
Edward Majewski 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie 



 Liczba projektów – 32 

 

• Międzynarodowe – 23  

•  - jako koordynator    -    4 

 - jako kierownik zespołu -  17, 

  [w tym: programy ramowe    – 7] 

 

• Krajowe                  - 9   

 - jako koordynator  -   7 

 

             

 



 Bez wątpienia tak: 

 

- Nie było by mnie tutaj 

 

- Nie byłbym tym, kim jestem 

 

 Czy nadal warto? 



 Wykazać, że „warto” 

 Wskazać problemy 

 Przedstawić przykłady projektów 

 

 

 



 Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego 
SGGW 
 

 4 lata pracy w sektorze agrobiznesu 
 

 Roczna praktyka na farmach w USA 
 

 Powrót na SGGW (1975) – dziś Wydział Nauk 
Ekonomicznych 

 

Główne obszary badawcze: 

Trwały (zrównoważony) Rozwój [Sustainable Development] 

Wspólna Polityka Rolna UE 

 

 



Oszacowanie skutków wdrożenia WPR po akcesji do UE 
(Polska, Węgry, Słowacja) 
 

 Pierwszy projekt międzynarodowy 

 Pierwszy, w którym wystąpiłem w roli koordynatora 

 Partnerzy z 4 krajów, w tym: aktualny Rektor, były 
Rektor,  aktualny Dziekan,  były Dziekan 

 Mało rozpoznane zagadnienie, nowe (dla nas) 
metody i narzędzia – wykorzystywane do dziś 

 Orientacja na efekt – minimum biurokracji 

 Wielka praca wykonana przez 4 studentów 



„Trwałość (sustainability) krótkich łańcuchów dystry-
bucji i certyfikowanych systemów produkcji rolniczej 
 

 31 partnerów z 7 krajów 

 

  9 pakietów roboczych (SGGW – 5 pakietów) 

 

 Wkład studentów – w pierwszych 2 latach 3 
prace magisterskie i 2 prace licencjackie  

 Doktorantka 



 Opracowanie metodyki oraz ilościowe oceny 
trwałości „krótkich” i „długich” łańcuchów 
dystrybucji produktów rolniczych i żywności 
poprzez wskaźniki trwałości (sustainability 
indicators); 
 

 Analiza  i rekomendacje udoskonalenia systemu 
rejestracji Produktów wpisanych przez Komisję 
Europejską do Rejestru Chronionych Nazw 
Pochodzenia, Oznaczeń Geograficznych i 
Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności; 
 

 Przeprowadzenie lokalnych debat z zastosowaniem 
  nowatorskiej metody „Hybrid Forum”   



 Rolnicy wykorzystują często kilka kanałów 
dystrybucji – określamy to mianem 
„hybrydowość” (Hybridity); 

 

 Wydłuża się dystans między producentem 
żywności a jej konsumentami; 

 

 „Krótkie” kanały dystrybucji zapewniają większe 
korzyści ekonomiczne, a wbrew utartym 
przekonaniom – są mniej przyjazne dla 
środowiska („ślad węglowy”); 



Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) – nazwy 

regionu, miejsca użyte w opisie produktu, cały proces 

technologiczny odbywa się na określonym obszarze 

geograficznym. 

  

Chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) 

region, miejsce z którego pochodzi produkt 

posiadający szczególną specyficzną jakość, reputację 

….., 

 

Gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS)  

produkt spożywczy, którego skład, sposób produkcji 

lub przetwarzania odpowiada tradycyjnej praktyce w 

odniesieniu do tego produktu lub został on 

wytworzony ze składników, które są tradycyjnie 

stosowane. 



Mała rozpoznawalność 
 

Olej rydzowy (GTS) pochodzi z: 
 

  A: rydzów 

 B: ryżu 

 C: innej rośliny 

 D: Rydzyny 
 

przerwa 
 

C: z Lnianki rydzowej 

 

 



 

Mała rozpoznawalność 

+ oscypek, ser koryciński, jabłka łąckie / 

grójeckie; 

 

? Truskawka Kaszubska 

? Pierekaczewnik; 

? Suska Sechlońska 

? ..........wrzawska  

? Fasola wrzawska 
 

 

 



Brak lub mała efektywność promocji 
 

Mała skala produkcji 
 

Uzależnienie od pośredników 
 

Zafałszowania produktów („podróbki”) 
 

