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Załącznik nr 2 

 

1. Informacje podstawowe i przebieg pracy zawodowej 

 

Imię i nazwisko: 

Stanisław Szarek 

 

Informacje podstawowe 

Urodziłem się 18 listopada 1966 roku w Brzostku, woj. podkarpackie. W latach 1981-

1986 uczęszczałem do Technikum Hodowlanego w Samostrzelu, woj. kujawsko-pomorskie. 

Od 1986 do 1991 roku studiowałem rolnictwo na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły 

Rolniczo Pedagogicznej w Siedlcach. Pracę magisterską „Efektywność chowu lisa 

srebrzystego w gospodarstwach rolnych” napisałem i obroniłem w katedrze Ekonomiki i 

Organizacji Rolnictwa w 1991 roku.  

Od 1981 do 1996 roku czynnie uprawiałem podnoszenie ciężarów. Byłem członkiem 

kadry narodowej juniorów i seniorów, 2-krotnym rekordzistą Polski w tej dyscyplinie sportu. 

Zdobyłem 10 medali Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Polski (3 

złote medale MMP, 2 złote, 4 srebrne i 1 brązowy medal MP seniorów).  

Moim podstawowym miejscem pracy była Akademia Podlaska, przekształcona od 

1.10.2010 roku w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Od 1.12.2001 roku do 

30.09.2010 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w zakładzie Ekonomiki, Organizacji 

Rolnictwa i Agrobiznesu. Od 1.10.2010 jestem pracownikiem Katedry Zarządzania 

Przedsiębiorstwem, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na stanowisku 

adiunkta.  

Jako promotor prowadziłem i prowadzę prace dyplomowe i magisterskie studentów 

kierunku rolnictwo, zarządzanie i logistyka. W czasie pracy pod moim kierownictwem, 

wypromowanych zostało łącznie 48 prac licencjackich, inżynierskich, i magisterskich.  

 

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

Rok 

uzyskania 
Stopień 

2001  Akademia Podlaska – uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych 

w specjalności ekonomika, 

1998  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Studium Podatkowe, 

1991  Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach - Wydział Rolniczy – 

Rolnictwo, uzyskanie tytułu magistra.  

 

Przebieg zatrudnienia: 

Rok Miejsce zatrudnienia 

Od 2011 Sąd Okręgowy w Siedlcach – biegły z zakresu rolnictwa, ekonomiki i 

organizacji przedsiębiorstw,  

od 2010  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w 

Siedlcach, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem – adiunkt, 

od 2009  prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów w Społecznej Akademii Nauk 

w Łodzi,   

2000-2010  Akademia Podlaska – Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa - adiunkt,  

1992 -2001 Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Rolnictwa – asystent, 

2003 -2009  AZS Siedlce – funkcja wiceprezesa,  

od 2006  wykładowca z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w agrobiznesie, 
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rachunkowości i finansów – TWP w Siedlcach, 

1994-1999  Zespół Szkół Rolniczych w Siedlcach – nauczyciel arytmetyki gospodarczej, 

bankowości,  

1999-2003  wykładowca i prowadzenie ćwiczeń z bankowości w Wyższej Szkole 

Finansów i Zarządzania w Siedlcach,  

 

 

2. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.)  

  

Osiągnięcie naukowe w myśl art. 16 ust. 2 rzeczonej ustawy stanowi przyznanie patentu oraz 

cykl siedmiu jednotematycznych publikacji, dotyczących problematyki związanej z 

zastosowaniem efektu hormetycznego w ekonomice rolnictwa. Zostały one zamieszczone w 

recenzowanych czasopismach z listy MNiSW oraz recenzowanej monografii:  

1. Zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP 5.11.2002 roku wynalazku pod nazwą 

„Urządzenie do odkażania płynów ustrojowych”. Opis urządzenia został zamieszczony w 

Biuletynie Urzędu Patentowego z dnia 17-05-2004 (nr 10/2004), Informacja o udzieleniu 

patentu zamieszczona w Wiadomościach Urzędu Patentowego z dnia 30-09-2008 (nr 

09/2008 s. 2663). Przyznany decyzją z dnia 25.01.2008 patent ma numer P 356958. 

2. Szarek S., 2005,  Deficiencies in the law of diminishing returns Part I, EJPAU, 8(3), #3  

3. Szarek S., 2005, Use of concept of hormesis phenomenon to explain the law of 

diminishing returns Part II, EJPAU, 8(4), #61 

4. Szarek S. 2006: Możliwości wynikające z zastosowania efektu hormetycznego do 

wyjaśnienia prawa malejącej wydajności. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3; s. 29-46 

5. Szarek S. 2006.: Uzupełnienie koncepcji rozwoju zrównoważonego dzięki zastosowaniu 

efektu hormetycznego. ZN AR we Wrocławiu, nr 540, s. 509. 

6. Szarek S., 2007: Znaczenie efektu hormetycznego w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. 

Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica 254 (47), Wyd. Naukowe 

Akademii Rolniczej Szczecin, s. 315 

7. Szarek S., Marcysiak A., 2009: Efektywność produkcji roślinnej na glebach o 

zróżnicowanej zawartości metali ciężkich. Acta Scientarum Polonorum, seria 

Oeconomia, 8 (2) 2009, s. 155-163. 

8. Szarek S. 2010: Ekonomiczne aspekty zastosowania efektu hormetycznego w rolnictwie. 

Monografia, Wieś Jutra, Warszawa ss. 88 

 

Ważnym etapem w pracy badawczej było zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP 

5.11.2002 roku idei wynalazku pod nazwą „Urządzenie do odkażania płynów ustrojowych”. 

