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Poznań, 3-5 września 2019 r. 
  



 

Szanowni Państwo 
 

serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Kongresie 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 

który odbędzie się w Hotelu Poznańskim w Luboniu k/Poznania* 

w dniach 3-5 września 2019 roku 
 

 

Temat XXVI Kongresu: 
 

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich 
 

Kongres organizowany jest przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

XXVI Kongres SERiA wpisany jest w wydarzenia obchodów  

100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych oraz Uniwersytetu Poznańskiego. 
 

W programie Kongresu przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w pięciu sekcjach 

problemowych zatytułowanych**: 
1. Ekonomiczno-społeczne i finansowe czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym 

3. Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie 

4. Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw 

5. „Challenges for the development of agribusiness and rural areas” – Sekcja anglojęzyczna 
 

Organizatorzy przewidują w dniu 5.09.2019 r. następujące wyjazdy studyjne***: 
TRASA NR 1 – Rolnictwo - Przeszłość przyszłości  
(wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku, zwiedzanie Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku, wizyta w WODR 

Sielinko, zwiedzanie Gospodarstwa agroturystycznego Klimkowa) 
Wyjazd z hotelu: godz. 8:00, powrót około godz. 19:00. 

 
TRASA NR 2 – Rolnictwo i przemysł spożywczy w Wielkopolsce 
(zwiedzanie Przedsiębiorstwa Rolnego Jagrol sp. z o.o., wizyta w Starostwie Powiatowym w Śremie, zwiedzanie Filmowego 

Skansenu Soplicowo, wizyta i degustacja serów w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Śremie) 

Wyjazd z hotelu: godz. 8:00, powrót około godz. 18:00. 

       
TRASA NR 3 – „Spacer po zaułkach Poznania” 
(Ostrów Tumski, zwiedzanie Katedry, Spacer po Starym Rynku w Poznniu) 

Wyjazd z hotelu: godz. 9:00,  powrót około godz. 15:00.  

         
 
* Zakwaterowanie w Hotelu Poznańskim w Luboniu, ul Krańcowa 4, w dniu 2.09.2019 roku będzie możliwe od godziny 14:00, a 
wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu. 
**Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć zgłoszonych tytułów wystąpień między poszczególnymi sekcjami 
problemowymi dla zachowania spójności tematycznej sekcji. 
***W przypadku niewielkiego zainteresowania którąś z tras tematycznych, Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość zmiany, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami.  



 

Opłatę kongresową dla uczestników ustalono w następujących wariantach: 

Wariant Nr wariantu Typ pokoju Opłata 

Udział w Kongresie bez 

uczestnictwa w wyjeździe 

studyjno-tematycznym 

1. 1-osobowy 1 850 zł 

2. 2-osobowy 1 550 zł 

3. 
bez noclegów  

i śniadań 
1 175 zł 

Pełny udział w Kongresie 

(wraz z opłatą za wyjazd 

studyjno-tematyczny) 

4. 1-osobowy 1 950 zł 

5. 2-osobowy 1 700 zł 

6. 
bez noclegów  

i śniadań 
1 375 zł 

Udział w Kongresie (bez 

publikacji wraz z opłatą za 

wyjazd studyjno-tematyczny) – 

osoby towarzyszące 

7. 1-osobowy 1 400 zł 

8. 2-osobowy 1 150 zł 

9. 
bez noclegów  

i śniadań 
775 zł 

Opłata za publikację bez 

udziału w Kongresie 
10. 

Publikacja w języku 

angielskim 
800 zł 

Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza 10 stron (jednak nie mniej niż 

20 000 znaków ze spacjami) maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi. 

Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę jedenastą - 50 zł, a każdą następną - po 200 

zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).  

 

Dla uczestników Kongresu istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 5/6.09.2019 za dodatkową opłatą: 

pokój jednoosobowy 190 zł, a miejsce w pokoju dwuosobowym 125 zł (cena obejmuje śniadanie). 

Opłata za dodatkowy nocleg będzie uiszczana w hotelu. 
Nie ma możliwości dokonywania opłat za dodatkowy nocleg na konto SERiA.  
 

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).  

 

Udział w XXVI Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 31.03.2019 r. poprzez wypełnienie 

formularza karty uczestnictwa, na stronie http://www.seria.com.pl w zakładce: „ZGŁOSZENIA”. 

 

Wpłat za XXVI KONGRES można dokonywać 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 podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska osoby, za którą przelew został dokonany oraz 

wskazaniem numeru wariantu uczestnictwa (np. Jan Nowak, W2). 
 

Faktura za uczestnictwo w Kongresie zostanie Państwu wysłana 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 przekazanie takiej 

informacji na adres sekretariat@seria.home.pl. Faktury pro forma nie są wystawiane automatycznie. 

