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Kierownik: prof. dr hab. Henryk Runowski

DZIECIÑSTWO I M£ODOÆ
Prof. dr hab. dr. h.c. Wojciech Ziêtara urodzi³ siê 9 lutego 1940 roku w Mycielewie
(województwo kujawsko-pomorskie) w rodzinie rolniczej. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w
1953 roku. By³ to okres bardzo trudny dla rolnictwa i rodzin w nim pracuj¹cych. Z uwagi na
z³y stan zdrowia ojca nie mia³ mo¿liwoci kontynuacji nauki w szkole redniej. W latach
1953-1958 pracowa³ w gospodarstwie rolnym rodziców. Prawdopodobnie wykonywa³by j¹
z sukcesem przez nastêpne lata swojego ¿ycia, gdyby nie wypadek przy pracy w 1958 roku,
w wyniku którego straci³ praw¹ rêkê. Dalsza praca w gospodarstwie sta³a siê tym samym
w³aciwie niemo¿liwa. Konieczna by³a zmiana dotychczasowej drogi ¿yciowej. Profesor
W. Ziêtara podj¹³ naukê w technikum rolniczym w Bydgoszczy, które ukoñczy³ z bardzo
dobrymi wynikami w 1963 r.
OKRES STUDIÓW I POCZ¥TKI PRACY ZAWODOWEJ
W latach 1963-1968 studiowa³ na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas studiów, oprócz obowi¹zuj¹cych krajowych praktyk rolniczych, odby³ dwie praktyki zagraniczne: w 1967 r. dwumiesiêczn¹ praktykê rolnicz¹ w Holandii i w 1968 r. miesiêczn¹ praktykê w NRD. W trakcie studiów aktywnie
uczestniczy³ w pracach studenckiego Ko³a Naukowego Ekonomistów (KNE) na Wydziale
Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. W roku akademickim 1967/1968 pe³ni³ funkcjê Prezesa KNE.
W ramach prac w KNE przygotowa³ referat pt.: Sytuacja ekonomiczna m³odych rolników.
Wyg³osi³ go na Ogólnopolskim Sympozjum Kó³ Naukowych Wy¿szych Szkó³ Rolniczych w
Lublinie w 1968 r. i uzyska³ I nagrodê. Pracê magistersk¹ pt.: Projekt wstêpny reorganizacji
gospodarstwa rolniczego sporz¹dzony metod¹ programowania liniowego i planowania
programu przy kryterium celu maksymalnej wydajnoci pracy, napisa³ pod kierunkiem
prof. dr. hab. Ryszarda Manteuffla w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych (obecnie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw). Ten moment mo¿na uznaæ
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za pocz¹tek drogi naukowej prof. W. Ziêtary. Bezporednio po ukoñczeniu studiów, w roku
akademickim 1968/1969 by³ uczestnikiem Asystenckich Studiów Przygotowawczych w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych. Nastêpnie w 1970 roku odby³ sta¿
produkcyjny w Stadninie Koni w Racocie (województwo wielkopolskie). W latach 19711972 pracowa³ w Kombinacie £¹karskim Wizna (województwo podlaskie) na stanowisku
starszego agronoma, prowadz¹c jednoczenie badania w zakresie kompleksowej mechanizacji koordynowane przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w
Warszawie. Dowiadczenia zdobyte w czasie pracy w gospodarstwie, krajowych i zagranicznych praktyk rolniczych oraz pracy zawodowej w rolnictwie stanowi³y wa¿ny punkt
odniesienia w póniejszej pracy naukowej.
PRACA NAUKOWA
Od 1 marca 1972 roku profesor W. Ziêtara podj¹³ pracê w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracê
doktorsk¹ pt.: Podejmowanie decyzji w przedsiêbiorstwie rolniczym przygotowa³ pod kierunkiem prof. dr. hab. Floriana Manieckiego, a jej obrona odby³a siê w 1976 roku na Wydziale
Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydzia³ Nauk Ekonomicznych) SGGW. W latach 19781979 jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung) odby³ 15-miesiêczny sta¿ naukowy na uniwersytetach w Bonn i w Hohenheim pod
kierunkiem prof. Günthera Steffena i prof. Erwina Reischa. W 1991 roku ponownie, w ramach
stypendium tej samej fundacji odby³ 5-miesiêczny sta¿ naukowy na Uniwersytecie w Bonn.
Stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
uzyska³ w 1989 roku na podstawie pracy pt.: Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego
realizacji w pañstwowym przedsiêbiorstwie rolniczym i dziêki pozosta³emu dorobkowi
naukowemu. Od 1992 r. pracowa³ w tej samej katedrze na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 1996 r. uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk ekonomicznych. W latach 2000-2010
by³ zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
W 2007 roku w dowód uznania za swoj¹ dzia³alnoæ i pozycjê zdobyt¹ w nauce, kszta³ceniu kadr naukowych, wychowaniu m³odzie¿y i dzia³alnoci spo³ecznej otrzyma³ tytu³
doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Z dniem 1 padziernika 2010 r. formalnie przeszed³ na emeryturê. Od strony praktycznej
nic z tym dniem siê nie zmieni³o. Profesor Wojciech Ziêtara nadal prowadzi zajêcia ze studentami, kieruje projektami badawczymi, tworzy i publikuje.
DOROBEK NAUKOWY
Dorobek naukowy zawarty jest w blisko 400 publikacjach, z których po³owa ma charakter naukowy (oryginalne prace twórcze), oko³o 80 to prace popularno-naukowe, ponad 50
publikacji zamieszczonych zosta³o w materia³ach konferencyjnych. Pozosta³y dorobek zawarty jest w opracowaniach niepublikowanych. W grupie oryginalnych prac twórczych
127 to prace samodzielne. Liczba podrêczników i skryptów obejmuje 25 pozycji, z tego 17 to
opracowania samodzielne i 8  wspó³autorskie. W jêzykach obcych opublikowane zosta³y
23 prace, z tego 16 w jêzyku niemieckim, 6 w jêzyku angielskim i 1 w jêzyku rosyjskim.
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Opublikowane prace dotycz¹ problematyki metodologii badañ i poznania zjawisk ekonomiczno-rolniczych oraz wdra¿ania postêpu techniczno-organizacyjnego w gospodarstwach rolnych.
W pracach o charakterze metodologicznym mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce kierunki:
 opracowanie metodyki mierzenia ekonomicznej i spo³ecznej wydajnoci pracy w rolnictwie,
 adaptowanie do warunków polskiego rolnictwa metod optymalizacyjnych (programowanie liniowe i liniowo-dynamiczne) i symulacyjnych typu Monte Carlo dla potrzeb
organizacji gospodarstw,
 zweryfikowanie kryteriów wyodrêbnienia kosztów sta³ych i zmiennych oraz przydatnoci tych kosztów w rachunku ekonomicznym gospodarstwa rolniczego,
 opracowanie metodyki okrelania optymalnego okresu u¿ytkowania rodków trwa³ych na przyk³adzie krów mlecznych.
Pierwszy z wymienionych kierunków zapocz¹tkowany zosta³ ju¿ w trakcie odbywania
Asystenckich Studiów Przygotowawczych w latach 1968-1969. Rezultatem tych badañ by³o
opracowanie pt.: Poziom i dynamika wydajnoci pracy w rolnictwie w Polsce w latach
1958-1968 (maszynopis w Zak³adzie Prakseologii PAN i Instytucie Ekonomiki i Organizacji
Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa 1969 ). Wyniki badañ zosta³y wykorzystane w
5 publikacjach naukowych wydrukowanych w nastêpuj¹cych czasopismach: Zeszyty
Naukowe SGGW (1970), Roczniki Nauk Rolniczych (1971), Wie i rolnictwo (1978), w
rozdziale w ksi¹¿ce pt.: Dynamika wydajnoci pracy w wietle prakseologii (40 stron)
(1972), a tak¿e has³o w Encyklopedii Ekonomiczno-Rolniczej (1984). Prace te przyczyni³y
siê do uporz¹dkowania kwestii zwi¹zanych z kategoriami i metodami mierzenia ekonomicznej i spo³ecznej wydajnoci pracy w rolnictwie i by³y licznie cytowane.
O adaptowaniu metod optymalizacyjnych do warunków polskiego rolnictwa mo¿na
przeczytaæ w 14 publikacjach naukowych i w 4 skryptach. Do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ: Mo¿liwoci produkcyjne gospodarstw indywidualnych w Polsce w Postêpach Nauk
Rolniczych nr 6/1970 (gdzie wykorzystuj¹c metodê planowania programu, opracowano
modele gospodarstw rolniczych w zespole: Wojciech Józwiak, Wojciech Ziêtara i Józef
¯uk); Symulacja organizacji produkcji w gospodarstwie rolniczym metod¹ Monte Carlo
w Rocznikach Nauk Rolniczych. Seria G, t. 83, z. 2/1983 oraz Plan roczny i koncepcja
kontroli jego organizacji w pañstwowym przedsiêbiorstwie rolniczym, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 1989. W pracy tej rozwiniêto i wykorzystano metodê programowania
liniowo-dynamicznego do sporz¹dzenia planów krótkoterminowych w rolnictwie. By³a to
pierwsza udana próba zastosowania tej metody w badaniach ekonomiczno-rolniczych.