Opis urządzenia został zamieszczony w Biuletynie Urzędu Patentowego z dnia 17-05-2004 

nr10/2004, a informacja o udzieleniu patentu w Wiadomościach Urzędu Patentowego z dnia 

30-09-2008 nr 09/2008 s.2663. Przyznany decyzją z dnia 25.01.2008 patent ma numer  

P 356958. Ideą przyświecającą wynalezieniu urządzenia było zjawisko hormezy radiacyjnej, 

oznaczające stymulujący wpływ na organizmy żywe niskich dawek promieniowania 

jonizującego. Prace nad tym zagadnieniem zwróciły moją uwagę na wpływ hormezy 

wywołanej przez różne szkodliwe substancje, przede wszystkim metale ciężkie, na wzrost i 

rozwój organizmów żywych.  

W produkcji rolniczej zawęża się proces gospodarowania w rolnictwie do czynnika 

ziemi, pracy i kapitału, przy czym marginalizuje się często wpływ czynnika ziemi oraz 

czynników przyrodniczych. Analizując materiał badawczy zwracałem uwagę na sytuacje, gdy 

oszczędna gospodarka nakładami prowadziła do zaskakująco dobrych rezultatów. W takiej 



3 | S t r o n a  

 

sytuacji mówi się o gospodarującym, jako o osobie, której "i na kamieniu urośnie" lub też o 

tak zwanych "dobrych rękach". Często spotykałem się z opinią gospodarujących, że na ich 

ziemiach dobrze rodzi się pszenica i ziemniaki, zaś nie udaje się jęczmień bądź kukurydza. 

Natomiast u innych producentów, który gospodarują na podobnych glebach, rośliny te rosną i 

dają dobre plony. Przykłady z życia codziennego znalazły potwierdzenie w doświadczeniach. 

Na takich samych glebach, przy zastosowaniu tych samych metod i środków produkcji efekty 

produkcyjne były zróżnicowane. Dla przykładu, przedział zmienności plonów buraka 

cukrowego wynosił na czarnych ziemiach 185 dt∙ha
-1

, 193 dt∙ha
-1

 na madach i 305 dt∙ha
-1

 na 

glebach brunatnych. Tak duże różnice tłumaczone były najczęściej zmiennością warunków 

pogodowych, ilością opadów. Poznanie i zrozumienia mechanizmu hormezy pozwoliło mi 

spojrzeć na te wyniki z bardziej racjonalnej perspektywy.  

Teoretyczne przesłanki, że efekt hormetyczny może mieć duży wpływ na osiąganą 

produktywność, dochodowość i efektywność produkcji, były inspiracją do przeprowadzenia 

badań, których wyniki są zamieszczone w przedłożonych publikacjach.  

W pierwszej kolejności przeprowadzono studia bibliograficzne nad efektem 

hormetycznym i skonstruowano jego podstawowe założenia. W publikacjach „ Deficiencies 

in the law of diminishing returns”, “Use of concept of hormesis phenomenon to explain the 

law of diminishing returns” oraz “Możliwości wynikające z zastosowania efektu 

hormetycznego do wyjaśnienia prawa malejącej wydajności”, pokazano powiązania między 

efektem hormetycznym a prawem malejącej wydajności. W trakcie badań nad efektem 

hormetycznym okazało się, że graficzne odwzorowanie prawa malejącej wydajności i efektu 

hormetycznego jest takie samo. Dokonano więc połączenia tych zagadnień na gruncie 

ekonomicznym. Poznanie mechanizmu rządzącego prawem malejącej wydajności pozwoliło 

spojrzeć na produkcję rolniczą bardziej racjonalnie. Okazało się, że tylko w ten sposób można 

dokonać wyboru odpowiedniego poziomu intensywności produkcji. Problematyka ta i jej 

wpływ na dochodowość produkcji w skali globalnej są w literaturze zagadnieniem 

niedostatecznie opracowanym, ponieważ odpowiedź na pytanie jak intensywnie 

gospodarować aby osiągnąć najwyższy poziom dochodowości jest jedną z najistotniejszych 

kwestii racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami.  

Wyniki tych studiów były cytowane w specjalistycznej literaturze zagranicznej z listy 

Web of Science: Environmental Chemistry Letters  Volume: 8   Issue: 4,; oraz: Journal of 

American Science, 2011;7(2); International Journal of Academic Research Vol. 3. No. 3; 

Pakistan  Journal of Biological Sciences, (12:1531-1534) i zagranicznych dysertacjach 

doktorskich.  

W opracowaniu „Znaczenie efektu hormetycznego w zrównoważonym rozwoju 

rolnictwa” stwierdzono, że w warunkach naszego kraju, przy zastosowaniu tych samych 

nakładów i środków produkcji, w województwach, w których w glebach występuje więcej 

pierwiastków śladowych efektywność produkcji była wyższa niż w województwach, gdzie 

gleby miały niższą zawartość tych pierwiastków. Estymacja funkcji plonowania roślin 

uprawnych w latach 2003 – 2005 pokazała, że za pomocą zawartości wybranych 

pierwiastków śladowych (miedzi, ołowiu i niklu) można wyjaśnić zmienność plonowania 

zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych lepiej, niż za pomocą wielkości nawożenia 

mineralnego, ponieważ zmienna ta okazała się statystycznie nieistotna. 

