
 

Warszawa 06.03.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ 

Walnego Zebrania Delegatów  

Polskiego Towarzystwa Agronomicznego 

SGGW Warszawa, 6 marca 2020 r. 

 

W dniu 6 marca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów (WZD) Polskiego Towarzystwa 

Agronomicznego na SGGW w Warszawie. W zebraniu uczestniczyło 20 delegatów, wobec 

27 delegatów wybranych przez Walne Zebrania Członków oddziałów PTA (lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu). 

Zebranie obradowało według następującego zaproponowanego porządku: 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów – dr hab. Stanisław Grześ (UP Poznań), prezes Zarządu 
Głównego PTA. 

2. Wybór przewodniczącego WZD. 

3. Przyjęcie programu WZD. 

4. Wybór protokolanta WZD. 

5. Wybór komisji skrutacyjnej WZD. 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTA (dr hab. Stanisław Grześ). 

7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTA – prof. dr hab. Bogdan Kulig (UR Kraków). 

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej PTA. 

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTA. 

10. Wybór prezesa PTA. 

11. Wybór dwóch vice-prezesów PTA. 

12. Wybór sekretarza generalnego PTA. 

13. Wybór skarbnika PTA. 

14. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej PTA. 

15. Wybór Sądu Koleżeńskiego PTA. 

16. Dyskusja programowa nad przyszłością PTA, wystąpienie programowe wybranego prezesa. 

17. Podjęcie uchwał WZD. 

18. Zakończenie zebrania WZD 

Ad. 1. Prezes Zarządu Głównego PTA dr hab. Stanisław Grześ powitał delegatów przybyłych na Walne 

Zebranie Delegatów. Poprosił wszystkich delegatów o przedstawienie się poprzez podanie imienia 
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i nazwiska oraz ośrodka, który reprezentują. Zaproponował kandydata na przewodniczącego Walne-

go Zebrania Delegatów dr hab. Irenę Suwarę, prof. SGGW. 

Ad. 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatura prof. Ireny Suwary została przyjęta 

jednogłośnie, 20 osób głosowało za przyjęciem tej kandydatury. Przewodnicząca WZD poinformowa-

ła, że na podstawie listy obecności stwierdza spełnienie wymogu uczestnictwa w zebraniu co naj-

mniej połowy liczby delegatów i uznaje jego ważność. 

Ad. 3. Przewodnicząca zebrania prof. Irena Suwara zaproponowała głosowanie nad przyjęciem po-

rządku zebrania. Za przyjęciem harmonogramu głosowało 20 osób, innych głosów nie było.  

Ad. 4. Następnie prof. Irena Suwara zgłosiła kandydaturę dr Zuzanny Sawinskiej z Poznańskiego Od-

działu PTA na protokolanta zebrania. W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydatura ta zosta-

ła przyjęta 20 głosami.  

Ad. 5. Kolejnym punktem zebrania było zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. W wyniku 

propozycji z sali przedstawiono 3 kandydatów: dr hab. Katarzynę Rymuza (UPH Siedlce), Prof. UPW. 

dr hab. Janinę Zawieję (UP Wrocław) i dr Grażynę Szymańską (UP Poznań). Kandydaci zostali przyjęci 

jednogłośnie, 20 głosów za, w głosowaniu jawnym. Ukonstytuowali się, przewodniczącą komisji skru-

tacyjnej została dr hab. Janina Zawieja.  

Ad. 6. W kolejnym punkcie, dr hab. Stanisław Grześ przedstawił szczegółowe sprawozdanie 

z działalności Zarządu Głównego PTA za lata 2016 – 2020 (tekst sprawozdania stanowi załącznik do 

protokołu).  

Ad. 7. W kolejnym punkcie zebrania prof. Bogdan Kulig przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji 

Rewizyjnej PTA (tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu). 

Ad. 8. Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji dotyczącej Fragmenta Agronomica, wysłanych w tej 

sprawie pism do Ministra Edukacji Narodowej oraz kwestii związanej z przelewami składek członkow-

skich PTA na konto zarządu, Przewodniczący zebrania zaproponował głosowanie nad udzieleniem 

absolutorium ustępującemu zarządowi.  

Ad. 9. Delegaci jednogłośnie, 20 głosów za, udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Prof. 

Irena Suwara podziękowała za tak jednomyślne głosowanie. Dr hab. Stanisław Grześ podziękował za 

udzielnie absolutorium ustępującemu zarządowi.  