Problematyka kosztów sta³ych i zmiennych by³a podejmowana w 16 publikacjach naukowych, w tym 3 w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej, 1 w Rocznikach Nauk Rolniczych, 4 w
Nowym Rolnictwie, a 8 w innych wydawnictwach. Czêæ z tych prac by³a wykonana wspólnie z Tomaszem Kondraszukiem. Za niezwykle istotne nale¿y uznaæ cis³e zdefiniowanie kosztów sta³ych i zmiennych oraz wykazanie nieprzydatnoci pe³nego rachunku kosztów do podejmowania decyzji w zakresie wyboru dzia³alnoci produkcyjnych na etapie planowania.
Zagadnienia metodyczne zwi¹zane z okreleniem optymalnego okresu u¿ytkowania
rodków trwa³ych na przyk³adzie krów mlecznych opisano w 2 publikacjach. Prace te by³y
wykonane wspólnie z Teres¹ Olko-Bagieñsk¹.
Prace o charakterze poznawczym dotycz¹ nastêpuj¹cych dziedzin:
 specjalizacji gospodarstw rolniczych,
 technologicznych procesów produkcji rolinnej,
 ekologicznych problemów produkcji rolinnej,

14



H. RUNOWSKI

zarz¹dzania przedsiêbiorstwami rolniczymi,
przekszta³ceñ w³asnociowych w rolnictwie i nowych form organizacyjnych i prawnych przedsiêbiorstw rolniczych,
 zagadnieñ integracji z Uni¹ Europejsk¹ i konkurencyjnoci polskich przedsiêbiorstw
rolniczych.
Zagadnienia specjalizacji gospodarstw rolniczych by³y przedmiotem badañ prowadzonych przez prof. W. Ziêtarê i jego wspó³pracowników pierwszej po³owie lat 70. XX wieku.
Wspólnie z W. Józwiakiem i J. ¯ukiem Profesor opracowa³ metodykê budowy modeli wyspecjalizowanych gospodarstw rolniczych w nawi¹zaniu do prognozowanych zmian strukturalnych i technologicznych w produkcji rolnej. Efektem tych prac by³o 8 publikacji naukowych, zamieszczonych g³ównie w Nowym Rolnictwie i Postêpach Nauk Rolniczych.
Zagadnienia te w pocz¹tkach lat 70. by³y bardzo istotne  wyprzedza³y i tworzy³y teoretyczne podstawy procesów specjalizacji i kooperacji w rolnictwie, a szczególnie w gospodarstwach indywidualnych w dekadzie lat 1970-1980.
Badania technologicznych procesów produkcji rolniczej zwi¹zane by³y z badaniami
kompleksowej mechanizacji, prowadzonymi w przedsiêbiorstwach ³¹karskich: Kombinacie
£¹karskim Wizna, PGR Rz¹nik oraz PGR Kalisz. Rezultatem tych prac badawczych jest 13
publikacji naukowych, w tym 1 w jêzyku rosyjskim i 3 w jêzyku niemieckim. Badane problemy
dotyczy³y g³ównie technologii prac maszynowych (zbioru rolin pastewnych, nawo¿enia
mineralnego i organicznego oraz transportu wewnêtrznego i zewnêtrznego). Wykazano, ¿e
odleg³oæ nie jest jedynym czynnikiem determinuj¹cym nak³ady na transport, lecz istotnymi
czynnikami s¹ równie¿: jakoæ dróg, rodzaj rodków transportowych i organizacja pracy.
Ekologiczne problemy produkcji rolniczej znajduj¹ odzwierciedlenie w 9 publikacjach.
S¹ one efektem badañ prof. W. Ziêtary prowadzonych w gospodarstwach ekologicznych w
Niemczech, gdzie ta forma rolnictwa ma znacznie d³u¿sze tradycje ni¿ w Polsce. Badania
tego typu prowadzone by³y równie¿ metod¹ monograficzn¹ i obejmowa³y wybrane gospodarstwa ekologiczne w Polsce.
Problematyce zarz¹dzania przedsiêbiorstwami rolniczymi powiêcono 24 publikacje.