W opracowaniu „Uzupełnienie koncepcji rozwoju zrównoważonego dzięki 

zastosowaniu efektu hormetycznego” zweryfikowano  tezę, że realizacja zadań z zakresu 

rozwoju zrównoważonego nie może być spełniona, jeśli pominięty zostanie efekt 

plonotwórczy wywołany podwyższoną zawartością metali ciężkich w glebie. Wnioskowanie 

w skali makro oparto na materiałem empirycznym dotyczącym plonowania roślin w Polsce w 

latach 2002-2004. Szczególna uwagę zwrócono na województwo Śląskie, które posiada 

przeciętne warunki do prowadzenia produkcji rolniczej. Poziom nawożenia jest tam niższy od 
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średniej krajowej i wynosi około 70 kg NPK∙ha
-1

. Natomiast plony roślin uprawnych oraz 

warzyw zdecydowanie przekraczają średnią krajową. Pod względem plonowania warzyw 

województwo Śląskie zajmowało w latach 2002-2004 pierwsze miejsce w Polsce. 

Wyjaśnienie tego stanu rzeczy nie jest możliwe w świetle dotychczasowej wiedzy. Dopiero 

zastosowanie do jego wyjaśnienia zjawiska hormezy pozwoliło wyjaśnić  ten fenomen. 

Okazało się, że województwo Śląskie posiada najbardziej „zasobne” w metale ciężkie gleby. 

Ten dodatni efekt działania zwiększonej zawartości w glebie pierwiastków śladowych z 

powodzeniem rekompensuje niskie nawożenie mineralne.   

 Dla potwierdzenia zaobserwowanych zależności w skali gospodarstwa rolnego, 

przeprowadzono badania terenowe, których celem było określenie wielkości plonowania 

roślin na glebach o zróżnicowanej zawartości metali ciężkich. Przyjęto założenie, że na 

glebach o zwiększonej zawartości metali ciężkich wystąpi efekt hormetyczny, co oznacza, że 

na glebach tych plonowanie będzie wyższe, niż na glebach o niskiej zawartości metali 

ciężkich. Wyniki tych badań zostały zamieszczone w pracy „Efektywność produkcji roślinnej 

na glebach o zróżnicowanej zawartości metali ciężkich”. 

Do badań wytypowano 10 działek rolnych, zlokalizowanych na glebach klasy IVa i 

IVb, zaliczanych do kompleksu 4 i 5. Analizowane gleby charakteryzowały się zróżnicowaną 

zawartością metali ciężkich. Stwierdzono, że na glebach o wyższej zawartości metali ciężkich 

plony w produkcji roślinnej były wyższe, jak na glebach o niskiej zawartości tych metali. 

Wyjaśnienie tego zjawiska nie nastręcza trudności, jeśli zgodzić się z wystąpieniem w tym 

przypadku efektu hormetycznego. Wyższa zawartość metali ciężkich w glebach badanych 

gospodarstw jako „naturalnych stresorów” wzmacniać może układ odpornościowy roślin, 

przez co stają się one mniej narażone na choroby i wpływ innych, niekorzystnych czynników 

zewnętrznych. Prowadzi to do zwiększenia masy jednostkowej i wydania większej ilości 

materiału genetycznego w postaci nasion. W efekcie obserwuje się wzrost produktywności, co 

poprawia również efektywność produkcji.  

W zaistniałej sytuacji należy wziąć pod uwagę rodzaj interakcji zachodzący pomiędzy 

zawartymi w glebie metalami ciężkimi a nawożeniem mineralnym. W świetle aktualnych 

danych, te dwa czynniki mogą wykazywać działanie komplementarne w stosunku do plonu. 

Jednak po przekroczeniu określonej zawartości metali ciężkich w glebach czy też 

zastosowaniu dość wysokiego poziomu nawożenia mineralnego może dochodzić do zjawiska 

odwrotnego. W przypadku wysokiego nawożenia na glebach zawierających więcej metali 

ciężkich może się okazać, że nie przynosi ono oczekiwanych efektów w postaci zwyżki 

plonu. Reakcja roślin uprawnych na poziom nawożenia i zawartość w glebie metali ciężkich 

jest cechą odmianową. W tej sytuacji należy dość poważnie potraktować możliwość uprawy 

lub hodowli roślin i odmian tolerujących zwiększoną ilość metali ciężkich w glebie.  

Uzupełnieniem prac nad efektem hormetycznym była recenzowana monografia 

„Ekonomiczne aspekty zastosowania efektu hormetycznego w rolnictwie”. Celem 

badawczym materiału zawartego w kolejnych rozdziałach monografii była odpowiedź na 

pytanie, czy przestrzenne zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w glebach dzięki 

wystąpieniu efektu hormetycznego ma wpływ na plonowanie roślin, a w konsekwencji na 

efektywność produkcji. Zbadano również, jaki jest ilościowy wpływ zawartych w glebach 

metali ciężkich na plonowania roślin oraz kształtowanie się efektywności produkcji roślinnej. 

Próbowano również określić, o ile niższe nakłady na produkcję są ponoszone w 

gospodarstwach położonych na glebach zawierających wyższe ilości metali ciężkich, jak w 

gospodarstwach, które gospodarują na glebach zawierających niższe ilości tych metali. 

Dla realizacji celu badawczego analizie poddano poziom plonowania roślin 

uprawnych w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego na podstawie danych 

statystycznych z tego okresu. Określono siłę zależności pomiędzy plonowaniem roślin a 

zawartością metali ciężkich w glebach Polski przy użyciu rachunku korelacji i 
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jednoczynnikowej regresji liniowej. Zbadano również siłę związku pomiędzy plonowaniem 

roślin z okresu międzywojennego a jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wskaźnik 

waloryzacji). Określono zależność pomiędzy zawartością metali ciężkich w glebach 

poszczególnych województw a wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi. Aby pokazać 

skutki działania efektu hormetycznego w tym okresie, poddano analizie plony z województw, 

w glebach których zanotowano najwyższą (województwo śląskie) i najniższą (województwo 

podlaskie) zawartość metali ciężkich. 

Dla zbadania skutków wystąpienia efektu hormetycznego w latach 2003-2008 

poddano analizie poziom plonowania roślin uprawnych, warzyw i owoców we wszystkich 

województwach Polski.  

