
Warszawa  11.09.2018 r. 

PROTOKÓŁ 

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA 

ODBYTEGO DNIA 11.09.2018 R. 

 

Dnia 11 września 2018 roku w Warszawie, podczas trwania XXV 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 95 członów. Obrady Walnego Zgromadzenia 

otworzyła Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Barbara Gołębiewska i rozpoczęła od 

wyjaśnienia, że w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu SERiA z dniem 

16.07.2018, pełniącego tą funkcję prof. dr hab. Dionizego Niezgody, złożoną na jej ręce jako 

v-ce Prezesa SERiA, zgodnie z par. 6 p. 6 Statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i 

Agrobiznesu, Zarząd podczas Nadzwyczajnego Posiedzenie Zarządu SERiA w dniu 23 lipca 

2018 podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu SERiA prof. dr 

hab. Barbarze Gołębiewskiej. 

Następnie prof. dr hab. Barbara Gołębiewska przypomniała, że obchodzimy Jubileusz 

25-lecia Kongresów SERiA. Podkreśliła, że nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie 

wielu osób, które nieodpłatnie, honorowo pełnią wiele funkcji i poświęcają swój czas dla 

dobra Stowarzyszenia. Wiele osób, które wniosło swój wkład w prace na rzecz 

Stowarzyszenia od nas odeszło. Pani prof. dr hab. Barbara Gołębiewska poprosiła o chwile 

zadumy, refleksji i przypomnienia sobie osób,  które pracowały na rzecz Stowarzyszenia a już 

ich z nami nie ma.  

W dalszej części obrad prof. dr hab. Barbara Gołębiewska zgłosiła 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 w wyniku jednomyślnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony . 

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 11.09.2018 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. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 5.09.2017 r. do 11.09.2018 r. 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2017. 

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 2017. 

13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.  

14. Wybory uzupełniające członków Zarządu SERiA 

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

16. Wolne głosy i wnioski. 

17. Zamknięcie obrad. 

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

Zaproponowano następujące kandydatury: dr Agnieszkę Siedlecką, dr Izabele Wielewską, dr 

Piotra Pietrzaka. 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 hab. Piotr Bórawskiego, dr hab. Sławomira 

Kalinowskiego. 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. Barbarze Kutkowskiej, prof. dr hab. Stanisławowi Krasowiczowi,  prof. 

dr hab. Andrzejowi Wiatrakowi, a także uchwałę nadającą pośmiertne członkostwo honorowe 

dla prof. dr hab. Adama Sadowskiego. W dalszej części obrad Walne Zgromadzenie 

Członków SERiA przyjęło uchwałę uhonorowującą medalem Zasłużony dla SERiA prof. dr 

hab. Heorhiy Cherevko.  



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

odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres od 5.09.2017 r. do  

11.09.2018 r. W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący: 

prof. dr hab. Dionizy Niezgoda               Prezes SERiA  od 05.09.2017 do 16.07.2018 

prof. dr hab. Barbara Gołębiewska          V-ce Prezes SERiA, od  23.07.2018 p. o Prezesa 

                                                                  Zarządu 

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

prof. dr hab. Sławomir Zawisza               Członek Zarządu 

prof. dr hab. Michał Jerzak                      Sekretarz Generalny 

prof. dr hab. Feliks Wysocki                   Skarbnik 

Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak poprosił o pytania i uwagi do przedstawionego 

sprawozdania zarządu.  Głos zabrał prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski. Zapytał czy znane są 

powody rezygnacji prof. dr hab. Dionizego Niezgody ze stanowiska Prezesa. W odpowiedzi, 

prof. dr hab. Barbara Gołębiewska odczytała pismo z rezygnacją, jakie skierował na jej ręce 

prof. dr hab. Dionizy Niezgody. Jako powód swojej decyzji prof. dr hab. Dionizy Niezgody 

podał brak możliwości realizacji zadań zamieszczonych w Biuletynie informacyjnym nr 24, 

Poznań 2017, str. 7. Najważniejszym z nich było przygotowanie nowego statutu SERiA w 

związku z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 

2017 roku odnośnie jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.  

Kwestią wyjaśnienia prof. dr hab. Barbara Gołębiewska oznajmiła, że Zarząd wystąpił 

do Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Kubik o opinie prawną o przedmiocie zgodności 

statutu Stowarzyszenia z wymogami artykułu 10 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, która 

potwierdza zgodność statutu. Prof. dr hab. Michał Jerzak zwrócił uwagę na potrzebę 

aktualizacji Statutu SERiA, naniesienia na niego poprawek. Podkreślił także, że Zarząd 

SERiA nie chciał się zgodzić na komercjalizację Stowarzyszenia i prowadzenie dzielności 

gospodarczej, które zakładał przygotowany przez Prof. dr hab. Dionizego Niezgodę Statut.   

Następnie prof. dr hab. Przygodzka zapytała jakie są szanse RN SERiA na ewaluacje  

w Web of Science? Prof. dr hab. Barbara Gołębiewska zapewniła, że zapoznano się z 

wymogami jakie należy spełnić aby zgłosić czasopismo do ewaluacji w Web of Science. 

