Notka biograficzna Pani Profesor Jadwigi Seremak-Bulge
Po ukończeniu w 1970 r. studiów wyższych na wydziale zootechnicznym Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rocznym stażu pracy w PGR Samoklęski,
rozpoczęła w listopadzie 1971 r. pracę zawodową w Instytucie Ekonomiki Rolnej. W 1974
r. otworzyła przewód doktorski na temat ekonomiki i organizacji przemysłowych metod
produkcji trzody chlewnej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1976 r. w
Instytucie Ekonomiki Rolnej. Zainteresowania naukowe Pani Profesor od początku pracy
badawczej aż do 1990 r. koncentrowały się na ekonomice produkcji zwierzęcej, w
szczególności na kosztach produkcji i efektywności różnych technologii produkcji, w tym
przede wszystkim przemysłowych metod produkcji trzody chlewnej, bydła opasowego oraz
bydła mlecznego. Podsumowaniem Jej rozwoju naukowego w tym okresie była praca
habilitacyjna opublikowana przez IERiGŻ pod tytułem „Przyczyny i skutki uprzemysłowienia
produkcji zwierzęcej w Polsce
W 1990 r. wraz ze zmianą systemu gospodarczego zainteresowania badawcze skoncentrowały się na analizach rynkowych. W Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ rozpoczęto
we współpracy z ekspertami z Economic Research Service Ministerstwa Rolnictwa Stanów
Zjednoczonych unikalne w skali kraju badania koniunktury na podstawowych rynkach
rolnych. Wszechstronne analizy podaży i popytu oraz ich wpływ na aktualne i przyszłe ceny
na 12 rynkach branżowych przeprowadzane są 2-krotnie w ciągu roku. Ponadto prowadzona
została analiza obrotów handlowych z zagranicą produktami rolno-żywnościowymi oraz
analiza popytu na żywność. Za zorganizowanie analiz rynkowych badań zespół został
wyróżniony w 1993 r. nagrodą Ministra Rolnictwa I stopnia. Raporty rynkowe mają trwałą
pozycję na rynku badań ekonomicznych w Polsce. Stanowią cenne źródło informacji dla
analityków, polityków kreujących politykę rolną, a także dla podmiotów rynkowych
tworzących własne systemy informacyjne. Są także powszechnie wykorzystywane w pracy
dydaktycznej i naukowej w wielu ośrodkach naukowych zajmujących się rolnictwem.
Od początku istnienia, tzn. od 1992 r., Pani Profesor jest członkiem, a następnie
liderem zespołu opracowującego raport Rynek mleka stan i perspektywy. Od 2004 r. do 2009
r. kierowała zespołem opracowującym raport Rynek ryb stan i perspektywy, a od 2010 r. do
końca 2013 r. była członkiem tego zespołu.
Od 1992 r. jest także redaktorem naczelnym biuletynu Rynek Rolny poświęconemu
monitoringowi uwarunkowań rynkowych dla rolnictwa oraz sytuacji na podstawowych
rynkach. Od 2004 r. miesięczny monitoring został rozszerzony na 16 rynków branżowych (w
tym także rynek ryb), a serwis cenowy, który obejmuje wszystkie poziomy rynku, a więc ceny
producenta, ceny zbytu oraz ceny detaliczne artykułów spożywczych został wzbogacony o
wyniki handlu zagranicznego oraz produkcję podstawowych produktów. Co miesiąc
kompleksowo oceniane są także zmiany rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej przy
pomocy syntetycznego wskaźnika koniunktury rolniczej (SWKR).
Doświadczenie analityczne zdobyte w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ
spowodowało, że od początku lat dziewięćdziesiątych Pani Profesor uczestniczyła w pracach
zespołu ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przygotowujących
negocjacje w zakresie rynku mleka oraz rynku skrobi. Była także ekspertem Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej, przygotowującym ekspertyzy z zakresu analiz rynku mleka,
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możliwości liberalizacji tego rynku i wpływu likwidacji kwot mlecznych na możliwości
rozwojowe sektora mlecznego. W latach 1997 – 1999 była członkiem zespołu doradców
Prezesa Agencji Rynku Rolnego. W latach 1999-2003 pracowała w ARR na stanowisku
zastępcy Prezesa ARR, a następnie dyrektora Biura Integracji z Unią Europejską - aktywnie
uczestnicząc w przygotowaniu Agencji do pełnienia funkcji agencji płatniczej
odpowiedzialnej za administrowanie wszystkimi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej
adresowanymi do rynku. W 2003 r. Pani Profesor powróciła do pracy naukowej w IERiGŻ,
gdzie kontynuuje prace związane z analizami rynkowymi. W ramach programów
wieloletnich: „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki
żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” oraz „Konkurencyjność polskiej
gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” kierowała
pracami związanymi z monitorowaniem oraz analizą zmian polskiego łańcucha
żywnościowego i jego związkami z rynkiem światowym. W ramach realizacji tych tematów
w latach 2005 – 2012 przygotowanych zostało pod Jej redakcją naukową 7 monografii:
 Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990 – 2005,
 Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen,
 Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji
cen,
 Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen,
 Rozwój rynku ryb i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2007,
 Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 19902008,
 Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot
mlecznych.
Ponadto prowadzone przez zespół badawczy ZBR analizy rynkowe stały się podstawą do
opracowania pod redakcją naukową Pani Profesor dwóch monografii:
 Podstawowe rynki rolne w pierwszym roku po integracji Polski z Unią Europejską,
 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009.
Od wielu lat jest członkiem zespołu ekspertów Agencji Rynku Rolnego ds. prognozowania
cen skupu podstawowych produktów rolnych, a także zespołu ekspertów Narodowego Banku
Polskiego ds. prognozowania cen detalicznych żywności.
Łącznie w dorobku naukowym uzyskanym w trakcie pracy w Instytucie Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB Pani Profesor Jadwiga Seremak-Bulge ma
ponad 700 publikacji z tego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w
1986 r. - 643 publikacje.
W ostatnich latach Pani Profesor brała czynny udział w powstawaniu kilku ważnych
dla środowiska rybackiego dokumentów, w tym jest autorką rozdziałów ekonomicznych w
„Strategii Promocji Ryb” powstałej w 2010 r. dla Funduszu Promocji Ryb działającego przy
ARR, a także „Strategii Karp 2020” z 2013 r. Jest również członkiem Rady Redakcyjnej
„Świętokrzyskiego Głosu Pana Karpia”, Członkiem Honorowym Towarzystwa Promocji Ryb
i laureatką „Złotej Łuski Pana Karpia” .
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