Pierwsza grupa problemów dotyczy podejmowania decyzji w przedsiêbiorstwach rolniczych (3 publikacje, w tym ksi¹¿ka). Tym zagadnieniem Jubilat zajmowa³ siê równie¿ w pracy
doktorskiej. Pracê tê nale¿y uznaæ za nowatorsk¹, gdy¿ zagadnienia podejmowania decyzji nie
by³y dotychczas w ten sposób badane. W literaturze ekonomiczno-rolniczej nie by³o odpowiednich przyk³adów. W opracowaniu tym podjêto tak¿e próbê okrelenia racjonalnych rozmiarów podstawowej jednostki gospodarczej w rolnictwie na podstawie liczby decyzji podejmowanych przez jej kierownika. Praca ta pt.: Podejmowanie decyzji w przedsiêbiorstwach
rolniczych zosta³a opublikowana jako monografia w Rocznikach Nauk Rolniczych.
Kolejne zagadnienie to problematyka celów gospodarczej dzia³alnoci cz³owieka
(6 publikacji), do której prof. W. Ziêtara równie¿ podszed³ nowatorsko, bowiem wówczas
kwestii tych nie przedstawiano w ten sposób w naszej literaturze. We wnioskach z badañ
Profesor stwierdzi³, ¿e zysk nie jest jedynym celem dzia³alnoci realizacji celów rzeczywistych. Jedn¹ z wa¿niejszych publikacji z tego zakresu jest praca pt.: System celów rolniczych gospodarstw rodzinnych, wykonana wspólnie z Edwardem Majewskim i opublikowana w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej nr 6/1997. Zastosowano w niej oryginaln¹ metodê badania hierarchii celów (porównywanie parami). W wyniku badañ ustalono, ¿e w
badanej zbiorowoci rolników (595) jako cel najwa¿niejszy sklasyfikowano: wychowanie
dzieci i zapewnienie im dobrej przysz³oci, za dochód z gospodarstwa zosta³ sklasyfikowa-
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ny na pozycji 4. Referat o tej tematyce pt.: System of farmers objectives  basis to formulate
strategies of family farms of Poland zosta³ wyg³oszony na IV Europejskim Sympozjum pt.:
Rural and farming system analysis w Stuttgarcie  Hohenheim w 1998 roku.
Kwestii planowania jako dziedziny zarz¹dzania powiêcono 8 publikacji, z których
najwa¿niejsza to praca habilitacyjna pt.: Plan roczny i koncepcja kontroli jego organizacji
w pañstwowym przedsiêbiorstwie rolniczym (1989). Roli informacji w zarz¹dzaniu powiêcono 6 publikacji. Prace te by³y wynikiem badañ dotycz¹cych rozpoznania stanu i potrzeb
informacyjnych w pañstwowych przedsiêbiorstwach rolniczych oraz opracowania skomputeryzowanych systemów ewidencji i przetwarzania danych dotycz¹cych nak³adów pracy, si³y poci¹gowej, maszyn i innych rodków.
Problematyka przekszta³ceñ w³asnociowych w rolnictwie jest jednym z wa¿niejszych i
najszerzej podejmowanych problemów naukowych. Prof. W. Zietara rozwa¿a³ j¹ w blisko 70
publikacjach, z tego 31 naukowych i pozosta³ych popularno-naukowych. Ponadto zagadnienia te znalaz³y odbicie w 15 referatach wyg³oszonych na konferencjach naukowych i opublikowanych w materia³ach konferencyjnych. Ogólnie publikacje te podzieliæ mo¿na na 2 grupy:
1) dotycz¹c¹ koncepcji i kierunków przekszta³ceñ w³asnociowych w rolnictwie,
2) obejmuj¹c¹ efekty przekszta³ceñ w³asnociowych.
W pierwszej grupie na podkrelenie zas³uguj¹ prace traktuj¹ce o roli sektora uspo³ecznionego w rolnictwie w procesie przekszta³ceñ w³asnociowych, a w szczególnoci zagadnienia dzier¿awy ziemi, w tym opracowanie pt.: Dzier¿awa ziemi w RFN jako czynnik przemian
w strukturze obszarowej przedsiêbiorstw rolniczych opublikowane w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej nr 1/3/1992. Do tej grupy nale¿y zaliczyæ tak¿e publikacjê w Berichte über
Landwirtschaft pt.: Analyse der bisherigen Entwicklung und der aktuellen Agrarprobleme
der polnischen Landwirtschaft. Zagadnienia dotycz¹ce koncepcji przekszta³ceñ w³asnociowych najpe³niej profesor W. Ziêtara przedstawi³ w opracowaniach niepublikowanych.