Dla weryfikacji postawionych hipotez przeprowadzono również 3 doświadczenia 

wazonowe, w których zbadano wpływ zróżnicowanych dawek ołowiu w glebie oraz 

nawożenia mineralnego na plonowanie zielonej masy żyta i trawy łąkowej. Wyniki te stały się 

podstawą do określenia -przy zastosowaniu kalkulacji niepełnych- efektywności produkcji. 

Czynnikiem różnicującym plonowanie było: 

- 6 poziomów Pb w glebie - od 25 do 150 mg∙kg
-1

 gleby,  

- 3 poziomy nawożenia azotowego - od 40 do 120 kg∙ha
-1

. 

- poziom kontrolny dla Pb, gdzie Pb = 0 mg∙kg
-1

 gleby przy wzrastających dawkach N,  

- poziom kontrolny dla N, gdzie N = 0 kg∙ha
-1

 przy wzrastających dawkach Pb.  

 Plon zielonej masy uzyskany w doświadczeniu przeliczono na 1 ha powierzchni. Na 

tej podstawie określono wielkość potencjalnej produkcji towarowej mleka z jednostki 

powierzchni i obliczono wartość nadwyżki bezpośredniej możliwej do uzyskania w produkcji 

tego mleka. Przy zastosowaniu kalkulacji niepełnych uwzględniono dodatkowe koszy nawozu 

mineralnego oraz koszty jego zastosowania w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.  

Wykazano, że zróżnicowana zawartość metali ciężkich w glebach, dzięki wystąpieniu 

efektu hormetycznego może, podobnie jak inne czynniki, w zadowalający sposób wyjaśnić 

zmienność plonowania roślin. Wystąpienie tego efektu pozwala także wyjaśnić 

prawidłowości w kształtowaniu się efektywności i dochodowości produkcji na poziomie 

pojedynczego gospodarstwa oraz na poziomie całego kraju. Przeprowadzone w pracy wyniki 

analizy badań empirycznych upoważniają do wysunięcia następujących wniosków.  

1. Wzrost zawartości ołowiu w glebie, dzięki wystąpieniu efektu hormetycznego miał 

korzystny wpływ na plonowanie roślin. Zaobserwowano zjawisko komplementarności 

pomiędzy nawożeniem, a zawartością Pb w glebie w zakresie niskich dawek azotu oraz 

konkurencyjności w zakresie dawek średnich i wysokich.  

2. Wyniki doświadczeń wazonowych pokazały, że zastosowanie dodatkowej dawki azotu na 

glebach o wyższej zawartości ołowiu może spowodować obniżenie się wartości nadwyżki 

bezpośredniej w produkcji rolniczej. Z drugiej strony, określona zawartość tego 

pierwiastka w glebie może być czynnikiem wpływającym na zwiększenie się wartości tej 

nadwyżki. Jej wzrost obserwowano na glebach, w których zawartość ołowiu w glebie nie 

przekraczała 70 mg∙kg
-1

. Na glebach o wyższych zawartościach ołowiu zaobserwowano 

obniżenie się wartości tej nadwyżki.  

3. Dane eksperymentalne i przeprowadzony rachunek marginalny pokazały, że rezygnacja z 

wysokich dawek nawożenia mineralnego może być drogą do poprawy efektywności 

produkcji na glebach, które zawierają wyższe ilości metali ciężkich. W tej sytuacji 

oszczędne - w dawkach niższych od zalecanych - stosowanie nawozów mineralnych, jest 

czynnikiem, który może obniżyć straty i poprawić tę efektywność.  

4. Zaobserwowano zależności pomiędzy poziomem plonowania roślin a zawartością metali 

ciężkich w glebach w okresie międzywojennym oraz w czasach współczesnych. 

Oszacowane przy użyciu analizy statystycznej wartości poszczególnych współczynników 
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pokazały, że zawartość metali ciężkich w glebach jest czynnikiem mającym istotny 

wpływ na plonowanie roślin uprawnych.  

Wyniki prezentowane w tym opracowaniu pokazują, że na glebach, które zawierają 

wyższe ilości metali ciężkich, nie można stosować wysokich dawek nawożenia mineralnego. 

Wzrost wysokości nawożenia w istotny sposób obniża wyniki ekonomiczne i efektywność 

produkcji rolniczej. Sytuacja taka może mieć miejsce na glebach, które zgodnie z 

informacjami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 165, poz. 1359), 

mogą być zaliczane do gleb o normalnej, nie podwyższonej zawartości metali ciężkich.  

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń oraz przegląd literatury przedmiotu 

pozwoliły na wskazanie związków pomiędzy prawem malejącej wydajności a efektem 

hormetycznym. Takie postawienie sprawy pozwala na wyjaśnienie wielu nierozwiązalnych 

dotychczas problemów. Tłumaczy zachodzące w rolnictwie anomalie, jakimi są bez wątpienia 

wysokie plony większości roślin uprawnych na Śląsku. Tłumaczy również, dlaczego polityka 

rządu PRL zakładająca maksymalizację plonowania roślin, dzięki zwiększaniu dawek 

nawożenia mineralnego, była niewłaściwa. Najważniejszą jednak kwestią, jaką daje 

wykorzystanie efektu hormetycznego do wyjaśnienia prawa malejącej wydajności, jest 

możliwość precyzyjnego powiązania wpływu wzrostu intensywności gospodarowania ze 

wzrostem efektywności produkcji. Dodatkowo można pogodzić tak rozbieżne zagadnienia, 

jak intensyfikacja produkcji rolniczej z uwzględnieniem zasad gospodarowania przyjaznych 

środowisku. Akceptacja przejawów działania efektu hormetycznego może mieć wpływ na 

zasady Dobrej Praktyki Rolniczej. Uwzględnienie  plonotwórczego wpływu na rośliny 

podwyższonej zawartości metali ciężkich w glebach pozwoli na wyznaczenie właściwych 

dawek nawożenia mineralnego. Dane empiryczne pokazały, że powinno być ono niższe na 

tych glebach, które zawierają wyższe ilości metali ciężkich.  