Jednym z nich jest terminowość ukazywania się RN SERiA. Podkreśliła, że w przypadku 

dwumiesięcznika jest to niezwykle trudne. Wyjaśniła, że Zarząd rozważa zmianę 

częstotliwości ukazywania się RN SERiA na kwartalnik. Przypomniała także, że aby spełnić 

wymagania niezbędne przy  ewaluacji  w Web of Science Zarząd podjął decyzję o zakupie 

platformy ICI Publishers Panel – Moduł redakcyjny dla RN SERiA oraz system 



antyplagiatowy do weryfikacji oryginalności artykułów naukowych. Ponadto zwróciła uwagę, 

na niewielką liczbę publikowanych artykułów w języku angielskim w RN SERiA i 

konieczność publikowania większej liczby artykułów w języku angielskim. 

W dalszej części obrad prof. dr hab. Aldona Zawojska zapytała, czy Zarząd będzie 

składał wniosek do MNiSW w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych. Prof. 

dr hab. Barbara Gołębiewska jako sekretarz RN SERiA poinformowała, że Zarząd SERiA 

pracuje nad opracowaniem wniosku w konkursie w ramach programu Wsparcie dla czasopism 

naukowych, aktualnie prowadzone są prace nad uzupełnieniem informacji w POL-indeksie. 

Następnie Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz wyraził żal, że prof. dr hab. Dionizy 

Niezgoda złożył rezygnację z funkcji Prezesa. Złożył wniosek o powołanie zespołu do spraw 

aktualizacji statutu.  

Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk złożył wniosek aby wszystkie artykuły w RN SERiA 

były publikowane w języku angielskim. 

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

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. W tym okresie skład Komisji Rewizyjnej był 

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

Rosa.  

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym w wyniku 

jednogłośnego  głosowania podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 11 września 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 5.09.2017 r. 

do 11.09.2018 r.  

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 11 września 2018 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 

5.09.2017 r. do 11.09.2018 członkom Zarządu SERiA.  

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 11 września 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA  

oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.  

4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 11 września 2018 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 

5.09.2017 r. do 11.09.2018  członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.   

W 14 punkcie porządku obrad przystąpiono do wyborów uzupełniających w tajnym 

głosowaniu na kadencje 2018-2019. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przypomniał, 

że w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu SERiA z dniem 16.07.2018, pełniącego 



tą funkcję prof. dr hab. Dionizego Niezgody, zgodnie z par. 6 p. 6 Statutu Stowarzyszenia 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zarząd podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia 

obowiązków Prezesa Zarządu SERiA prof. dr hab. Barbarze Gołębiewskiej do najbliższego 

Walnego Zgromadzenia Członków SERiA. Następnie zgłosił kandydaturę prof. dr hab. 

Barbary Gołębiewskiej na Prezesa SERiA i poprosił o zgłaszanie innych kandydatur.  Prof. dr 

hab. Michał Jerzak poinformował, że zgodnie z par. 6 p 6 Statutu SERiA,  Zarząd SERiA 

podjął uchwałę o dokooptowaniu do składu Zarządu na okres do najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Członków SERiA  prof. dr hab. Michała Jasiulewicza. Przypomniał także, że 

rok temu pozostał vacat na członka zarządu. Zaproponował, aby członkiem Zarządu został, 

zgodnie z tradycją, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego kolejnego Kongresu SERiA w 

Poznaniu. Następnie prof. dr hab. Michał Jerzak zgłosił  kandydatury członków Zarządu 

SERiA:  prof. dr hab. Karoliny Pawlak i Michała Jasiulewicza na członków Zarządu i 

poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. 

Przystąpiono do tajnego głosowania na prezesa Zarządu, w którego wyniku którego 

prof. dr hab. Barbara Gołębiewska została wybrana na prezesa Zarządu na kadencje 2018-

2019 (liczba głosów za 83, przeciwko 5,  głosy nieważne 2). Następnie prof. dr hab. Barbara 

Gołębiewska podziękował na wybór na stanowisko Prezesa SERiA. 

W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru uzupełniających członków Zarządu 

SERiA. Przystąpiono do tajnego głosowania, w którego wyniku skład Zarządu na kadencje 

2018-2019 zgodnie z liczbą oddanych głosów na poszczególnych kandydatów przedstawia się 

następująco:  

 prof. dr hab. Michał Jasiulewicz –v-ce prezes Zarządu. Liczba głosów za 85, 

przeciwko 3,  głosy nieważne 2. 

 prof. dr hab. Karolina Pawlak - członek Zarządu. Liczba głosów za 85, 

przeciwko 3, głosy nieważne 2. 

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

Zarządu, aby następny XXVI kongres SERiA odbył się w Poznaniu w dniach  3-5 września 

2019 a jego organizatorem był Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Jako kandydata na Przewodniczącego Komitetu 

Organizacyjnego zarekomendował prof. dr hab. Karolinę Pawlak. Następnie dr inż. Dorota 

Czerwińska-Kayzer przedstawiła prezentację Uczelni, tytułu Kongresu i zarysu programu 

XXVI Kongresu SERiA. Ostatecznie w wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie 

Członków SERiA z dnia 11 września 2018 roku przyjęło uchwałę, że następny XXVI 



Kongres SERiA pt. „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich” odbędzie się 

w Luboniu k. Poznania w dniach 3-5 września 2019. 

W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie 

wolnych głosów i wniosków. Komisja uchwał i wniosków sformułowała dwa wnioski. 

Pierwszy wniosek o upoważnienie Zarządu do prowadzenia działań w zakresie poprawienia 

statutu. Drugi dotyczący zwiększenia liczby publikowanych artykułów w języku angielskim 

w RN SERiA. Oba głosy zostały pozytywnie przegłosowane przez Walne Zgromadzenie.  

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 


