
Poznań  3.09.2019 r. 

PROTOKÓŁ 

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA 

ODBYTEGO DNIA 3.09.2019 R. 

 

Dnia 3 września 2019 roku w Luboniu koło Poznania, podczas trwania XXVI 

Kongresu SERiA, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA. Pierwszy termin 

Walnego Zgromadzenie Członków Zarząd zwołał na godzinę 15:00. Ze względu na brak 

quorum wyznaczono drugi termin na godzinę 15.15.  

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 65 członów. Obrady Walnego Zgromadzenia 

otworzyła Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Barbara Gołębiewska i poprosiła o zgłaszanie 

kandydatur na przewodniczącego zebrania. W dalszej części obrad prof. dr hab. Krystyna 

Krzyżanowska zgłosiła kandydaturę dr Michała Romana a dr Joanna Stanisławska 

kandydaturę prof. dr hab. Michała Jerzaka, na przewodniczącego zebrania. Następnie dr 

Michał Roman zrezygnował z kandydowania na przewodniczącego zebrania. W wyniku 

jednomyślnego głosowania prof. dr hab. Michał Jerzak został wybrany na przewodniczącego 

zebrania.  

Prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze 

Statutem Stowarzyszenia, wobec czego jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia . 

Zaproponował dodanie dodatkowego punktu do porządku obrad „podjęcie uchwały o zmianie 

statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” za punktem 6. W wyniku 

jednomyślnego głosowania zaproponowany porządek obrad został zatwierdzony . 

 

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 3.09.2019 r. 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 



7. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu. 

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 11.09.2018 r. do 3.09.2019 r. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2018. 

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu. 

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi. 

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom 

Komisji Rewizyjnej SERiA. 

14. Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencje 2019-2021. 

15. Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na 

kadencje 2019-2021. 

16. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA. 

17. Wolne głosy i wnioski. 

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

Zaproponowano następujące kandydatury: mgr Dawida Jabkowskiego, dr Michała Romana, 

dr Izabele Wielewską. W wyniku jednomyślnego głosowania ww. osoby weszły w skład 

Komisji Skrutacyjnej.  

Realizując punkt 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i 

Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: prof. IUNG dr hab. Mariusza Matykę, prof. UP dr 

hab. Arkadiusza Sadowskiego. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w 

skład Komisji Uchwał i Wniosków. 

W punkcie 7 porządku obrad przewodniczący zebrania wyjaśnił, że proponowane 

przez Zarząd zmiany Statutu były zaproponowane przez radcę prawnego, który wskazał 5 

punktów Statu, które były wątpliwe jeśli chodzi o nową ustawę o Stowarzyszeniach. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował aby wszystkie zaproponowane 

zmiany Statutu przegłosować jednocześnie, co zostało przegłosowane pozytywnie przez 

Walne Zgromadzenie (64 głosy za, 1 głos wstrzymujący). Następnie przystąpiono do 

głosowania nad Uchwałą Walnego Zebrania Członków o zmianie Statutu Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W wyniku jednomyślnego głosowania  Uchwała 

została przyjęta. 



W 8 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Barbara Gołębiewska 

odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 11.09.2018 r. do  

3.09.2019 r. W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący: 

 prof. dr hab. Barbara Gołębiewska          Prezes Zarządu 

 prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski         V-ce Prezes SERiA 

 prof. dr hab. Michał Jasiulewicz V-ce Prezes SERiA 

 prof. dr hab. Karolina Pawlak Członek Zarządu 

 prof. dr hab. Sławomir Zawisza  Członek Zarządu 

 prof. dr hab. Michał Jerzak            Sekretarz Generalny 

 prof. dr hab. Feliks Wysocki            Skarbnik 

W punkcie 9 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr Anna Rossa przedstawiła 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. W tym okresie skład Komisji Rewizyjnej był 

następujący: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, dr hab. Aleksander Grzelak, dr Anna 

Rosa. Następnie przewodniczący zebrania zapytał czy są jakieś pytania lub wnioski do 

sprawozdania finansowego. Głos zabrał prof. dr hab. Wiesław Musiał i zaproponował aby 

pomyśleć i utworzyć fundusz wspierających uczestnictwo w kongresie osób z krajów 

rozwijających się tj. Białoruś, Albania. 

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym w wyniku 

jednogłośnego  głosowania podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 11.09.2018 r. 

do 3.09.2019 r.  

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 

11.09.2018 r. do 3.09.2019 członkom Zarządu SERiA.  

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA  

oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.  

4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 3 września 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 

11.09.2018 r. do 3.09.2019  członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.   

W 14 punkcie porządku obrad przystąpiono W 14 punkcie porządku obrad 

przystąpiono do wyborów w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu SERiA na kadencje 2019-



2021. Prof. dr hab. Michał Jerzak, po uzgodnieniu na połączonym spotkaniu Zarządu SERiA 

oraz Konwentu Seniorów, zaproponował na stanowisko nowego prezesa prof. UR dr hab. 

Grzegorza Ślusarza. Prof. dr hab. Wiesław Musiał krótko przedstawił sylwetkę kandydata. 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. 

Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do tajnego głosowania, w którego wyniku prof. 

UR dr hab. Grzegorz Ślusarz został wybrany na prezesa Zarządu na kadencje 2019-2021 

(liczba głosów za 60, przeciwko 0, wstrzymujący 1, głosy nieważne 3). Następnie prof. UR dr 

hab. Grzegorz Ślusarz podziękował za wybór na stanowisko Prezesa SERiA. 

W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru członków Zarządu SERiA.  

