
Rzeszów 4.09.2013 r. 

PROTOKÓŁ 

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA 

ODBYTEGO DNIA 4.09.2013 R. 

 

Dnia 4 września 2013 roku w Rzeszowie, podczas trwania XX 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 Zebraniu wzięło udział 160 członków Stowarzyszenia, zgodnie z 

listą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu 

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. 

Wiesław Musiał, który zgłosił kandydaturę na przewodniczącego zebrania prof. dr hab. 

Michała Jerzaka. 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 Członków SERiA. Przewodniczący zebrania spytał o ewentualne uwagi do 

porządku obrad, których nie wniesiono. Następnie zaproponował dołączenie jednego punktu  

porządku obrad „Nadanie medali zasłużony dla SERiA” . W wyniku jawnego głosowania 

zmieniony program został przyjęty jednomyślnie. 

 

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 4 września 2013 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. Nadanie tytułu honorowego członka SERiA. 

8. Nadanie medali zasłużony dla SERiA. 



9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 6.09.2012 r. do 4.09.2013 r. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2012. 

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu. 

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi. 

13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 

14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom 

Komisji Rewizyjnej SERiA.  

15. Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencje 2013-2015. 

16. Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencje 

2013-2015. 

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

18. Wolne głosy i wnioski. 

19. Zamknięcie obrad. 

 

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

Zaproponowano następujące kandydatury: dr Tadeusz Sobczyński, mgr Artur Kuliński, mgr 

Agnieszka Kozera. 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: dr inż. Tomasz Wojewodzic, prof. dr hab. 

Sławomir Juszczyk, prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski. W wyniku jednomyślnego 

głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków. 

W punkcie 7 porządku obrad przyjęto uchwałę nadającą członkostwo honorowe 

SERiA prof. dr hab. Michałowi Sznajderowi i prof. dr hab. Januszowi Żmii. 

Realizując punkt 8 porządku obrad Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Wiesław 

Musiał wręczył medale Zasłużony dla SERiA. Prof. dr hab.  Grzegorz Ślusarz wyczytał osoby 

mianowane do odznaczenia. 

W 9 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Wiesław Musiał odczytał 

sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 6.09.2012 r. do 4.09.2012r. (zał. nr 

1). W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący: 

 prof. dr hab. Wiesław Musiał Prezes 

 prof. dr hab. Adam Sadowski v-ce prezes Zarządu 

 prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz v-ce prezes Zarządu 



 prof. dr hab. Barbara Kutkowska członek Zarządu 

 prof. dr hab. Barbara Gołębiewska  członek Zarządu  

 prof. dr hab. Michał Jerzak Sekretarz Generalny 

 prof. dr hab. Feliks Wysocki Skarbnik 

W punkcie 10 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr Elżbieta Kołodziej 

przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r. (zał. 3). 

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło 

następujące uchwały: 

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 6.09.2012 r. 

do 4.09.2013 r. 

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu 

SERiA.  

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA  

oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 

4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji 

Rewizyjnej SERiA.  

Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków SERiA prof. dr hab. 

Michał Jerzak podziękował ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ich 

wkład pracy i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu. Dyplomy 

gratulacyjne ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wręczył Prof. dr hab. 

Mieczysław Adamowicz.  

W 15 punkcie porządku obrad przystąpiono do wyborów w tajnym głosowaniu 

Prezesa Zarządu SERiA na kadencje 2013-2015. Prof. dr hab. Wiesław Musiał, po 

uzgodnieniu na połączonym spotkaniu Zarządu SERiA oraz Konwentu Seniorów, 

zaproponował na stanowisko nowego prezesa prof. dr hab. Andrzeja Wiatraka i krótko 

przedstawił sylwetkę kandydata. Przystąpiono do tajnego głosowania, w którego wyniku prof. 

dr hab. Andrzej Wiatrak został wybrany na prezesa Zarządu na następną kadencje. 

Prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował, aby członkami Zarządu zostali zgodnie z 

tradycją przewodniczący Komitetów Organizacyjnych kolejnych Kongresów. W związku z 



tym zaproponował kandydatury prof. dr hab. Dionizego Niezgody i prof. dr hab. Grzegorza 

Spychalskiego. Ponadto na członków Zarządu zaproponował kandydaturę prof. dr hab. 

Bożeny Gołębiewskiej – sekretarza naukowego RN SERiA i prof. dr hab. Grzegorza Ślusarza 

- przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XX Kongresu SERiA. Przystąpiono do 

tajnego głosowania, w jego wyniku skład Zarządu na kadencje 2013-2015 przedstawia się 

następująco: 

 prof. dr hab. Andrzej Wiatrak - prezes Zarządu 

 prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz - v-ce prezes Zarządu 

 prof. dr hab. Barbara Gołębiewska.–v-ce prezes Zarządu 

 prof. dr hab. Grzegorz Spychalski – członek Zarządu 

 prof. dr hab. Dionizy Niezgoda - członek Zarządu. 

 W dalszej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie kwestie 

przedłużenia kadencji Sekretarza Generalnego i Skarbnika. W wyniku głosowania 

przedłużono kadencje prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi oraz prof. dr hab. Feliksowi 

Wysockiemu. 

Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano 

następujące kandydatury:  

 prof. dr hab. Halinę Kałużę,  

 prof. dr hab. Aleksandra Grzelaka, 

 prof. dr hab. Małgorzatę Juchniewicz. 