Ad. 10. Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTA na lata 2020 – 2020. Dr hab. Stanisław Grześ, Prezes 

ustępującego zarządu, zgłosił kandydaturę dr hab. Leszka Majchrzaka (UP Poznań). Innych kandyda-

tur nie było. Przewodnicząca zebrania zapytała kandydata czy wyraża zgodę na kandydowanie. Dr 

hab. Leszek Majchrzak wyraził zgodę na kandydowanie na Prezesa PTA.  W wyniku przeprowadzone-

go głosowania: 19 głosów za przy 1 głosie nieważnym uzyskał dr hab. Leszek Majchrzak. Prof. Irena 

Suwara, przewodnicząca zebrania, ogłosiła że nowym Prezesem PTA na lata 2020 – 2023 został dr 

hab. Leszek Majchrzak.  

Ad. 11. Wybór dwóch vice-prezesów – kandydatów w osobach Dr hab. Janusz Lisowski, prof. WSA 

(WSA Łomża) oraz Prof. dr hab. Marek Gugała (UPH Siedlce) zgłosił dr hab. Leszek Majchrzak, Prezes 

PTA, podkreślając iż są to osoby z ośrodków, które będą organizować kolejne kongresy. Dr hab. Ja-
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nusz Lisowski, prof. WSA oraz Prof. dr hab. Marek Gugała (UPH Siedlce). Zgłoszeni kandydaci wyrazili 

zgodę na kandydowanie oraz zadeklarowali, iż oddziały PTA w Łomży i Siedlcach są gotowe do organi-

zacji kongresu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Dr hab. Janusz Lisowski, prof. WSA uzyskał 

20 głosów za, Prof. dr hab. Marek Gugała 19 głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym. Osoby te 

zostały wybrane vice przewodniczącymi ZGPTA na kadencję 2020 – 2023.  

Ad. 12. Dr hab. Leszek Majchrzak na sekretarza zarządu PTA zgłosił kandydaturę Prof. UPP dr hab. 

Katarzyny Panasiewicz (UP Poznań). Kandydatka wyraziła zgodę na objęcie tej funkcji i kandydatura ta 

w wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymała 20 głosów za.  

Ad. 13. Po przeprowadzonym głosowaniu w wyniku zgłoszenia przez dr hab. L. Majchrzaka kandyda-

tury Prof. UPP dr hab. Roberta Idziaka (UPP Poznań) na stanowisko skarbnika, kandydatura ta otrzy-

mała 19 głosów za, przy jednym głosie nieważnym. 

Ad. 14. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej PTA – kandydatami do GKR po zgłoszeniach z sali byli:  dr 

hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM, dr hab. Edward Wilczewski oraz dr hab. Prof. UR Ewa Szpunar-

Krok (Rzeszów). W wyniku przeprowadzonego głosowania dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM 

otrzymał 20 głosów za, dr hab. Edward Wilczewski otrzymał 19 głosów za przy jednym głosie wstrzy-

mującym, a dr hab. Prof. UR Ewa Szpunar-Krok otrzymała 20 głosów za. Przewodnicząca zebrania 

poinformował, iż GKR powinna się ukonstytuować. W wyniku przeprowadzonej przez członków komi-

sji dyskusji poinformowali oni wszystkich uczestników WZD, iż przewodniczącym Głównej Komisji 

Rewizyjnej został dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM, vice - dr hab. prof. UR Ewa Szpunar-Krok a 

członkiem komisji  dr hab. Edward Wilczewski. 

Ad. 15. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego PTA. Na członków sądu zostali zgłoszeni: dr hab. Stani-

sław Grześ (UPP Poznań) (20 głosów za), dr hab. Joanna Puła – UR Kraków (20 głosów za), dr hab. 

Stanisław Samborski, prof. SGGW (20 głosów za), dr hab. Zuzanna Sawinska (20 głosów za), dr hab. 

Dorota Gawęda – UP Lublin (20 głosów za), dr hab. Katarzyna Rymuza (UPH Siedlce) (20 głosy za), dr 

hab. Irenę Suwarę, prof. SGGW (20 głosów za), dr hab. Zuzanna Sawinska (20 głosów za), Dr hab. 

Aleksandra Głowacka, prof. UP Lublin (20 głosów za), dr hab. Marek Bury (Szczecin) (19 głosów za). W 

wyniku przeprowadzonego głosowania wszystkie osoby otrzymały wymaganą liczbę głosów i weszły 

w skład Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2020– 2023. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Dr 

hab. Stanisław Grześ.  