Niski poziom kapitału społecznego 
wśród producentów  

 



Źródło: E. Majewski, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 97, z. 2, 2010 



Korzyści 

Zdobywanie nowej wiedzy 

Nawiązanie kontaktów 

Poszerzenie horyzontów 
naukowych 

Rozwój warsztatu naukowego 

Atrakcyjność wyjazdów 

Doskonalenie języka obcego   
Dodatkowe zarobki   



Korzyści Koszty 

Zdobywanie nowej wiedzy 
Konflikt z innymi obowiązkami 
zawodowymi 

Nawiązanie kontaktów 
Uciążliwość czynności 
administracyjnych 

Poszerzenie horyzontów 
naukowych 

Praca kosztem obowiązków 
rodzinnych 

Rozwój warsztatu naukowego Zwiększony czas pracy 

Atrakcyjność wyjazdów Inne 

Doskonalenie języka obcego   
Dodatkowe zarobki   



Szanse 

Łatwiejszy rozwój naukowy 

Inspiracja dla własnych 
pomysłów badawczych 
Perspektywy współpracy w 
przyszłości 
Promocja własnej osoby i 
uczelni 

Więcej publikacji 

Szansa na doskonalenie 
umiejętności językowych 

  



Szanse  Zagrożenia 

Łatwiejszy rozwój naukowy Opóźnienie awansu 

Inspiracja dla własnych 
pomysłów badawczych 

Brak wsparcia 
instytucjonalnego 

Perspektywy współpracy w 
przyszłości 

Ryzyko  

Promocja własnej osoby i 
uczelni 

Konflikt z innymi 
obowiązkami 

Więcej publikacji 

Szansa na doskonalenie 
umiejętności językowych 

  



 Przygotowanie wniosku pochłania coraz więcej 

czasu (głównie koordynator), a jednocześnie 

szansa sukcesu jest coraz mniejsza 

(konkurencja), 

 Nakłady pracy są zwykle większe niż planowane, 

 Budżet „ubogiego krewnego” na opłatę pracy 

(zwłaszcza w H2020), 

 Utrudnienie w doskonaleniu się w wąskim 

obszarze zainteresowań badawczych, 
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Czas [ lata 1990-2017] 

Biurokracja EU

E. Majewski, "Nauka w pajęczynie biurokracji", Forum Akademickie, 2012, No. 3 
 

R. Z. Morawski, "Nauka w czasach biurokracji„, Wyd. Politechniki Łódzkiej 2016 
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Czas [ lata 1990-2017] 

Biurokracja EU Biurokracja PL
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Czas [ lata 1990-2017] 

Biurokracja EU Biurokracja PL Biurokracja SGGW
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Czas [ lata 1990-2017] 

Biurokracja EU Biurokracja PL Biurokracja SGGW Wsparcie SGGW



 Służą naukowemu rozwojowi:  

◦ każdy nowy projekt  - nowe wyzwania,  

◦ doskonalenie warsztatu - efekt synergii  w wyniku pracy 

zespołowej , 

◦ większa szansa na „dobre” publikacje 

 Zapewniają środki na badania! Bez nich, 

zależnie od dyscypliny – „nie ma nauki” 

 Udany projekt zwiększa szanse na dalszą 

współpracę i rozwój 

 Uczestnictwo w projektach – rozpoznawalność w 

środowisku naukowym 

 

  



 Warunkiem wstępnym jest „ dobry pomysł”  
lub zaproszenie 
 

 Działamy na „rynku „ – trzeba być lepszym od 
konkurentów 
 

 Nie można się zrażać niepowodzeniami 
 

 Trzeba przyjąć, że nie ma problemów nie do 
rozwiązania 
 

 Każdy następny projekt jest łatwiejszy 

 

 

  

 



Projekty międzynarodowe – szansa dla 
„młodych”  pracowników nauki 

 

II kategorie ludzi 

 

Problem ustawodawcy i zwierzchników  

 

Powinność… 

…pomagać w stworzeniu lepszych warunków 
naukowego rozwoju młodym adeptom nauki 

 

 

 

  

 



Warunki powodzenia:  

  

 Kompetentni członkowie zespołu  

 Entuzjazm i wiara w powodzenie 

 Dobra współpraca 

 Ciężka praca, ale….. 

 

No pain, no gain  