W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Komisji Rewizyjnej, który przedstawia 

się następująco: 

 prof. dr hab. Aleksander Grzelak - przewodniczący, 

 dr hab. Halina Kałuża,  

 dr hab. Małgorzata Juchniewicz  

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

Zarządu, aby następny kongres SERiA odbył się w na Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Lublinie, w dniach 16-18 września 2014 roku. Jako kandydata na Przewodniczącego 

Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Dionizego Niezgodę. Następnie dr 

Marek Angowski przedstawił prezentację nowego miejsca i zarys programu XXI Kongresu 

SERiA. Zaproponował tytuł Kongresu „Funkcjonowanie i rozwój subsystemu gospodarki 

żywnościowej i obszarów wiejskich”.  Zgłoszono wiele uwag zarówno do tytułu Kongresu  

jak i do jego terminu. Ostatecznie w wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie 

Członków SERiA z dnia 4 września 2013 roku przyjęło uchwałę, że następny XXI Kongres 



SERiA odbędzie się w Lublinie w dniach 16-18 września 2014 roku, a temat Kongresu będzie 

brzmiał „Funkcjonowanie i rozwój gospodarki żywnościowej oraz obszarów wiejskich”. 

Następnie prof. dr hab. Wiesław Musiał złożył wniosek, aby Walnego Zgromadzenie 

upoważniło członków Zarządu do modyfikacji tytułu i terminu XXI Kongresu SERiA, który 

w wyniku jednomyślnego głosowania został przyjęty.  

W 18 punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie 

wolnych głosów i wniosków. 

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski złożył wniosek, aby w formularzu zgłoszeniowym na 

Kongres SERiA, poza udziałem w poszczególnych sekcjach problemowych, można było 

wybrać punkt publikacja artykułu + obligatoryjny udział w dyskusji po obradach plenarnych 

(bez prezentowania referatu w sesjach problemowych). Wniosek ten poprał również prof. dr 

hab. Henryk Runowski.   

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Florkowski, który złożył wniosek aby 

streszczenia artykułów z Roczników Naukowych SERiA zamieszczać na portalu arcre. 

Profesor poinformował, że zaproponowano za umieszczenie pojedynczego streszczenia 

Stowarzyszeniu następujące opłaty: przygotowanego w programie pdf 2$, word 5$. 

W dalszej części obrad prof. dr hab. Wojciech Ziętara wypowiedział się na temat „Co 

gwarantowało sukces SERiA – perspektywa XX lat”. Profesor stwierdził, że przyczyniła się 

do tego równowaga między władzą a demokracją. Zwrócił uwagę na stabilność funkcji 

sekretarza generalnego i skarbnika oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu SERiA. 

Stwierdził, że demokracja przejawia natomiast się kadencyjnością Zarządu. Stwierdził, ze 

pozytywnym zjawiskiem jest organizacja kongresów przez różne ośrodki akademickie. 

Następnie prof. dr hab. Wojciech Ziętara podziękował szczególnie założycielom 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.  

Prof. dr hab. Wojciech Ziętara wypowiedział się także na temat dyskusji po sesji 

plenarnej. Zaproponował, aby w sesji plenarnej prezentowane były wiodące tematy z 

poszczególnych sesji problemowych. Zwrócił uwagę na konieczność pojawienia się 

speakerów. Zwrócił także uwagę na niewłaściwe zachowanie niektórych uczestników 

Kongresu, którzy uciekają z sesji problemowych. Podkreślił ponadto, że zgłoszona przez prof. 

dr hab. Wojciecha Florkowskiego inicjatywa jest niezwykle cenna. Nie do końca zgodził się 

natomiast z propozycją prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego. 

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Maria Parlińska, która złożyła wiosek, aby sesja 

plenarna obejmowała kilka referatów w języku angielskim. By była okazja do cennej dyskusji 

w języku angielskim.  



W dalszej części obrad głos zabrał prof. Stanisław Krasowicz, który podkreślił 

ważność współpracy Stowarzyszenia z praktyką. Podziękował za współpracę z różnymi 

jednostkami naukowymi w tym instytutami resortowymi. 

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz wypowiedział się w kontekście inicjatywy prof. 

dr hab. Andrzeja Czyżewskiego. Zwrócił uwagę, aby organizatorzy przyszłych Kongresów 

przeznaczyli odpowiedni czas na dyskusję po sesji plenarnej. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Bogdan Klepacki, który zaproponował, aby 

przestrzegać czasu dyskusji po obradach plenarnych i zaproponował wycofanie wniosku prof. 

dr hab. Andrzeja Czyżewskiego. Prof. dr hab. Henryk Runowski również zwrócił uwagę, że 

idea dyskusji po obradach plenarnych jest niezwykle ważna. 

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz wypowiedział się natomiast na temat trudności 

z organizacją obrad w poszczególnych sekcjach problemowych. Podzielił się także swoją 

obawą, że w przypadku zwolnień z głoszenia referatu (za udział w dyskusji plenarnej) 

trudności te mogą narastać.  Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz poparł propozycje prof. dr 

hab. Bogdana Klepackiego. 

Następnie prof. dr hab. Andrzej Czyżewski stwierdził, że w obliczu oficjalnej 

możliwości publikowania artykułu beż głoszenia referatu wycofuje swój wniosek formalny. 

W dalszej części obrad prof. dr hab. Michał Jerzak przewodniczący zebrania poddał 

pod głosowanie wniosek prof. dr hab. Wojciecha Florkowskiego o publikowaniu streszczeń w 

języku angielskim na portalu internetowym, który w wyniku jednomyślnego głosowania 

został przyjęty.  

Następnie większością głosów Walne Zgromadzenie SERiA podjęło uchwałę, aby w 

sesji plenarnej głoszonych było kilka referatów w języku angielskim. 

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 