Kluczowego znaczenia w ocenie efektywności nabiera rachunek ekonomiczny, jako 

podstawowe narzędzie przy podejmowaniu decyzji w gospodarstwie rolnym. Wystąpienie 

efektu hormetycznego sprawia, że rachunek ten powinien być prowadzony nie tylko w 

odniesieniu do gospodarstwa jako całości, ale w odniesieniu do każdego pola oddzielnie w 

gospodarstwie. Wynika to z faktu, że występuje duże, przestrzenne zróżnicowanie zawartości 

metali ciężkich w glebach.  

Materiał zawarty w monografii nie wyczerpuje wszystkich aspektów praktycznych i 

poznawczych związanych z efektem hormetycznym. Prowadzone są badania nad uściśleniem 

teorii renty gruntowej, jako jednego z podstawowych pojęć klasycznej ekonomii z 

wykorzystaniem efektu hormetycznego. Tworzony jest również model wzrostu 

gospodarczego, oraz wyjaśnienie przyczyn bogactwa narodów z wykorzystaniem do tego celu 

efektu hormetycznego. Tworzone są również podstawy do uzupełnienia przedstawionego w 

niniejszym opracowaniu efektu hormetycznego wywoływanego przez metale ciężkie o 

zjawisko hormezy radiacyjnej. Prowadzone jest również trzeci rok doświadczenie polowe w 

kontrolowanych warunkach nad wpływem metali ciężkich na plonowanie różnych gatunków 

roślin uprawnych.  

Podsumowując wkład przedstawionego wyżej cyklu publikacji w rozwój nauk 

ekonomicznych warto wskazać najważniejsze osiągnięcia:  

1) o charakterze teoretycznym (metodycznym):  

- prawo malejącej wydajności i efekt hormetyczny są ze sobą ścisłe powiązane, 

- prawo malejącej wydajności jest pochodną efektu hormetycznego i jest podrzędne w 

stosunku do niego,  

- zjawisko efektu hormetycznego jest możliwe do zastosowania w ekonomice rolnictwa, 

2) o charakterze empirycznym (badawczym): 
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- wykazano zróżnicowanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych na glebach o 

różnych zawartościach metali ciężkich, 

- wyższa efektywność produkcji roślinnej osiągana jest na glebach zawierających 

wyższe ilości metali ciężkich, 

- zwiększona do pewnego stopnia zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych 

wykazuje działanie komplementarne z nawożeniem mineralnym, 

3) o charakterze aplikacyjnym: 

- optymalne nawożenie winno uwzględniać plonotwórczy wpływ zawartych w glebach 

metali ciężkich,   

- zalecane normy nawożenia na glebach zawierających wyższe ilości matali ciężkich 

mogą doprowadzić do załamania plonowania i nadmiernej absorpcji tych metali przez 

rośliny, co może spowodować zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi. Problem może 

dotyczyć nawet 25% użytków rolnych w Polsce.  

- jest możliwe obniżenie zużycia nawozów mineralnych w skali całego kraju, co 

przyczyni się do ochrony środowiska i jest zgodne z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Dane empiryczne wskazują, że nawożenie w skali kraju można obniżyć 

nawet o 250 tys. ton.  

 

3. Pozostałe osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 

Przedstawiony cykl publikacji wpisuje się w główne pola moich zainteresowań 

naukowo-badawczych, które koncentrują się wokół dwóch grup zagadnień, a mianowicie: 

a) Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej, 

b) Ekonomika i organizacja gospodarstw agroturystycznych 

c) Ekonomika i organizacja produkcji grzybów. 

 

a) Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej.  

Od roku 1994 prowadzono badania na uwarunkowaniami efektywności produkcji w 

gospodarstwach specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w regionie dawnego 

województwa siedleckiego. Badaniami objęto gospodarstwa, w których obsada zwierząt 

przekraczała 500 SF*100ha
-1

. Efektem prowadzonych badań był szereg publikacji nad 

ekonomicznymi uwarunkowaniami produkcji trzody chlewnej w Polsce. W pracy „Jak 

obniżyć koszty produkcji tuczników przez zastąpienie jednej paszy inną paszą” (Trzoda 

chlewna 1/1996) – zaprezentowano zagadnienia substytucji pasz w żywieniu trzody chlewnej. 

W pracach „Przy jakiej wadze sprzedawać tuczniki stosując różne rodzaje pasz, czyli koszty 

krańcowe ostatnich kilogramów przyrostu” (Trzoda chlewna nr 4/1996),  oraz „Zastosowanie 

rachunku kosztów marginalnych w produkcji żywca” (Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4-

5/1999) zaprezentowano zastosowanie rachunku marginalnego do wyznaczenia optymalnej 

wagi sprzedaży tuczników. W pracy „Nowe aspekty ekonomiczne w produkcji tuczników 

przy zmianie kryterium rozliczenia za żywiec” (Trzoda chlewna nr 8-9/1996) zaprezentowano 

problematykę efektywności produkcji mięsa wieprzowego, gdzie podstawowym kryterium 

wyznaczenia ceny była mięsność tuczników.  

