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Puławy, 7-9 września 2021 r. 
  



Szanowni Państwo 
 

serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Kongresie 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 

który odbędzie się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym* 

w dniach 7-9 września 2021 roku 
 

Temat XXVII Kongresu: 
 

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich 
 

Kongres organizowany jest przez Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach.  

XXVII Kongres SERiA wpisany jest w wydarzenia obchodów  

70-lecia Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. 
 

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

problemowych zatytułowanych**: 
1. Przyrodnicze i społeczno – ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. 

2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno – żywnościowym z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. 

3. Uwarunkowania i możliwości rozwoju biogospodarki w Polsce na tle UE. 

4. Czynniki decydujące o funkcjonowaniu rynków rolno – żywnościowych, nowe wyzwania i tendencje. 

5. Ocena oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze. 

6. „Challenges for the development of agribusiness and rural areas” – sekcja anglojęzyczna. 
 

Organizatorzy przewidują w dniu 9.09.2021 r. następujące wyjazdy studyjne***: 
TRASA NR 1 – Lubelskie Powiśle – tradycje i współczesne problemy rozwoju 
(prezentacja specyfiki Lubelskiego Powiśla i roli rodziny Kleniewskich, wizyta w grupie producenckiej FruVitaLand Sp. z o.o., 

zwiedzanie Sali tradycji w Pałacu w Kluczkowicach, zwiedzanie kościoła Św. Stanisława Biskupa w Piotrawinie nad Wisłą) 

Wyjazd z hotelu: godz. 8:00, powrót około godz. 16:00. 

    
TRASA NR 2 – Śladami Pana Jana Kochanowskiego 
(zapoznanie z historią Stężycy, wizyta w przedsiębiorstwie JMP Flowers Państwa Ptaszków w Stężycy, przejazd do muzeum 

Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, wizyta w RZD IUNG-PIB w Grabowie koło Zwolenia - zapoznanie z założeniam 

i dotychczasową pracą Krajowego Ośrodka Praktycznego Szkolenia (KOPS), działającego na zasadzie współpracy IUNG-PIB 

i CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu) 

Wyjazd z hotelu: godz. 8:00, powrót około godz. 16:00. 

    
TRASA NR 3 – Śladami Pana Zagłoby – z wizytą u Zamoyskich w Kozłówce 
(wizyta w gospodarstwie szkółkarskim rodziny Kurowskich. Wizyta w gospodarstwie ekologicznym Państwa Osików. 

Zwiedzanie pałacu Zamoyskich w Kozłówce i pozostałych ekspozycji np.: Muzeum Socrealizmu, powozownia...) 

Wyjazd z hotelu: godz. 8:00,  powrót około godz. 16:00.  

    
* Zakwaterowanie w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, ul Puławska 86, w dniu 6.09.2021 roku będzie możliwe od godziny 

16:00, a wykwaterowanie powinno nastąpić do godziny 11:00 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 
Data przyjazdu Typ pokoju 

Termin płatności 

30-04-2021 

Pełny udział w Kongresie 

(wraz z opłatą za wyjazd 

studyjno-tematyczny 

 

1. 06-09-2021 1-osobowy 2 690 zł 

2. 06-09-2021 2-osobowy 2 320 zł 

3. 07-09-2021 1-osobowy 2 420 zł 

4. 07-09-2021 2-osobowy 2 170 zł 

Udział w Kongresie bez 

uczestnictwa w wyjeździe 

studyjno-tematycznym 

5. 06-09-2021 1-osobowy 2 620 zł 

6. 06-09-2021 2-osobowy 2 250 zł 

7. 07-09-2021 1-osobowy 2 350 zł 

8. 07-09-2021 2-osobowy 2 100 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 9/10.09.2021 za dodatkową opłatą: 

pokój jednoosobowy 269 zł, a miejsce w pokoju dwuosobowym 144 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 XXVII Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 31.03.2021 r. poprzez wypełnienie 

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

 

 

Wpłat za XXVII 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 przez uczestników Kongresu SERiA 

Nadsyłane artykuły będą publikowane w języku angielskim w Rocznikach Naukowych SERiA 

(Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists ISSN 2657-7828), które 

znajdują się na liście wsparcia czasopism naukowych MNiSW i które wg. wykazu czasopism naukowych 

MNiSW otrzymały 20 pkt. Informujemy, że Redakcja podjęła starania o ewaluację i indeksowanie 

Roczników Naukowych SERiA w bazie Web of Science i Scopus. 

Zasady publikacji artykułów znajdują się na stronie www.rnseria.com 

Warunkiem uruchomienia procesu wydawniczego jest uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem 

przedstawionym wyżej. 

Artykuły niedostarczone do redakcji w ramach uczestnictwa w Kongresie do 31 grudnia 2021 r. nie 

będą publikowane. 

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 31 maja 2021. Po tym terminie nie będą zwracane wniesione wpłaty. 

2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 31 maja 2021 roku oraz nie 

zgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną  

w wysokości 200 zł. 

3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 31 maja 2021 oraz uzyskania 

negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę w wysokości 500 zł. 

4. Zmiana wariantu uczestnictwa w Kongresie jest możliwa do 31 maja 2021. 

5. W przypadku zmiany nazwiska osoby uczestniczącej w Kongresie nie pobiera się opłaty 

manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1. 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 31 maja 2021. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.  

7. W przypadku otrzymania negatywnej recenzji artykułu uczestnik Kongresu może wystąpić o częściowy 

zwrot kosztów, składając pisemną prośbę na adres mailowy: sekretariat@seria.home.pl – kwota zwrotu 

wynosi 500 zł. 

KOMITET ORGANIZACYJNY XXVII KONGRESU SERiA 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach 

Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
e-mail: seria@iung.pulawy.pl 

Komitet Organizacyjny: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Mariusz Matyka 

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz 

Sekretarz: dr Andrzej Madej 

Z-ca Sekretarza: prof. dr hab. Adam Harasim 

Z-ca Sekretarza: prof. nadz. dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: 

dr hab. Jerzy Kopiński 

dr Joanna Florek 

dr Joanna Stanisławska 

dr Paweł Radzikowski 

dr Adam Berbeć 

dr Jarosław Stalenga 

dr Jolanta Bojarszczuk 

dr Monika Kowalik  

mgr Andrzej Górnik 

mgr Ewa Markowska–Strzemska 

mgr Małgorzata Nakielska 

mgr Agata Witorożec 
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