Zdecydowanie szerzej omawiane s¹ efekty przekszta³ceñ w³asnociowych. Tematyka
ta znalaz³a siê szczególnie w 24 publikacjach wydanych po uzyskaniu tytu³u profesora. Na
podkrelenie zas³uguj¹ 4 publikacje traktuj¹ce o skutkach przekszta³ceñ w³asnociowych w
by³ej NRD, gdzie w wyniku przekszta³ceñ w³asnociowych wykszta³ci³y siê trzy grupy form
prawnych przedsiêbiorstw: przedsiêbiorstwa osoby fizycznej (gospodarstwa rodzinne),
spó³ki cywilne i przedsiêbiorstwa z osobowoci¹ prawn¹ (spó³dzielnie rolnicze i spó³ki z
o.o.). Cech¹ charakterystyczn¹ przemian w rolnictwie w by³ej NRD jest ci¹gle malej¹ca rola
przedsiêbiorstw z osobowoci¹ prawn¹, przejawiaj¹ca siê spadkiem w u¿ytkowaniu ziemi z
72% w 1992 r. do 54% w 1998 r., przy jednoczesnym wzrocie udzia³u w równej mierze
gospodarstw rodzinnych i spó³ek cywilnych (z 13 do 23%). Skutki przekszta³ceñ w³asnociowych w rolnictwie polskim by³y omawiane w kilkunastu publikacjach (referatach na
konferencjach naukowych), a tak¿e w publikacji w jêzyku niemieckim pt.: Ziele und Stand
der Eigentumsumwandlung in der polonischen Landwirtschaft wydanej w: Berichte über
Landwirtschaft oraz 2 artyku³y w wydawnictwach austriackich.
Zagadnienia integracji z Uni¹ Europejsk¹ i konkurencyjnoæ polskich przedsiêbiorstw
rolniczych znajduj¹ odzwierciedlenie w 8 publikacjach, z tego 5 dotyczy problemów zwi¹zanych z integracj¹, m.in. opracowanie Wp³yw ró¿nych scenariuszy polityki rolnej na mo¿liwoci rozwojowe gospodarstw ze szczególnym uwzglêdnieniem Unii Europejskiej. Prace
te by³y wykonywane we wspó³pracy z T. Kondraszukiem i E. Majewskim. W ich ramach
analizowano procesy dostosowawcze przedsiêbiorstw rolniczych o ró¿nych kierunkach i
skali produkcji. Zagadnienie konkurencyjnoci polskiego rolnictwa profesor W. Ziêtara
zaprezentowa³ w trzech artyku³ach. By³o to opracowanie Konkurencyjnoæ polskiego rol-
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nictwa w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹ (Postêpy Nauk Rolniczych nr 2/1997) i
dwa artyku³y wspólnie z Andrzejem Parzonko dotycz¹ce organizacji gospodarstw mlecznych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Artyku³y te zosta³y opublikowane
w Przegl¹dzie Hodowlanym nr 2 i 3/1999.
W ostatnich latach profesor W. Ziêtara skoncentrowa³ siê na opracowaniu modelu
rozwoju polskiego rolnictwa (m.in. Model polskiego rolnictwa  wobec aktualnych wyzwañ Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki ¯ywnociowej nr
73/2009), uwarunkowaniach jego zmian (m.in. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania zmian w polskim rolnictwie do 2020 r. IUNG, Studia i Raporty IUNG-PIB z. 14) oraz
uwarunkowaniach rozwoju przedsiêbiorstw rolnych (m.in. Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych Roczniki Naukowe SERiA t. XI, z. 1).
Z dokonanego przegl¹du dorobku naukowego wynika, ¿e profesor W. Ziêtara ma bardzo
du¿e osi¹gniêcia w rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych, zarówno w doskonaleniu metodologii badañ, jak i wzbogacaniu wiedzy teoretycznej z zakresu funkcjonowania rolnictwa i
przedsiêbiorstw rolniczych. Jego badania i prace maj¹ w przewa¿aj¹cej czêci charakter pionierski i oryginalny, wnosz¹ du¿y wk³ad do rozwoju teorii i odpowiadaj¹ na zapotrzebowanie
praktyki rolniczej, tak¿e s³u¿¹ doskonaleniu rozwi¹zañ praktycznych. Miêdzy innymi z tych
wzglêdów profesor W. Ziêtara posiada niekwestionowany autorytet zarówno w rodowisku
naukowym, jak i w rodowisku praktyki gospodarczej, z któr¹ utrzymuje cis³y kontakt.
KSZTA£CENIE KADR NAUKOWYCH
Równie znacz¹ce jak dorobek naukowy s¹ zas³ugi profesora W. Ziêtary w zakresie
kszta³cenia kadr. Ta sfera dzia³alnoci Profesora obejmuje indywidualne kszta³cenie na poziomie magistra i doktora. By³ promotorem 220 prac magisterskich, z czego 33 przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. W latach 1972-1990 by³ opiekunem studenckiego
KNE Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Ko³o to w tym okresie nale¿a³o do wyró¿niaj¹cych siê aktywnoci¹ w skali kraju. Ponadto, pe³ni³ funkcjê opiekuna 91 prac dyplomowych przygotowanych przez s³uchaczy studiów podyplomowych z ekonomiki i organizacji
przedsiêbiorstw rolniczych, zarz¹dzania, bankowoci i finansów oraz MBA.