Jednocześnie prowadzono badania nad uwarunkowaniami ekonomicznymi 

gospodarowania w innych gałęziach produkcji zwierzęcej. W opracowaniach: „Mleko czy 

mięso ? (Nowoczesne Rolnictwo nr 6/1996), „Waga opasów i opłacalność” (Nowoczesne 

Rolnictwo nr 7/1996), „Wysoki dochód z mlecznic”. Nowoczesne Rolnictwo nr 8/1996, 

„Plony a opłacalność produkcji mleka (Nowoczesne Rolnictwo nr 11/1996), „Zastępowanie 

(substytucja) pasz w żywieniu zwierząt gospodarskich (Wieś i doradztwo nr 4/1996),  

„Koniec opasu” (Farmer nr 21/1996), „Cena żniw” (Farmer nr 14/1997), „W co inwestować? 

(Top Agrar, nr 11/1998) przedstawiono zastosowanie rachunku ekonomicznego w 

zarządzaniu produkcją i kosztami w różnych gałęziach produkcji  gospodarstwa rolniczego. 
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 Publikacje te miały duże znaczenie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej pt.: 

„Efektywność produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach indywidualnych” która została 

przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Kożucha. Praca została obroniona w 

2001 roku i decyzją rady Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach uzyskałem 

tytuł doktora.  

 Praca doktorska nie została wydana w formie książkowej, jednak wyniki badań zostały 

opublikowane w następujących publikacjach naukowych: 

Kożuch A., Szarek S „Możliwości przewidywania wielkości produkcji i cen żywca 

wieprzowego w Polsce”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3/2001; Kałuża H., S. Szarek: 

„Wpływ poziomu mięsności na dochodowość produkcji żywca wieprzowego”. Prace 

naukowe AE we Wrocławiu. (Wrocław 2003); „Cykle koniunkturalne produktów rolnych”. 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Olsztyn (2002); Szarek S., Kałuża H.: 

„Optymalizacja skali produkcji żywca wieprzowego przy zastosowaniu progu rentowności”. 

Roczniki Naukowe Zootechniki, Kraków 2004, T. 31, z. 2, Szarek S., Kałuża H.: (2004) 

„Wpływ intensywności gospodarowania na dochodowość produkcji żywca wieprzowego”. 

Prace naukowe SGGW, zeszyt nr 33; Szarek S., Kałuża H.: 2004. „Granice ekstensyfikacji 

produkcji tuczników w świetle analizy progu rentowności”. Acta Agraria et Silvestria, Series 

Agraria, Sekcja Ekonomiczna, Vol. XL 2003,  Kraków.  

 Wyniki te zostały również zaprezentowane w pracach popularno-naukowych: 

„Możliwości przewidywania wielkości produkcji żywca wieprzowego w Polsce”. Trzoda 

Chlewna nr 10/2001; „Określenie progu rentowności w chowie trzody chlewnej”. Trzoda 

chlewna nr 11/2001; „Magia mięsności”. Trzoda Chlewna 12/2003.  

 Po obronie pracy doktorskiej współuczestniczyłem w badaniach nad efektywnością 

produkcji drobiarskiej. W związku z akcesją naszego kraju do UE w 2004 roku zmieniła się 

sytuacja ekonomiczna producentów drobiu. Dostosowanie warunków produkcji do dyrektyw 

Komisji Europejskiej, likwidacja maczek mięsno-kostnych w żywieniu drobiu miały swoje 

reperkusje w produkcji. Pogorszenie się opłacalności produkcji zostało zauważone i 

zanalizowane w następujących publikacjach:  Witak B. Szarek S. (2004): Charakterystyka 

produkcyjno-ekonomiczna odchowu indyków rzeźnych na przykładzie trzech ferm w 

województwie mazowieckim. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego. 72 z. 4 (2004); 

Szarek S., Witak B.;  Production efficiency of turkey-hen rearing during the withdrawal from 

mixtures feeds of animal origin, EJPAU, 8(3), #14 (2005); Szarek S., Soczewka I., Zmiany 

parytetu dochodowego producentów żywca drobiowego po wejściu do Unii Europejskiej. 

Prace Komisji Nauk Rolnych i Biologicznych XLIII, Seria B Nr 57, Bydgoskie Towarzystwo 

Naukowe, Bydgoszcz (2005); Szarek S., Witak B., Zmiany efektywności produkcji indyków 

rzeźnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Zootechniki, Tom 32, z. 

2 (2005); Szarek S., Witak B., Kałuża H., Konsekwencje zmiany komponentów białkowych w 

mieszankach paszowych dla drobiu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja 

w Krakowie nr 415, zeszyt 30, Kraków (2005).  

 Wyniki badań empirycznych zostały opublikowane w specjalistycznych czasopismach 

ogólnopolskich: Szarek S. Witak B.; „Kto płaci za zmiany?” Pasze Przemysłowe 11-12/2004; 

Szarek S. Witak B.: „Problemy z mączką zwierzęcą – bilans strat producenta.” Polskie 

Drobiarstwo 11/2004; Szarek S., Witak B.:
 „
Zastosowanie analizy marginalnej do wyznaczenia 

ceny równowagi skupu żywca indyczego”. Polskie Drobiarstwo nr 6/2005; Szarek S., Witak 

B.: „Efektywność produkcji indyków w 2004 roku”. Polskie Drobiarstwo nr 7/2005; Szarek 

S.: „Recepta na opłacalną produkcję indyków rzeźnych”. Polskie Drobiarstwo nr 9/2005.  

 

b) Ekonomika i organizacja gospodarstw agroturystycznych.  

W pracy badawczej zajmowałem się również uwarunkowaniami ekonomicznymi 

agroturystyki. Badałem typowe gospodarstwa agroturystyczne, to znaczy takie, w których 
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działalność turystyczna jest uzupełnieniem działalności rolniczej. Badania te zostały zawarte 

w pracach: „Zmiany poziomu dochodu rolniczego w gospodarstwach agroturystycznych”. 

