w kszta³cenie m³odych kadr
naukowych oraz studentów. Wypromowa³ 236 magistrów i 153 in¿ynierów oraz licencjatów.
Podczas pracy w Mongolii przygotowa³ komplet materia³ów dydaktycznych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiêbiorstw oraz rachunkowoci, a tak¿e przygotowa³ 19 mongolskich specjalistów do prowadzenia wyk³adów, seminariów i æwiczeñ na rocznych oraz dwuletnich kursach w Orodku Dokszta³cania Kadr Rolniczych. Pod Jego kierunkiem prace
doktorskie wykona³o i obroni³o siedem osób, a mianowicie: Stanis³aw Dawid, Andrzej Zadura, Janusz Heller, Bogdan Klepacki, Andrzej Zawadzki, Krzysztof Lachowski oraz Jerzy
Kupidurski. Dwóch doktorantów Profesora uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego, z
których jeden otrzyma³ tytu³ profesora nauk ekonomicznych, a drugi  stanowisko profesora nadzwyczajnego. W Zak³adzie Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolniczej, którym kierowa³ przez 15 lat, 4 pracowników uzyska³o tytu³ naukowy profesora, 3 habilitowa³o siê, a 10
doktoryzowa³o. Mimo du¿ego wzrostu liczby pracowników ze stopniami i tytu³ami naukowymi, w Zak³adzie t³oku nie by³o. Nastêpowa³ bowiem awans poziomy. Prof. W. Józwiak
przeszed³ do pracy w IERiG¯, w którym zosta³ dyrektorem, dr S. Olszewska-Kuniarska  do
centralnej administracji pañstwowej, pocz¹tkowo na stanowisko wicedyrektora departamentu MSzWiT, a póniej  doradcy kolejnych wiceprezesów Rady Ministrów, dr J. Pyrgies
 do AWRSP, a po jej przekszta³ceniu zosta³ wiceprezesem Agencji Nieruchomoci Rolnych, wreszcie dr A. Zawadzki zwi¹za³ siê z bankowoci¹, w której zaj¹³ stanowisko wiceprezesa centrali BG¯.
Profesor by³ recenzentem w 32 przewodach doktorskich, 12 habilitacyjnych oraz w 9
postêpowaniach o nadanie tytu³u profesora. Jego recenzje zawsze cechowa³a niezwyk³a
rzetelnoæ, swoisty krytycyzm, lecz nie krytykanctwo. Ich treæ pomaga³a w zrozumieniu
wielu problemów, zawi³oci naukowych i mo¿liwych kierunków dalszych badañ. Warto
podkreliæ, ¿e Profesor dwukrotnie by³ Kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydzia³ Nauk Ekonomicznych)  1978-1982, 1995-1999. Kilka osób sporód uczestników tych studiów ju¿ uzy-
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ska³o tytu³y profesora nauk ekonomicznych (B. Borkowski, M. Podstawka, H. Runowski)
lub stopieñ doktora habilitowanego (S. Bagieñski) i odgrywaj¹ oni wa¿n¹ rolê w polskiej
ekonomice rolnictwa.
Profesor Zygmunt Wojtaszek przez dziesiêciolecia kszta³towa³ polsk¹ ekonomikê rolnictwa i gospodarstw pe³ni¹c wa¿ne funkcje redaktorskie. Przez 10 lat (1968-1978) by³ redaktorem dzia³owym Zeszytów Naukowych SGGW, za przez 30 lat (1969-1999) redaktorem
naczelnym Roczników Nauk Rolniczych Seria G  Ekonomika Rolnictwa. W latach 19751994 by³ cz³onkiem Kolegium Redakcyjnego Zagadnieñ Ekonomiki Rolnej. Wykona³ wiele
recenzji artyku³ów i referatów, czêsto przekazuj¹c przemylenia oraz sprzedaj¹c swoje
rozwi¹zania innym, mniej dowiadczonym autorom. W sposób nieformalny by³ i jest konsultantem dla wielu osób przygotowuj¹cych prace doktorskie, habilitacyjne, czy te¿ realizuj¹cych inne badania. Do publikowanych prac wykonanych pod Jego kierunkiem i przy
pomocy nie dopisywa³ swego nazwiska jako wspó³autora. Natomiast takie prace promowa³
cytuj¹c je we w³asnych publikacjach.
Aktywny udzia³ w ¿yciu naukowym oraz dokonane przemylenia zaowocowa³y tak¿e
kilkoma opracowaniami powiêconymi organizacji badañ naukowych oraz ich wykorzystaniu w gospodarce. Wyprzedzaj¹co podnosi³ zagadnienie wiedzy jako czynnika produkcji, a
tak¿e kwestiê  pytanie: czy potrzebna jest scentralizowana koordynacja badañ naukowych. Mia³o to miejsce w latach 80. XX wieku, a obecnie jest bardzo aktualne. Wskazuje to
na dobre wyczucie przez Profesora problemów przysz³oci, podejmowanie ich w sposób
wyprzedzaj¹cy, a nie tylko sprawozdawczy. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e umiejêtnoæ ta jest
jedn¹ z podstawowych cech dobrego naukowca, zw³aszcza Uczonego. Cechê tê Profesor
Zygmunt Wojtaszek niew¹tpliwie posiada.
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