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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy  w ramach 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo, gospodarka 

żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej” 

organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Instytut Rozwoju Wsi  

i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 

 

Celem konferencji jest podsumowanie dziesięciu lat członkostwa Polski  
w Unii Europejskiej i jego roli w przemianach zachodzących w całej gospodarce 
żywnościowej oraz na obszarach wiejskich. Intencją Organizatorów jest, by 
naukowy dyskurs objął niezmiernie ważne zagadnienia związane  
z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach 
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wśród nich należy wymienić 
następujące kwestie:  

  globalne uwarunkowania Wspólnej Polityki Rolnej; 
  funkcjonowanie łańcucha żywnościowego; 
  przemiany społeczne i strukturalne w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich; 
  sytuacja dochodowa i opodatkowanie rolnictwa; 
  wymiana handlowa w obszarze produktów rolno-spożywczych; 
  funkcjonowanie sektorów rolnych; 
  środowiskowe aspekty Wspólnej Polityki Rolnej. 

Konferencja będzie również okazją do zintegrowania środowiska ekonomistów 

rolnych oraz tworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki  

i praktyki. 
 

 

Konferencja organizowana 

 jest pod patronatem honorowym   

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Marszałka Województwa Mazowieckiego 

JM Rektora SGGW w Warszawie 

 

Zachęcamy do współpracy i zapoznania się z ofertą trzech pakietów 

sponsorskich 

 



PAKIETY SPONSORSKIE 

                  Złoty     Srebrny         Brązowy 

    

Informacja na stronie WNE       

Rozstawienie roll-up’ów w czasie 

konferencji (liczba)      3      2      1 

Logo na stronie konferencji       

Logo na materiałach konferencyjnych       

Włączenie gadżetów oraz produktów 

do pakietów konferencyjnych      

Prezentacja multimedialna firmy w 

czasie obrad (na małych projektorach)      

Informacja na stronie SGGW     

Wystawienie stoiska w czasie 

konferencji bez możliwości sprzedaży 

produktów 
    

Prezentacja w telewizji SGGW     

Możliwość jednodniowego 

wystawienia stoiska firmy na WNE w 

czasie późniejszym 
    

 

Cena netto                 5 000 zł               3 000 zł          1 500 zł 

 

Kwota przeznaczona zostanie na kwestie organizacyjne konferencji  

w dniu 11 kwietnia 2014r. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w konferencji 

Komitet Organizacyjny 

Więcej informacji na stronie konferencji: 10eu.wne.sggw.pl 

 

              Kontakt          Monika Świetlińska 
                                             tel: +48 508 328 314 
                                             e-mail: monika_swietlinska@sggw.pl 