Prace Komisji Nauk Rolnych i Biologicznych XLIV, Seria B Nr 58, Bydgoskie Towarzystwo 

Naukowe, Bydgoszcz (2005); „Ilościowy i wartościowy próg rentowności usług 

turystycznych świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne”. Wieś i Rolnictwo, nr 

4(129)/2005; Szarek S., Niewęgłowski M., Nawrocki T.,: Ekonomiczne uwarunkowania 

rozwoju agroturystyki we wschodniej Polsce. Red. M. Żabka, R. Kowalski. (w) Przyroda a 

turystyka we wschodniej Polsce. Wyd. AP, Siedlce (2007).  

W roku 2006 wydałem liczący 140 stron podręcznik „Zarys ekonomiki i organizacji 

gospodarstwa agroturystycznego”, w którym przedstawiłem uwarunkowania rozwojowe 

agroturystyki w Polsce oraz podstawy rachunku ekonomicznego w gospodarstwie 

agroturystycznym.  

W pracy badawczej związanej z agroturystyką szczególnie zainteresowały mnie 

gospodarstwa świadczące usługi rekreacji konnej, które osiągały wysoką efektywność w 

stosunku do gospodarstw nie prowadzących takiej działalności. Znalazło to odzwierciedlenie 

w następujących publikacjach: Szarek S., Kałuża H., 2007: „Wyniki ekonomiczne 

gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi rekreacji konnej”. red. G.A. Ciepiela, J. 

Sosnowski „Agroturystyka – moda czy potrzeba?”, Monografie nr 80, Wyd. Akademii 

Podlaskiej (2007); Szarek S., Marcysiak A., Niewęgłowski M.,: „Poziom dochodowości 

gospodarstw agroturystycznych świadczących usługi rekreacyjne”. Zeszyty Problemowe 

Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 521/2006; Szarek S., Nawrocki T., Soczewka I.: „Próg 

rentowności usług rekreacji konnej w gospodarstwach agroturystycznych”. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471/2007.  

Wyniki tych badań były cytowane w specjalistycznej literaturze krajowej 

 

c) Ekonomika i organizacja produkcji grzybów. 

Od roku 2011 prowadzone są badania nad uwarunkowaniami ekonomicznymi 

produkcji pieczarek w Polsce. Początkiem badań była praca  Szarek S., Koc G. (2011): 

Efektywność zastosowania wzrastających dawek hydrożeli w uprawie pieczarki 

dwuzarodnikowej. JARD 4(21)2011, w której na podstawie doświadczenia zbadano efekty 

ekonomiczne wzrastających dawek hydrożeli i określono ich ekonomicznie uzasadniona 

dawkę. W pracy Szarek S., Koc G. (2011): Uwarunkowania ekonomiczne produkcji pieczarek 

w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. 3 (328), s. 178-187, określono dochodowość 

produkcji pieczarek w Polsce, na podstawie badań ankietowych 28 pieczarkarni 

zlokalizowanych w powiecie siedleckim i łosickim. Wyniki tych badań w pracy Szarek S. Koc 

G. (2011): Ocena produkcji pieczarek z wykorzystaniem punktu krytycznego. Roczniki 

Naukowe SERiA, T. XIII, Z. 2, s- 471-476, posłużyły do wyznaczenia progu rentowności i 

marży bezpieczeństwa w produkcji pieczarek. W pracy Szarek S., Koc G. (2012):Efektywność 

intensyfikacji uprawy pieczarek w Polsce w warunkach produkcji towarowej. Roczniki 

Naukowe SERIA, tom XIV, zeszyt 1, s. 519-523, określono ekonomiczną efektywność 

zwiększenia liczby cykli produkcyjnych w pieczarkarniach dzięki zastosowaniu podłoża 

wyższej fazy. W pracy Szarek S., (2012): Wpływ wykształcenia producentów na wyniki 

ekonomiczne w produkcji artykułów spożywczych.  Zeszyty Naukowe UP-H, nr 95/2012, s. 

329, określono, że producenci pieczarek posiadający wyższe wykształcenie osiągają wyższą 

efektywność produkcji i lepiej opłacają pracowników najemnych zatrudnianych w ich 

pieczarkarniach. Badania nad tym zagadnieniami są kontynuowane.  

 

Przedstawiony dorobek, powstał na podstawie badań empirycznych w terenie. 

Wypełnia on lukę w literaturze tematu, ponieważ mało jest, lub nie są dostępne,  opracowania 

na temat całościowych uwarunkowań ekonomicznych prowadzenia gospodarstw 



10 | S t r o n a  

 

agroturystycznych. W szczególności dotyczy to gospodarstw które zajmują się agroturystyką, 

w połączeniu z jednoczesnym prowadzeniem rekreacji konnej. Jednostki takie uznać należy 

za najbardziej dochodowe wśród gospodarstw agroturystycznych.   

Z kolei publikacje dotyczące produkcji indyków rzeźnych i grzybów są 

opracowaniami, dotyczącymi całościowych uwarunkowań ekonomicznych w tych 

działalnościach. Ich wartość wynika z faktu, że powstały wyłącznie na podstawie badań 

empirycznych ferm indyków i pieczarkarni, zlokalizowanych w powiecie siedleckim i 

łosickim. Tak kompleksowe opracowanie tych zagadnień nie było dotychczas poruszane w 

literaturze przedmiotu, a wyniki badań zostały przedstawione w specjalistycznych 

publikacjach popularnonaukowych o zasięgu krajowym.  

 

 

4. Uczestnictwo w projektach badawczych 

1. Członek międzynarodowego zespołu badawczego Państwowego Uniwersytetu I.I. 

Miecznikowa w temacie: "Steady development of national economies in the conditions of 

instability of the world currency-financial system". Temat badawczy nr 220. Kierownik 

tematu: Yuri  Nikolaev.  

