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Zaproszenie na
XXV KONGRES
STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW
ROLNICTWA I AGROBIZNESU

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu
i obszarów wiejskich

Komunikat nr 1

Warszawa, 11-13 września 2018

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Kongresie
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,
który odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
w dniach 11-13 września 2018 roku.

Temat XXV Kongresu:

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich
Kongres organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Patronat honorowy nad XXV Kongresem SERiA objął
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Bielawski
W programie Kongresu przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w siedmiu sekcjach problemowych
zatytułowanych:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

Ekonomiczno-społeczne czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich.
Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym.
Warunki zrównoważonego rozwoju biogospodarki.
Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw.
System finansowy w agrobiznesie.
„Challenges for the development of agribusiness and rural areas” – Sekcja anglojęzyczna.

Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach:
Wariant
Udział w Kongresie bez
uczestnictwa w wyjeździe
studyjno-tematycznym
Pełny udział w Kongresie
(wraz z opłatą za wyjazd
studyjno-tematyczny)
Udział w Kongresie (bez
publikacji wraz z opłatą za
wyjazd studyjno-tematyczny) –
osoby towarzyszące

Nr wariantu

Typ pokoju

Opłata

1.

1-osobowy

1700 zł

2.

2-osobowy
bez noclegów
i śniadań
1-osobowy

1500 zł

2-osobowy
bez noclegów
i śniadań

1650 zł

7.

1-osobowy

1400 zł

8.

2-osobowy

1150 zł

3.
4.
5.
6.

1300 zł
1850 zł
1450 zł

Artykuł w języku
800 zł
polskim
Opłata za publikację bez
udziału w Kongresie
Artykuł w języku
10.
600 zł
angielskim
* Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć zgłoszonych tytułów wystąpień
między poszczególnymi sekcjami problemowymi przy uwzględnieniu spójności tematycznej sekcji.
9.

-

Dla uczestników Kongresu istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 13/14.09.2018 za dodatkową opłatą:
pokój jednoosobowy 100 zł, a miejsce w pokoju dwuosobowym 70 zł (cena nie obejmuje śniadań).
Opłata	
   za	
   dodatkowy	
   nocleg	
   będzie	
   uiszczana	
   na	
   miejscu.	
   Nie	
   ma	
   możliwości	
   dokonywania	
  
płatności	
  za	
  dodatkowy	
  nocleg	
  na	
  rachunek	
  bankowy	
  SERiA.	
  

Strona internetowa Administracji Domów i Stołówek Studenckich SGGW: http://adiss.sggw.pl
Zakwaterowanie w Domu Studenckim „Limba” w dniu 10.09.2018 roku będzie możliwe od godziny
14:00, a wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 12:00.
W przypadku chęci rezerwacji dodatkowych noclegów prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny
z organizatorami.
W ramach kwot wymienionych w wariantach 1-6 uczestnicy otrzymają jeden komplet materiałów
kongresowych w postaci elektronicznej oraz autorski egzemplarz zeszytu Roczników Naukowych
SERiA, w którym został opublikowany artykuł. Osoby wybierające wariant 7 lub 8 otrzymają jeden
komplet materiałów kongresowych w wersji elektronicznej. Wariant 9 lub 10 upoważnia do otrzymania
autorskiego egzemplarza zeszytu RN SERiA, w którym opublikowano artykuł (zostanie on przesłany
pocztą po zakończeniu Kongresu).
Przedstawione opłaty dotyczą artykułów, których objętość nie przekracza 8 stron maszynopisu
sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi RN SERiA. Dodatkowa opłata za przekroczenie
limitu stron wynosi: za stronę dziewiątą maszynopisu – 50 zł, a każdą następną – po 200 zł za stronę
(dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).
Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z przystąpieniem do Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w charakterze członka. Nowi uczestnicy są proszeni
o wypełnienie deklaracji członkowskiej (formularz na stronie: www.seria.com.pl).
Roczniki Naukowe SERiA (nr ISSN 1508-3535) znajdują się na liście „B” wykazu czasopism naukowych
MNiSW (z dn. 9.12.2016) i otrzymały 10 pkt.
Zgodnie z decyzją Zarządu SERiA artykuły wraz z oświadczeniami (wymogi redakcyjne oraz wzór
oświadczenia znajdziecie Państwo na stronie www.seria.com.pl) należy wysyłać do Wydawnictwa Wieś
Jutra w formie elektronicznej na adres e-mail: biurowj@op.pl.
Po prawidłowym przesłaniu artykułu otrzymacie Państwo e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie
artykułu do recenzji. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej, prosimy o ponowne przesłanie
artykułu na adres e-mail: wiesjutra@poczta.onet.pl lub drogą pocztową (wydruk i płyta CD z
zapisem elektronicznym artykułu) na adres:
Wydawnictwo Wieś Jutra
ul. Bruzdowa 112F
02-991 Warszawa
tel. 22 643 82 60
Szczegółowe terminy płatności i nadsyłania artykułów przedstawiają się następująco:
•  
•  
•  
•  
•  

do 1 Zeszytu RN SERiA termin upływa 31.01.2018 roku
do 2 Zeszytu RN SERiA termin upływa 28.02.2018 roku
do 3 zeszytu RN SERiA termin upływa 31.03.2018 roku
do 4 i 5 Zeszytu RN SERiA termin upływa 30.04.2018 roku
do 6 Zeszytu RN SERiA termin upływa 30.06.2018 roku

WAŻNE!!!
1.   W jednym zeszycie RN SERiA można być autorem/współautorem tylko jednego artykułu.
2.   Artykuły nie będą drukowane w przypadku braku płatności.
3.   Artykuły zgłoszone po 30 czerwca mogą być zakwalifikowane i opublikowane przez
wydawnictwo w następnym roku kalendarzowym.