Wszelkie prośby o duplikaty faktur proszę kierować na adres sekretariat@seria.home.pl.  

http://www.seria.com.pl/
mailto:sekretariat@seria.home.pl
mailto:sekretariat@seria.home.pl


Publikacja artykułów w Rocznikach Naukowych SERiA 

 
Nadsyłane artykuły będą publikowane w języku angielskim w Rocznikach Naukowych SERiA  

(nr ISSN 1508-3535), które znajdują się na liście „B” wykazu czasopism naukowych MNiSW i które na 

dzień 9.12.2016 r. otrzymały 10 pkt. Informujemy, że Redakcja podjęła starania o ewaluację i 

indeksowanie Roczników Naukowych SERiA w bazie Web of Science i Scopus. 

 
WAŻNE ZMIANY !!! 

1. Artykuły w Rocznikach Naukowych SERiA będą wydawane w 4 zeszytach. 

2. Planowany terminarz publikacji zeszytów SERiA: 

 - zeszyt 1 – 30 marca  – termin składania artykułów do 31 stycznia, 

 - zeszyt 2 – 30 czerwca  – termin składania artykułów do 10 kwietnia, 

 - zeszyt 3 – 30 września – termin składania artykułów do 10 lipca, 

 - zeszyt 4 – 20 grudnia – termin składania artykułów do 10 października. 

3. W jednym zeszycie RN SERiA można być autorem/współautorem tylko jednego artykułu. 

4. W przypadku przedłużania się procesów recenzowania i korekt autorskich, artykuł może być 

przesunięty do kolejnego zeszytu. 

5. W przypadku zgłoszenia do jednego zeszytu większej liczby artykułów niż zaplanowano, część 

artykułów będzie przesunięta do publikacji w kolejnych zeszytach (decyduje data nadesłania artykułu). 

6. W przypadku przekroczenia liczby artykułów przewidzianych do druku w 2019 roku Redakcja 

zastrzega sobie prawo przesunięcia części artykułów na kolejny rok (decyduje data nadesłania 

artykułu). 

 
UWAGA !!! 

W przypadku przygotowania artykułu do zeszytu nr 1, artykuł i podpisany skan oświadczenia 

należy wysyłać do Redaktor Ady Krzeczkowskiej w formie elektronicznej na adres e-mail: 

biurowj@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku. Autorzy przesyłają artykuł w 2 

wersjach językowych – polskiej i angielskiej. 

Wymogi redakcyjne oraz wzór oświadczenia znajdują się na stronie www.rnseria.com. 

Po przesłaniu artykułu otrzymacie Państwo e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie lub odrzucenie 

artykułu (np. ze względów niedopełnienia formalności). W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej, 

prosimy o ponowne przesłanie artykułu. 

Jeżeli artykuł będzie spełniał wymogi redakcyjne zostanie przekazany do dwóch recenzji i dalszych 

prac redakcyjnych.  

Artykuły do kolejnych zeszytów będą składane już bezpośrednio przez panel redakcyjny, w którym 

obsługiwane są Roczniki Naukowe SERiA. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie 

www.rnseria.com w późniejszym terminie.  

Warunkiem uruchomienia procesu wydawniczego jest uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem 

przedstawionym wyżej. 

Artykuły opłacone w latach wcześniejszych i niedostarczone do redakcji do 31 grudnia 2018 r. nie 

będą publikowane w 2019 roku i w latach następnych. 

 

  

mailto:biurowj@op.pl
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Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie SERiA:  

1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie SERiA należy zgłaszać pisemnie na adres: 

sekretariat@seria.home.pl najpóźniej do 30 czerwca 2019. Po tym terminie nie będą zwracane 

wniesione wpłaty. 

2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 30 czerwca 2019 roku oraz nie 

zgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną w 

wysokości 100 zł. 

3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 30 czerwca 2019 oraz 

uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę w wysokości 200 zł. 

4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 nie jest 

pobierana opłata manipulacyjna. Podkreśla się, że nie ma możliwości zamiany wariantu 9 na wariant 

10 bez pobierania opłaty manipulacyjnej. 

5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1 w sytuacji 

zmiany nazwiska osoby uczestniczącej w Kongresie. Zmiany te należy zgłaszać do Komitetu 

Organizacyjnego Kongresu najpóźniej do siedmiu dni przed rozpoczęciem Kongresu. 

6. O zwrot wniesionej wpłaty należy wystąpić pisemnie na adres: sekretariat@seria.home.pl najpóźniej 

do 30 września 2019. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.  

7. W przypadku otrzymania negatywnej recenzji można wystąpić o częściowy zwrot kosztów, składając 

pisemną prośbę na adres mailowy: sekretariat@seria.home.pl - potrącana jest opłata manipulacyjna, 

uwzględniająca koszty recenzji w wysokości 200 zł. 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY XXVI KONGRESU SERiA 
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny 

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
 

e-mail: seria@up.poznan.pl 
 
 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XXVI Kongresu SERiA:  

 dr hab. Karolina Pawlak, prof. UP w Poznaniu 

Sekretarz:  dr inż. Dorota Czerwińska-Kayzer (tel. 576 896 514) 

Z-ca Sekretarza:  dr Joanna Florek (tel. 794 653 083) 

Z-ca Sekretarza:  dr Joanna Stanisławska (tel. 794 653 134) 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 

 dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak 

 dr inż. Benedykt Pepliński 

 dr inż. Ryszard Jaworski 

 dr Aleksander Wasiuta 
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