2. 2011 r. - wykonawca grantu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

nr RRe-029-22-19/11(33) z dnia 18.05.2010 roku pt: „Analiza krajowego rynku i 

rozpoznawalności produktów ekologicznych, struktury popytu, oczekiwań konsumentów 

i wielkości obrotów produktami ekologicznymi”. Kierownik tematu Teresa 

Nowogródzka.  

3. Do 2011 r. - kierownik tematu badawczego nr W/03/886 „Wpływ intensywności 

gospodarowania na efektywność ekonomiczną produkcji zwierzęcej”.  

 

Uczestnictwo w statutowych tematach badawczych: 

4. 61/92/S - Procesy przystosowawcze rolnictwa do gospodarski rynkowej na tzw. „Ścianie 

Wschodniej”. Kierownik tematu – Halina Kałuża.  

5. 107/98/S - Stymulowanie czynników wpływających na wzrost dochodów w 

gospodarstwach rolniczych w rejonach rolnictwa ekstensywnego. Kierownik tematu – 

Halina Kałuża. 

 

 

5. Zbiorcze zestawienie dorobku  

Mój łączny dorobek naukowo-dydaktyczny liczy 120 pozycji. Liczba prac napisanych 

w ważniejszych czasopismach z listy MNiSW, popularyzacja dorobku i zbiorcze zestawienie 

dorobku  zostało przedstawiono w tabelach 1- 3. Cytowania moich prac oraz liczba prac w 

bazach danych i liczba punktów za nie uzyskana, przedstawia się następująco:  

a) liczba cytowań publikacji  

−  liczba cytowań publikacji naukowych według bazy Web of Science   1 

−  liczba cytowań publikacji naukowych według bazy Scopus     2 

−  liczba cytowań publikacji naukowych według bazy Google Scholar   9 

−  liczba cytowań publikacji naukowych według BazEkon     2 

−  liczba cytowań publikacji naukowych według Publish&Perish    4 

−  liczba cytowań publikacji ogółem                16 
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Tabela 1: Wybrane publikacje w czasopismach z listy MNiSW 

Nazwa czasopisma 

Punktacja 

czasopisma wg listy 

MNiSW 

Liczba publikacji 

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej                 9             4 

Wieś i Rolnictwo 9 2 

Acta Scientarum Polonorum seria „Oeconomia” 9 2 

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 9 1 

Roczniki Naukowe SERiA 7 6 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 9 5 

Współczesne Zarządzanie 9 1 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 6 1 

Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 4 1 

Roczniki Nauk Zootechnicznych 4 2 

Prace Naukowe SGGW 6 1 

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 7 5 

Zeszyty Naukowe AR Kraków 6 1 

Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 6 3 

Journal of Agribusiness and Rural Development 7 2 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 2: Popularyzacja dorobku naukowego w czasopismach specjalistycznych 
Nazwa czasopisma Nakład czasopisma Liczba publikacji 

Przegląd Hodowlany  nakład 1000 egz. 1 

Trzoda Chlewna    nakład 9000 egz. 9 

Nowoczesne Rolnictwo  nakład 5000 egz. 3 

Wieś i Doradztwo   nakład 2000 egz. 1 

Farmer    nakład 15000 egz. 3 

Top Agrar    nakład 43000 egz. 1 

Pasze Przemysłowe   nakład 3000 egz. 1 

Polskie Drobiarstwo  nakład 9000 egz. 6 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 3: Zestawienie zbiorcze dorobku naukowego: 

Wyszczególnienie 

Przed uzyskaniem 

stopnia dr 

(liczba) 

Po uzyskaniu 

stopnia dr 

(liczba) 

Razem Udział (%) 

Podręczniki i skrypty 2 10 12 10,00 

Monografie 
 

1 1 0,83 

Rozdziały w monografiach 
 

9 9 7,50 

Publikacje z listy MNiSW 1 47 48 40,00 

Pozostałe recenzowane prace naukowe 5 6 11 9,17 

Doniesienia i komunikaty naukowe 
 

2 2 1,67 

Prace popularno-naukowe 14 12 26 21,67 

Patenty 
 

1 1 0,83 

Ekspertyzy 
 

10 10 8,33 

Prace niepublikowane 
 

1 1 0,83 

Ogółem 22 98 120 100,00 

Źródło: opracowanie własne 
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b) liczba publikacji w bazach danych 

−  liczba publikacji naukowych w bazie British Library Direct    4 

−  liczba publikacji naukowych w bazie AGRIS      4 

−  liczba publikacji naukowych w bazie Google Scholar             20 

−  liczba publikacji naukowych w bazie BazEkon              13 

c) liczba punktów za publikacje 

−  liczba punktów za publikacje naukowe wg listy MNiSW; patent         402 

−  liczba punktów za wszystkie publikacje             447 

d) udział własny w publikacjach; prace obcojęzyczne 

−  jako pierwszy autor        93 

−  jako prace samodzielne        63 

−  prace obcojęzyczne opublikowane      10 

−  prace obcojęzyczne złożone do recenzji          2 

−  prace w recenzji           4 

 

6) Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science i innych; 

−  indeks Hirscha publikacji według bazy Web of Science      1 

−  indeks Hirscha publikacji według bazy Google Scholar      2 

−  indeks Hirscha publikacji ogółem        3 

 
 

W trakcie zatrudnienia w macierzystej jednostce brałem udział w organizacji  

4 konferencji naukowych, z czego w 2 byłem sekretarzem. Ponadto uczestniczyłem w  

19 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowanych przez inne 

jednostki, gdzie prezentowane były moje prace badawcze. 

                                                    
 


