
Lublin 16.09.2014 r. 

PROTOKÓŁ 

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA 

ODBYTEGO DNIA 16.09.2014 R. 

 

Dnia 16 września 2014 roku w Lublinie, podczas trwania XXI 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.  

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Andrzej 

Wiatrak, 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 zmianę porządku obrad 

poprzez usunięciu punktu 7 „Nadanie tytułu honorowego członka SERiA”, gdyż nie 

zgłoszono żadnych kandydatur. W wyniku jawnego głosowania zmieniony program został 

przyjęty jednomyślnie. 

 

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 16 września 2014 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. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 4.09.2013 r. do 16.09.2014 r. 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2013. 



9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu. 

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi. 

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom 

Komisji Rewizyjnej SERiA.  

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

14. Wolne głosy i wnioski. 

15. Zamknięcie obrad. 

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

Zaproponowano następujące kandydatury: dr hab. Mariusz Matyka, dr Wiesław Szopiński. 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. dr hab. Krystynę Krzyżanowską, dr hab. 

Karolinę Pawlak. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

W 7 punkcie porządku obrad Prezes SERiA prof. dr hab. Andrzej Wiatrak odczytał 

sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 4.09.2013 r. do 16.09.2014 r. (zał. nr 

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

 prof. dr hab. Andrzej Wiatrak  Prezes SERiA 

 prof. dr hab. Barbara Gołębiewska                V-ce Prezes SERiA 

 Prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz                      V-ce Prezes SERiA 

 prof. dr hab. Dionizy Niezgoda  Członek Zarządu 

 prof. dr hab. Grzegorz Spychalski  Członek Zarządu 

 prof. dr hab. Michał Jerzak  Sekretarz Generalny 

 prof. dr hab. Feliks Wysocki  Skarbnik 

W punkcie 8 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej dr hab. Aleksander Grzelak 

przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r. (zał. 2). 

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło 

następujące uchwały: 

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 4.09.2013 r. 

do 16.09.2014 r. 



2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu 

SERiA.  

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA  

oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 

4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 16 września 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji 

Rewizyjnej SERiA.   

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

Zarządu, aby następny XXII kongres SERiA odbył się w Kołobrzegu w dniach 8-10 września 

2015 roku a jego organizatorem była Politechnika Koszalińska. Jako kandydata na 

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Grzegorza 

Spychała. Następnie prof. dr hab. Grzegorz Spychalski przedstawił prezentację miejsca i 

zarys programu XXII Kongresu SERiA. Zaproponował tytuł Kongresu, do którego zgłoszono 

wiele uwag. 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 Kołobrzegu w dniach 08-10 września 2014 roku. a temat Kongresu będzie brzmiał 

„Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich”.  

W 14 punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie 

wolnych głosów i wniosków. 

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski złożył wniosek aby artykuły opublikowane w 

Rocznikach Naukowych SERiA zamieszczać na portalu AgEcon. Następnie prof. dr hab. 

Alina Daniłowska podzieliła się pozytywnymi doświadczeniami z bazą AgEcon. Zwróciła 

uwagę na łatwy dostęp do bazy i rosnącą liczbę cytowań po umieszczeniu artykułów w bazie.  

Następnie prof. dr hab. Renata Przygodzka zgłosiła wniosek formalny o zobowiązaniu 

Zarządu do podjęcia działań w zakresie współpracy z bazą AgEcon. Wniosek został przyjęty 

przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie. 

W dalszej części obrad prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz zgłosił chęć organizacji 

XXIII Kongresu SERiA przez Państwową Szkołę Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej. Zaproponował temat Kongresu „Biogospodarka jako koncepcja wzrostu 

gospodarczego i element strategii rozwojowych”. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz poprał 

złożony wniosek i zaoferował chęć współpracy przez Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach przy organizacji Kongresu SERiA i jego 



współfinansowanie. Profesor dr hab. Stanisław Krasowicz podkreślił ponadto ważność i 

aktualność zgłoszonego przez prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza tematu Kongresu.  

Następnie dr inż. Piotr Prus zgłosił formalny wniosek o otwarcie dostępu do artykułów 

z Roczników Naukowych SERiA umieszczanych na stronie www.seria.home.pl. Wniosek ten 

poprał także prof. dr hab. Wojciech Florkowski oraz prof. dr hab. Stanisław Stańko.  Wniosek 

w  wyniku jednomyślnego głosowania został przyjęty.  

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 

http://www.seria.home.pl/