Termin płatności upływa 30.06.2018 roku.

Udział w XXV Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 31.03.2018 roku, poprzez wypełnienie
formularza karty uczestnictwa, na stronie http://www.seria.com.pl w zakładce: „ZGŁOSZENIA”.
Faktura za uczestnictwo w Kongresie zostanie Państwu wysłana tylko i wyłączenie w formie
elektronicznej w terminie 14 dni od daty wpływu płatności na rachunek bankowy SERiA.
Jeśli do zrealizowania płatności niezbędna jest Państwu faktura pro forma, prosimy o przekazania takiej
informacji na adres sekretariat@seria.home.pl. Faktury pro forma nie są wystawiane automatycznie.

Opłatę za udział w Kongresie prosimy przekazać na następujący rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
PKO BP S.A. 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521

Z zaznaczeniem w tytule przelewu: XXV Kongres i podaniem imienia i nazwiska osoby, za którą
przelew został dokonany.
	
  
	
  

Organizatorzy	
  przewidują	
  w	
  dniu	
  13.09.2018	
  roku	
  następujące	
  wyjazdy	
  studyjne*:
	
  

TRASA NR 1 – Zabytki i turystyka miejska w Warszawie („Warszawa da się lubić”)
(Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory SGGW, Pałac w Wilanowie – muzeum Króla Jana III Sobieskiego i ogród,
Spacer po warszawskiej Starówce)
Wyjazd: godz. 8:00 – akademik „Limba”, powrót ok. godz. 18:00.

TRASA NR 2 – Samorząd terytorialny i agrobiznes gminy Pułtusk i okolic („Nadnarwiański
brzeg”)
(Zakład mleczarski „Polmlek” w Makowie Mazowieckim, Urząd Miejski w Pułtusku, Rejs gondolami po Narwi, Muzeum
Pułtuska w wieży ratuszowej, Baszta).
Wyjazd: godz. 8:00 – akademik „Limba”, powrót do Warszawy ok. godz. 18:00.
	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  

	
  

TRASA NR 3 – Produkcja i przetwórstwo rolno-spożywcze w południowej części Mazowsza
(„Śladami Królowej Bony przez największy sad Europy“)
(Urząd Miejski w Mogielnicy, AGROSERW Dystrybucja Owoców i Warzyw, Döhler Polska Sp. z o.o. – przetwórstwo soków
i koncentratów owocowych, Zwiedzanie Pałacu Mała Wieś oraz jego ogrodów).
Wyjazd: godz. 8:00 – akademik „Limba“, powrót do Warszawy ok. godz. 18:00

Prosimy o określenie na wypełnianej karcie uczestnictwa, w której trasie tematycznej życzą sobie Państwo wziąć
udział.
*W przypadku niewielkiego zainteresowania jedną z tras tematycznych, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość
zmiany, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami.

Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie SERiA:

1.   Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa lub zmianie wariantu w Kongresie SERiA należy zgłaszać
pisemnie
na
adres:
sekretariat@seria.home.pl
oraz
do
organizatorów
Kongresu
seria.warszawa@gmail.com najpóźniej do 30 czerwca 2018. Po tej dacie nie będą zwracane
wniesione wpłaty.
2.   W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 30 czerwca 2018 roku oraz nie
zgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną
w wysokości 100 zł.
3.   W przypadku uzyskania negatywnej recenzji artykułu i całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w
Kongresie przed 30 czerwca 2018 roku pobiera się opłatę w wysokości 200 zł.
4.   W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 nie jest
pobierana opłata manipulacyjna. Jednakże nie ma możliwości zamiany wariantu 1-8 na warianty 9 lub
10 bez pobierania opłaty manipulacyjnej.
5.   Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w podpunkcie 1 w
sytuacji zmiany osoby uczestniczącej w Kongresie. Zmiany te należy zgłaszać do Komitetu
Organizacyjnego Kongresu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
6.   O zwrot kosztów nieopublikowanego artykułu należy wystąpić pisemnie na adres:
sekretariat@seria.home.pl najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione
wpłaty. W przypadku otrzymania negatywnej recenzji artykułu można wystąpić o częściowy zwrot
kosztów składając pisemną prośbą na adres e-mailowy do 31 grudnia 2018: sekretariat@seria.home.pl
– potrącana jest opłata manipulacyjna, uwzględniająca koszty recenzji w wysokości 200 zł.

KOMITET ORGANIZACYJNY XXV KONGRESU SERiA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.: 503 865 900 – dr Michał Roman
e-mail: seria.warszawa@gmail.com

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXV Kongresu SERiA: dr hab. Jarosław Gołębiewski,

prof. SGGW
Wiceprzewodniczący: dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
Sekretarz: dr Michał Roman (tel. 503 865 900)
Z-ca Sekretarza: dr Michał Wielechowski (tel. 506 222 361)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego XXV Kongresu SERiA:
dr Katarzyna Czech
dr inż. Tadeusz Filipiak
dr Piotr Pietrzak
dr inż. Iwona Pomianek
dr inż. Monika Roman
dr Joanna Florek
dr Joanna Stanisławska
mgr inż. Wioleta Sobczak
mgr Tomasz Pajewski

	
  

