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Kraków, 6-8 września 2022 r. 
  



Szanowni Państwo 
serdecznie zapraszamy do udziału w XXVIII Kongresie 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 

który odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  

al. 29-listopada 46 w dniach 6-8 września 2022 roku1* 
 

Temat Kongresu: 
 

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich 
 
Ramowy program merytoryczny Kongresu: 

 

6.09.2022 (wtorek) 

    9.30-11.30 Otwarcie Kongresu i sesja plenarna I  

12.00-14.00 Sesja plenarna II 

15.00-16.30 Walne zgromadzenie SERiA  

 

7.09.2022 (środa) 

    9.00-10.00 Panel dyskusyjny pt. Etyka w procesie publikacyjnym 

10.30-12.15 Obrady w sekcjach, cz. I 

12.45-14.30 Obrady w sekcjach, cz. II 

15.30-17.00 Podsumowanie i zamknięcie Kongresu  

 

8.09.2022 (czwartek) 

8.00-17.00 Wyjazdy studyjne  

 

Proponowane tematy wiodące sekcji problemowych*2: 

1. Biogospodarka wobec polityki Europejskiego Zielonego Ładu 

2. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa 

3. Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym  

4. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na ewolucję agrobiznesu 

5. Rola spółdzielczości i banków spółdzielczych w kreowaniu rozwoju lokalnego 

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

 
Organizatorzy planują w dniu 8.09.2022 r. następujące wyjazdy studyjne3*: 

 

TRASA NR 1 – Działalność lokalnych władz samorządowych Krakowa w okresie pandemii                   
prezentacja historii i rozwoju miasta Krakowa, w planie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem Rynku 

Krakowskiego oraz ekspozycji Muzeum Krakowa – Rynek Podziemny, spotkanie z przedstawicielami 

samorządu terytorialnego oraz spacer z przewodnikiem – Wawel, Kazimierz. 
Wyjazd: godz. 8:00, powrót około godz. 16:30. 

 

TRASA NR 2 – Rozwoj lokalny na przykładzie miasta Zator 

zapoznane się z historią dynamicznego rozwoju miasta Zator, które dzięki aktywności liderów lokalnych 

z zapomnianej miejscowości w ciągu niespełna 20 lat wybija się na jedno z najczęściej odwiedzanych 

miast w Polsce, w planie m.in.: spacer po największym w Polsce parku rozrywki ENERGYLANDIA, 

przejazd przez Strefę Aktywności Gospodarczej Zator oraz zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia 

Dolina Karpia. 
Wyjazd: godz. 8:00, powrót około godz. 17:00. 
 

                                                        
1* Zakwaterowanie Uczestników będzie możliwe od dnia 5 września 2022 r.  
2* Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć zgłoszonych tytułów wystąpień między 

poszczególnymi sekcjami problemowymi dla zachowania spójności tematycznej sekcji. 
3* 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 

Kwota i termin płatności 

do 30 kwietnia 2022 r. 

Pełny udział w Kongresie 

(wraz z opłatą za wyjazd 

studyjno-tematyczny) 

W1. 05.09.2022 1-osobowy 2 690 zł 

W2. 05.09.2022 2-osobowy 2 320 zł 

Udział w Kongresie  

bez uczestnictwa w wyjeździe 

studyjno-tematycznym 

W3. 05.09.2022 1-osobowy 2 520 zł 

W4. 05.09.2022 2-osobowy 2 150 zł 

Udział w Kongresie  

bez publikacji 

W5. 05.09.2022 1-osobowy 2 120 zł 

W6. 05.09.2022 2-osobowy 1 750 zł 

Pełny udział w Kongresie  

bez noclegów i śniadań 
W7. --- --- 2 100 zł 

Publikacja w Annals of the 

Polish Association of 

Agricultural and Agribusiness 

Economists bez udziału w 

Kongresie 

W8. --- --- 
wg informacji na stronie  

RN SERiA 

 

Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza 20 stron maszynopisu 

sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi na stronie http://www.seria.com.pl 

 

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 XXVIII Kongresie SERiA należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa, 

na stronie www.seria.com.pl w zakładce: „ZGŁOSZENIA”. Zgłoszenia będą przyjmowane  

do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc (100 osób). O rezerwacji udziału decyduje 

kolejność dokonanych wpłat.  
 

 

Wpłat za XXVIII 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/
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mailto:sekretariat@seria.home.pl


Publikacja artykułów przez uczestników Kongresu SERiA 

Nadsyłane artykuły będą publikowane w języku angielskim w Annals of the Polish Association of 

Agricultural and Agribusiness Economists (Roczniki Naukowe SERiA) (ISSN 2657-781X). Zasady 

publikacji artykułów znajdują się na stronie https://rnseria.com 

Warunkiem uruchomienia procesu wydawniczego jest uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem 

przedstawionym na stronie www.rnseria.com. 

Artykuły niedostarczone do redakcji w ramach uczestnictwa w Kongresie do 31 grudnia 2022 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 2022 r. Po tym terminie nie będą zwracane wniesione wpłaty. 

a) W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 31 maja 2022 roku oraz nie 

zgłoszenia artykułu do publikacji pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 200 zł. 

b) W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 31 maja 2022 r. oraz 

uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę w wysokości 500 zł. 

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

do 31 maja 2022 r. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.  

3. Zmiana wariantu uczestnictwa w Kongresie jest możliwa do 31 maja 2022 r. 

4. 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. 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY XXVII KONGRESU SERiA 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 

Komitet Organizacyjny: 

 

Przewodniczący:  dr hab. Tomasz Wojewodzic, prof. URK 

Z-ca przewodniczącego:  prof. dr hab. Wiesław Musiał 

Z-ca przewodniczącego:   dr inż. Aleksandra Płonka 

Sekretarz:  dr inż. Małgorzata Bogusz 

   oraz 

  dr inż. Marta Czekaj  dr hab. Lidia Luty 

  dr inż Piotr Cymanow  dr Beata Pater 

  dr Aneta Dacko   dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała 

  dr Mariusz Dacko   dr Joanna Stanisławska 

  mgr Kamila Daniek   mgr Sylwia Stasiak 

  dr Joanna Florek   dr Joanna Szarek 

  mgr Anna Kozielec   dr Monika Zioło  

 

 

Dane kontaktowe: dr inż. Małgorzata Bogusz – sekretarz  

e-mail: seria2022@urk.edu.pl;  tel. +48 510 157 998 
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