Przewodniczący zgromadzenia prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował, aby członkami 

Zarządu zostali, zgodnie z tradycją, przedstawiciele  Komitetów Organizacyjnych kolejnych 

kongresów  i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zgłosił  

kandydaturę prof. IUNG dr hab. Mariusza Matyki z IUNG w Puławach - przewodniczącego 

Komitetu Organizacyjnego XXVII Kongresu SERiA. Ponadto na członka Zarządu Prof. dr 

hab. Wiesław Musiał zaproponował kandydaturę prof. UR dr hab. Tomasza Wojewodzica - 

przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXVIII Kongresu SERiA a prof. SGGW 

Jarosław Gołębiewski zgłosił kandydaturę prof. UP dr hab. Karoliny Pawlak -

przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego XXVI Kongresu SERiA.  W dalszej części obrad 

prof. dr hab. Bogdan Klepacki zgłosił kandydaturę na członka zarządu prof. SGGW dr hab. 

Barbary Gołębiewskiej – sekretarza naukowego RN SERiA. Następnie przystąpiono do 

wyboru członków Zarządu SERiA. Przystąpiono do tajnego głosowania, w którego wyniku 

skład Zarządu na kadencje 2019-2021 zgodnie z liczbą oddanych głosów na poszczególnych 

kandydatów przedstawia się następująco:  

 prof. IUNG dr hab. Mariusz Matyka –v-ce prezes Zarządu. Liczba głosów za 

60, przeciwko 0,  wstrzymujący 1, głosy nieważne 1. 

 prof. UR dr hab. Tomasza Wojewodzica - v-ce prezes Zarządu. Liczba głosów 

za 59, przeciwko 0,  wstrzymujący 2, głosy nieważne 1. 

 prof. SGGW dr hab. Barbara Gołębiewskie - członek Zarządu. Liczba głosów 

za 59, przeciwko 1, wstrzymujący 1, głosy nieważne 1. 

 prof. UP dr hab. Karolina Pawlak - członek Zarządu. Liczba głosów za 58, 

przeciwko 1, wstrzymujący 2, głosy nieważne 1. 

W dalszej części Walnego Zgromadzenia przystąpiono do wyboru Sekretarza 

Generalnego i Skarbnika. Zaproponowano aby prof. dr hab. Feliks Wysocki i prof. dr hab. 

Michał Jerzak dalej piastowali swoje stanowiska. Prof. dr hab. Michał Jerzak wyraził zgodę 



na kandydowanie na stanowisko Sekretarza Generalnego. Natomiast prof. dr hab. Feliks 

Wysocki zrezygnował z kandydowania na stanowisko Skarbnika. Prof. dr hab. Feliks 

Wysocki zarekomendował na stanowisko skarbnika dr Joannę Florek. Następnie prof. dr hab. 

Barbara Gołębiewska zgłosiła kandydaturę na stanowisko skarbnika dr Joanny Stanisławskiej, 

która jednak zrezygnowała z kandydowania.   Wobec braku innych kandydatur przystąpiono 

do tajnego głosowania, w którego wyniku prof. dr hab. Michał Jerzak został wybrany na 

Sekretarza Generalnego (liczba głosów za 58, przeciwko 0, wstrzymujący 1) a dr Joanna 

Florek na Skarbnika (liczba głosów za 58, przeciwko 1) na kadencje 2019 -2021. 

Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano 

następujące kandydatury:  

 prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską,  

 prof. dr hab. Aleksandra Grzelaka,  

 dr  Annę Rose, 

W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Komisji Rewizyjnej, który przedstawia 

się następująco: 

 prof. dr hab. Aleksander Grzelak – przewodniczący. Liczba głosów za 58, 

przeciwko 1, wstrzymujący 1, głosy nieważne 0. 

 prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska - członek. Liczba głosów za 58, 

przeciwko 1, wstrzymujący 0, głosy nieważne 0. 

 dr  Anna Rosa - członek. Liczba głosów za 57, przeciwko 2, wstrzymujący 0, 

głosy nieważne 0. 

W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Michał Jerzak przedstawił propozycje 

Zarządu, aby następny XXVII kongres SERiA odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach  2-4 

września 2020 a jego organizatorem będzie Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji 

Roślinnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w 

Puławach. Jako kandydata na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego zarekomendował 

prof. INUG dr hab. Mariusza Matykę. Następnie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz i prof. 

IUNG dr hab. Mariusz  Matyka przedstawili prezentację Instytutu, tytuł Kongresu i zarys 

programu XXVII Kongresu SERiA. W wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie 

Członków SERiA z dnia 3 września 2019 roku przyjęło, że następny XXVII Kongres SERiA 

pt. „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich” odbędzie się w Kazimierzu 

Dolnym Poznania w dniach 2-4 września 2019. 

W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie 

wolnych głosów i wniosków. Prof. dr hab. Wojciech Florkowski przedstawił sprawozdanie 



dotyczące liczby pobrań artykułów Roczników Naukowych SERiA umieszczonych na portalu 

AgeconSearch.org. Zwrócił uwagę na dużą liczbę pobrań (w 2018 roku ponad 200 tys) 

umieszczanych artykułów w bazie i na fakt, konieczności uporządkowania numerów w bazie 

po 2016 roku. Dr Joanna Stanisławska zobowiązała się do zweryfikowania i uaktualnienia 

artykułów bazie.  

W ostatnim punkcie obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. 

Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w zebraniu i dokonał zamknięcia obrad.  

  

      Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

 

        Protokolant 