Ad. 17. Dyskusja nad programową przyszłością PTA na prośbę Pani dr hab. Ireny Suwary, prof. SGGW 

została na chwilę odsunięta aby przegłosować uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa Polskie-

go Towarzystwa Agronomicznego prof. dr hab. Alicji Gawrońskiej-Kuleszy. Tekst uzasadnienia odczy-

tał dr hab. Stanisław Grzesia  (stanowi on złącznik do protokołu). Wniosek ten w swojej wypowiedzi 

poparła także Pani Prof. UR Ewa Szpunar-Krok. Propozycja ta po zgłoszeniu wniosku przez dr hab. S. 

Grzesia, została przyjęta przez aklamację przez wszystkich delegatów zgromadzonych na WZD. Pani 

dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW w towarzystwie dr hab. Stanisława Grzesia oraz dr hab. Leszka 

Majchrzaka złożyła na ręce Pani prof. dr hab. Alicji Gawrońskiej-Kuleszy gratulacje oraz wręczyła 

kwiaty jako wyraz szacunku i podziękowania za lata współpracy. Pani prof. dr hab. Alicja Gawrońska-

Kulesza podziękowała za tak miłe wyróżnienie u uhonorowanie jej współtworzenia a później współ-

pracy aż do dnia dzisiejszego z PTA.  
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W dalszym toku dyskusji Pani Prof. UPP dr hab. K. Panasiewicz przedstawiała propozycję 

uchwały o wysokości składek a szczególnie o składkach pobieranych od doktorantów, studentów i 

emerytów. Podtrzymano wysokość składki na poziomie 50 zł od członków PTA. W Wyniku przepro-

wadzonej dyskusji kwota składki dla doktorantów i studentów została ustalona na poziomie 30 zł. 

Zrezygnowano z pobierania składek od emerytów. Za taką uchwałą opowiedziała się 18 osób przy 2 

głosach wstrzymujących.  

Kolejną przedstawioną przez Panią Prof. UPP dr hab. Katarzynę Panasiewicz sprawą była 

uchwała o obiegu i przechowywaniu dokumentów. Wprowadzone w niej zgodne z RODO zmiany zo-

stały przyjęte przez uczestników spotkania jednomyślnie 20 głosów za.  

 

Ad. 16. Dyskusja programowa nad przyszłością PTA, wystąpienie programowe wybranego Prezesa. 

Dr hab. Leszek Majchrzak, nowy Prezes PTA w swoim wystąpieniu podziękował za obdarzenie 

go zaufaniem. Wskazał, iż konieczną do przedyskutowania sprawą w nowej kadencji jest utrzymanie 

wysokiej jakości czasopisma Fragmenta Agronomica, jego funkcjonowanie. Wypowiedzą tą uzupełni-

ła dr hab. Zuzanna Sawinska informacją o bieżącym stanie ilości publikacji w czasopiśmie. Skierowała 

prośbę do wszystkich uczestników zebrania o przesyłanie w ciągu najbliższych dwóch tygodni prac 

gdyż ich brak w tym momencie uniemożliwia zamknięcie nr 4 z 2019r. co poskutkuje za chwilę ko-

niecznością zamknięcia czasopisma.  Czasopismo od nr 3 2019r. przechodzi tylko na formę elektro-

niczna. Dr hab. Leszek Majchrzak również zachęcał uczestników do uaktywnienia się w tym zakresie, 

tak żebyśmy chociaż spróbowali poddać czasopismo kolejnej ocenie – jeśli nie zamkniemy nr 4 z 

2019r. będzie to nie możliwe. W dalszej części wystąpienia Pan dr hab. Leszek Majchrzak podkreślał, 

że będzie starał się zachęcić odziały do szerszej współpracy z praktyką choćby poprzez kontakty z 

wojewódzkimi oddziałami ośrodków doradztwa rolniczego. Sam wskazał na projekt realizowany przez 

wielkopolski odział ODR w którym uczestniczył z ramienia Poznańskiego oddziału PTA. Nowo wybrany 

prezes podkreślił że chciał by także powrócić do idei prac inżynierskich (dyplomowych), a może nawet 

współpracy ze szkołami rolniczymi pod patronatem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego. W 

przedstawionym przez ustępujący zarząd sprawozdaniu widoczny jest spadek ilości wyjazdowych 

zebrań. Propozycją dr hab. L. Majchrzaka na tą kadencję jest podjęcie próby zorganizowania wspól-

nego wyjazdu dla kilku oddziałów. Kończąc swoje występnie Pan dr hab. L. Majchrzak podkreślił, że 

jest otwarty na wszelkie sugestie i propozycje, zachęca wszystkich do dzielenia się pomysłami.   

 

Ad. 17. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący WZD zakończył posiedzenie Walnego Zebra-

nia Delegatów. 

 

     Protokolant WZD 

6.03.2020r  .  

          dr hab. Zuzanna Sawinska 