Profesor by³ promotorem 20 zakoñczonych przewodów doktorskich, a tak¿e promotorem dwóch przewodów o nadanie przez Senat Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie tytu³u doktora honoris causa: prof. dr. hab. Güntherowi Steffenowi (1998) z
Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn i prof. dr. hab. h. c. multi Erwinowi Reischowi
(2002) z Uniwersytetu w Hohenheim.
Pe³ni³ funkcjê recenzenta w 5 postêpowaniach o nadanie tytu³u profesora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i tak¿e w 5 postêpowaniach o zatrudnienie na stanowisku profesora.
By³ recenzentem w 9 przewodach habilitacyjnych i w 19 przewodach doktorskich, w tym 1 na
Uniwersytecie w Bonn. Ponadto zrecenzowa³ ponad 180 artyku³ów i prac do publikacji.
Wa¿nym elementem dzia³alnoci profesora W. Ziêtary w zakresie kszta³cenia kadr naukowych jest prowadzone w Katedrze od kilkudziesiêciu lat seminarium doktorskie, w którym uczestnicz¹ doktoranci z ró¿nych uczelni rolniczych, instytutów naukowych i z praktyki gospodarczej.
Inicjatorem tego seminarium i pierwszym kierownikiem by³ prof. Ryszard Manteuffel. Nastêpnie
prowadzi³ je prof. Florian Maniecki, a od kilkunastu lat odbywaj¹ siê one pod kierunkiem prof. W.
Ziêtary. W ramach seminarium kandydaci na doktorów i doktorów habilitowanych prezentuj¹
za³o¿enia metodyczne swoich prac i wyniki badañ, a nastêpnie odbywa siê nad nimi dyskusja
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naukowa. Bez dzia³alnoci tego seminarium, jak równie¿ bez wielu indywidualnych konsultacji,
których prof. W. Ziêtara udzieli³ kandydatom, wiele osób nie uzyska³oby stopni doktora lub
doktora habilitowanego albo uzyska³oby je ze znacznym przesuniêciem czasowym.
DZIA£ALNOÆ ORGANIZACYJNA
Dzia³alnoæ organizacyjna prof. W. Ziêtary jest bardzo rozleg³a. W sferze nauki wi¹¿e
siê z dzia³alnoci¹ w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), pocz¹tkowo jako cz³onka, a od 1976 r. jako przewodnicz¹cego Sekcji Rolnej i Przemys³u RolnoSpo¿ywczego Oddzia³u Warszawskiego. Pod Jego kierownictwem Sekcja systematycznie
organizowa³a ogólnokrajowe konferencje naukowe i upowszechnieniowe. W latach 19801991 Sekcja TNOiK wspólnie z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych zorganizowa³a 7 ogólnokrajowych konferencji. We wszystkich prof. Ziêtara pe³ni³
funkcjê kierownika organizacyjnego, a w czterech tak¿e funkcjê sekretarza naukowego. W
1981 roku Sekcja wraz Instytutem Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW
zorganizowa³a 2 konferencje naukowe, dotycz¹ce kierunków zmian systemu zarz¹dzania i
organizacji w pgr i rsp. Tematyka tych konferencji wyprzedza³a rozwi¹zania przyjête w
ramach ówczesnej reformy gospodarczej w 1991 roku. Sekcja Rolna i Przemys³u RolnoSpo¿ywczego TNOiK równie¿ zorganizowa³a konferencjê na temat przekszta³ceñ w³asnociowych w rolnictwie, toruj¹c drogê rozwi¹zaniom prawnym przyjêtym w ustawie z 19
padziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa i o
zmianie niektórych ustaw. Z tytu³u pracy w TNOiK Profesor zosta³ odznaczony Srebrn¹ i
Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ TNOiK oraz Srebrn¹ Odznak¹ (Syrenk¹) za zas³ugi dla Warszawy.
Profesor W. Ziêtara w latach 80. trzykrotnie kierowa³ tematami badawczymi, wchodz¹cymi w sk³ad resortowych problemów badawczych. Poczynaj¹c od 1991 roku do chwili
obecnej kierowa³ 15 grantami, w tym 10 promotorskimi, z których wszystkie zosta³y zakoñczone obronami prac doktorskich. Kierowa³ tak¿e grantem finansowanym przez Komitet
Integracji Europejskiej FIESTA II pt. Ekonomiczna efektywnoæ produkcji mleka w Polsce
i wybranych krajach Unii Europejskiej. Aktualnie wspó³kieruje projektem badawczym
MNiSzW pt. Miêdzynarodowa Sieæ Gospodarstw Porównawczych  byd³o mleczne, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Mleka, Agri Benchmark  ¿ywiec wo³owy. Konkurencyjnoæ produkcji mleka i ¿ywca wo³owego w Polsce i na wiecie.
