Jadwiga Seremak-Bulge
(1946-2017)

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 lipca 2017 roku po długiej
i ciężkiej chorobie zmarła prof. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, naukowiec,
wykładowca akademicki, specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa, zootechniki, polityki gospodarczej, integracji europejskiej i marketingu, wieloletni kierownik Zakładu Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB, współpracownik i konsultant wielu
branżowych związków oraz organizacji przemysłowych i rolniczych. Autorka licznych publikacji naukowych, wychowawca, nauczyciel i opiekun młodych pracowników nauki. Człowiek serdeczny, życzliwy, o szlachetnym sercu.
Pani Profesor Jadwiga Seremak-Bulge urodziła się 16 listopada 1946 roku
w Szkocji w gminie Szubin. Po ukończeniu w 1970 roku studiów wyższych na Wydziale Zootechnicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
i rocznym stażu pracy w PGR Samoklęski, rozpoczęła w listopadzie 1971 roku pracę zawodową w Instytucie Ekonomiki Rolnej, gdzie w 1976 roku uzyskała stopień
doktora nauk ekonomicznych. Zainteresowania naukowe Pani Profesor od początku
pracy badawczej aż do 1990 roku koncentrowały się na ekonomice produkcji zwierzęcej, w szczególności na kosztach i efektywności różnych technologii produkcji,
w tym przede wszystkim przemysłowych metod produkcji trzody chlewnej, bydła
opasowego oraz mlecznego. Podsumowaniem rozwoju naukowego Pani Profesor
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w tym okresie była praca habilitacyjna opublikowana przez IERiGŻ pod tytułem
Przyczyny i skutki uprzemysłowienia produkcji zwierzęcej w Polsce. W 2014 roku
Pani Jadwiga Seremak-Bulge uzyskała tytuł naukowy profesora ekonomii.
W 1990 roku wraz ze zmianą systemu gospodarczego zainteresowania badawcze Pani Profesor 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.
Od 1992 roku, czyli od pierwszeo numeru, Pani Profesor była członkiem, a następnie liderem zespołu opracowującego raport Rynek mleka. Stan i perspektywy.
Od 2004 do 2009 roku kierowała zespołem opracowującym raport Rynek ryb. Stan
i perspektywy.
Od 1992 do czerwca 2017 roku była redaktorem naczelnym biuletynu Rynek
Rolny, poświęconego monitoringowi uwarunkowań rynkowych rolnictwa oraz sytuacji na podstawowych rynkach rolno-spożywczych.
Od początku lat dziewięćdziesiątych Pani Profesor uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przygotowujących negocjacje akcesyjne w obszarze rolnictwa. Była także ekspertem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przygotowującym ekspertyzy z zakresu analiz
rynku mleka, liberalizacji tego rynku i wpływu likwidacji kwot mlecznych na możliwości rozwojowe sektora mlecznego w Polsce. 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. W 2003 roku Pani Profesor powróciła do IERiGŻ,
gdzie kontynuowała 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 2005-2014 przygotowanych zostało pod redakcją naukową Pani Profesor 9 monografii.
Przez wiele lat Pani Profesor Jadwiga Seremak-Bulge była członkiem zespołu
ekspertów Agencji Rynku Rolnego ds. prognozowania cen podstawowych produktów rolnych, a także zespołu ekspertów Narodowego Banku Polskiego ds. prognozowania cen detalicznych żywności.
Pani Jadwiga Seremak-Bulge była nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu. Dwukrotnie w latach 1985-1989 i 2002-2005 była
członkiem Rady Naukowej Instytutu Zootechniki w Krakowie, w latach 1998-2001
pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego. Współpracowała z Morskim Instytutem Rybackim oraz Instytutem Rybactwa Śródlądowego, a także z wieloma organizacjami i związkami
branżowymi w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.
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Pomimo ciężkiej choroby, Pani Profesor pozostała aktywna zawodowo do końca swojego życia. Była dla nas wielkim autorytetem. Pozostawiła po sobie bogaty
dorobek (ponad 700 publikacji) oraz pustkę, którą będzie trudno wypełnić.
Żegnamy Panią, Pani Profesor, pozostanie Pani w naszej pamięci i sercach.
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
IERiGŻ-PIB
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