W latach 1997-2008 Profesor kierowa³ Katedr¹ Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw
Rolniczych SGGW. W tym okresie Katedra zajmowa³a czo³owe miejsca w ocenie dzia³alnoci naukowej, w tym dwukrotnie by³a wyró¿niona nagrod¹ JM Rektora SGGW. Profesor W.
Ziêtara posiada rzadko spotykan¹ umiejêtnoæ tworzenia dobrego klimatu dla pracy naukowej i dydaktycznej, a tak¿e korzystnych warunków dla rozwoju zarówno m³odszych, jak i
samodzielnych pracowników naukowych. Wyznaje zasadê, ¿e w takiej jednostce jak katedra naukowa, ka¿dy z pracowników powinien wiedzieæ co nale¿y do jego obowi¹zków i
czego siê od niego oczekuje. Obca mu jest zasada rêcznego sterowania. Katedra w czasie
kierownictwa prof. W. Ziêtary znacznie powiêkszy³a swój sk³ad osobowy, wzmocni³a swoj¹
pozycjê naukow¹, publikacyjn¹ i upowszechnieniow¹.
Wród osi¹gniêæ organizacyjnych Profesora nale¿y równie¿ wymieniæ pe³nion¹ funkcjê cz³onka Senatu SGGW i dzia³alnoæ jako przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Finansowej SGGW, któr¹ pe³ni³ przez dwie kadencje w latach 2000-2005 oraz funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Dydaktycznej Rady Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego (obecnie Wydzia³u
Nauk Ekonomicznych) SGGW.
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Za dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ by³ wyró¿niany wieloma nagrodami, w tym 3 nagrodami I stopnia JM Rektora SGGW i 5 nagrodami II stopnia. Zosta³
odznaczony Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
W ramach dzia³alnoci poza SGGW wymieniæ nale¿y nastêpuj¹ce funkcje:
 cz³onek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (od 1996 r.),
 cz³onek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej 
Pañstwowy Instytut Badawczy (od 1996 r.),
 cz³onek Kolegium Redakcyjnego Zagadnieñ Ekonomiki Rolnej (od 2000 r.),
 cz³onek Rady Konsultacyjnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie
Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1993- 2004),
 prezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (w latach 2000-2001),
 doradca prezesa Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (w latach 1992-2002).
W ramach ka¿dej z tych funkcji prof. W. Ziêtara wykazywa³ du¿¹ aktywnoæ, wnosz¹c
wa¿ny wk³ad o charakterze merytorycznym i organizacyjnym.
DZIA£ALNOÆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
Profesor Ziêtara jest autorem programów i pomocy dydaktycznych, w tym podrêczników i skrytów dla wielu przedmiotów nauczania. Jest bardzo cenionym dydaktykiem. Prowadzone przez Niego zajêcia ciesz¹ siê du¿ym uznaniem wród studentów, co jest zas³ug¹
bogatej treci merytorycznej wyk³adów, praktycznego ich odniesienia, logicznego wywodu
i doskona³ego przygotowania. Brak w nich kokieterii i prób przypodobania siê s³uchaczom.
Profesor Ziêtara jest wymagaj¹cy, a prowadzone przez niego egzaminy  w po³¹czeniu
pisemne i obowi¹zkowo ustne  s¹ dok³adnym sprawdzeniem wiedzy studentów i koñcz¹
siê obiektywn¹ ocen¹. Wysoko cenione przez studentów s¹ prowadzone przez Profesora
seminaria magisterskie oraz konsultacje dla magistrantów. Na szczególne podkrelenie zas³uguje Jego umiejêtnoæ aktywizowania studentów do merytorycznego uczestnictwa w
seminariach, wyra¿aj¹cego siê w zadawaniu pytañ czy zabieraniu g³osu w dyskusji nad
wyg³aszanymi przez studentów referatami dotycz¹cymi przygotowywanych prac magisterskich. Skutkuje to terminowym przygotowaniem prac magisterskich na wysokim poziomie.
WSPÓ£PRACA Z PRAKTYK¥
Praca naukowa Profesora w du¿ej mierze ukierunkowana jest na zastosowanie wyników badañ w praktyce. Profesor utrzymuje cis³e kontakty z praktykami ze swojej dziedziny,
jest osob¹ znan¹ i cenion¹ w rodowisku wiejskim, odwiedzi³ osobicie wiele przedsiêbiorstw i gospodarstw rolniczych. Dla wielu przedsiêbiorstw przygotowywa³ plany rozwoju, wielokrotnie doradza³ kierownictwom przedsiêbiorstw rolnych oraz dyskutowa³ kwestie
organizacyjno-ekonomiczne z rolnikami. Pomimo wielu lat zamieszkiwania w Warszawie, nie
straci³ kontaktu ze wsi¹. Wykorzystuje ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê sposobnoæ do odwiedzin
gospodarstwa rodzinnego, przedsiêbiorstw rolnych i gospodarstw, w tym gospodarstw
swoich by³ych magistrantów i znajomych. Przez wiele lat by³ doradc¹ prezesa Agencji
W³asnoci Rolnej (obecnie Agencja Nieruchomoci Rolnych) Skarbu Pañstwa oraz cz³onkiem Rady Konsultacyjnej ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypo-
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spolitej Polskiej. Jego przemylenia i koncepcje znajdowa³y zastosowanie w budowaniu
przemian w³asnociowych polskiego rolnictwa. W latach 90. przygotowa³ wiele programów
dla Telewizji Edukacyjnej Notowania, wielokrotnie jako wyk³adowca prowadzi³ szkolenia
dla rolników i przedsiêbiorców rolnych. Przeciwstawia³ siê nieracjonalnym pomys³om politycznym, m.in. podwa¿aniu trwa³oci umów dzier¿awy, administracyjnemu ograniczaniu
wielkoci obszarowej gospodarstw, nieuzasadnionym dop³atom do spekulacyjnie traktowanych upraw ekologicznych (np. plantacje orzechów w³oskich). Dzia³alnoæ na rzecz praktyki rolniczej zaowocowa³a wysok¹ pozycj¹ Profesora w rodowisku wiejskim.
PROFESOR WOJCIECH ZIÊTARA JAKO CZ£OWIEK, KOLEGA I PRZYJACIEL
Profesor W. Ziêtara jest cz³owiekiem skromnym, punktualnym i pracowitym. Mo¿na go
okreliæ jako tytana pracy, a pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej w szczególnoci. Profesor jest humanist¹, lubi obcowaæ z ludmi, ma ³atwoæ nawi¹zywania z nimi kontaktów i jest im ¿yczliwy, ale i wymagaj¹cy. Kocha góry, p³ywanie i jazdê na rowerze. Jednoczenie jest realist¹, nie poddaje siê nieuzasadnionym uniesieniom, twardo st¹pa po ziemi.
Nie toleruje g³upoty i sztucznoci. Ceni racjonalnoæ postêpowania i zachowañ. Jest wreszcie wypróbowanym koleg¹ i przyjacielem. Kiedy sytuacja to uzasadnia, potrafi doceniæ i
pochwaliæ, kiedy nie  wyraziæ opiniê nielukrowan¹, a nawet niepochlebn¹. Profesor dopuszcza odmiennoæ pogl¹dów i stanowisk, lecz oczekuje argumentów.
Profesor Wojciech Ziêtara jest osob¹ znan¹ i cenion¹ w nauce, dydaktyce, praktyce
gospodarczej i rolniczej. Ma bardzo rozleg³y i bogaty dorobek w ka¿dej z tych dziedzin. Jest
niekwestionowanym autorytetem, wybitnym uczonym w dziedzinie nauki o przedsiêbiorstwie rolniczym. Cieszy siê du¿ym uznaniem wród studentów i absolwentów, praktyków,
pracowników naukowych ze rodowiska nauk ekonomicznych, w³adz Uczelni i Wydzia³u
oraz pracowników Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw SGGW.
NA PODSUMOWANIE
Jubileusz 70-lecia urodzin profesora doktora habilitowanego doktora honoris causa
Wojciecha Ziêtary jest nie tylko okazj¹ do podsumowania dotychczasowego Jego wielop³aszczyznowego dorobku, podkrelenia zas³ug w rozwoju nauki, kszta³ceniu kadr naukowych i studentów, wdra¿aniu osi¹gniêæ naukowych do praktyki czy z³o¿enia najlepszych
¿yczeñ, dobrego zdrowia i wszelkiej pomylnoci, ale tak¿e wyra¿enia oczekiwañ dalszej
aktywnoci Profesora dla dobra nauki, rozwoju pracowników naukowych, studentów i
dobra rodowiska wiejskiego.
Sto lat, Drogi Profesorze, Kolego i Przyjacielu!
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Henryk Runowski
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: henryk_runowski@sggw.pl

