
 
Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków  

o zmianie statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 
 
 

Członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków SERiA w dniu 7.09.2021 r. w 
Kazimierzu Dolnym postanawiają przyjąć następujące zmiany w statucie: 

 

§ 6, pkt. 2 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 6 

2. Zarząd, jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 

okres 2 lat. Do zarządu wchodzą wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Sekretarz i 

skarbnik mogą pełnić swą funkcję wielokrotnie. 

 

 Nowe brzmienie § 6, pkt. 2 

§ 6 

2. a) Zarząd, jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 

okres 2 lat. Do zarządu wchodzą wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Sekretarz i 

skarbnik mogą pełnić swą funkcję wielokrotnie. 

3. b) W sytuacji  wystąpienia siły wyższej (pandemia, stan wojny, kataklizm)  

uniemożliwiającej realizowanie statutowych zadań Stowarzyszenia, kadencja 

urzędującego Zarządu może być przedłużona na okres do 2 lat. 

 

 

 

§ 7, pkt. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 7 

1. Walne Zgromadzenie Członków składa się z członków Stowarzyszenia. Decyduje ono 

o wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, których prowadzenie nie zostało 

powierzone Zarządowi. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 

należą przede wszystkim: 

a. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i bilansu rocznego, 

b. Wybór Zarządu, 

c. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

d. Decyzja o miejscu i czasie odbycia Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia i zebrań naukowych, 



e. Nadawanie członkostwa honorowego i statusu członka – założyciela, 

f. Uchwalanie statutu i zmiany statutu, 

g. Rozwiązanie Stowarzyszenia, 

h. Ustalanie wysokości składek członkowskich, z pozostawieniem jednak Zarządowi 

prawa do wynegocjowania wyższych składek od członków wspierających, 

Powołanie i rozwiązanie Fundacji Stowarzyszenia oraz komisji nadzwyczajnych 

 

Nowe brzmienie § 7 

§ 7 

1. Walne Zgromadzenie Członków składa się z członków Stowarzyszenia. Decyduje 

ono o wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, których prowadzenie nie 

zostało powierzone Zarządowi. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia należą przede wszystkim: 

a. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i bilansu rocznego, 

b. Wybór Zarządu lub przedłużenie kadencji Zarządu w sytuacji określonej w  

§.6, pkt.2, ppkt.b, 

c. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

d. Decyzja o miejscu i czasie odbycia Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia i zebrań naukowych, 

e. Nadawanie członkostwa honorowego i statusu członka – założyciela, 

f. Uchwalanie statutu i zmiany statutu, 

g. Rozwiązanie Stowarzyszenia, 

h. Ustalanie wysokości składek członkowskich, z pozostawieniem jednak 

Zarządowi prawa do wynegocjowania wyższych składek od członków 

wspierających, 

§ 8, pkt. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

§ 8 

Komisja Rewizyjna 

a. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków. Komisja 

Rewizyjna wskazuje przewodniczącego spośród swoich członków. Komisja 

Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 

okres dwóch lat. Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie 

Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności. Zadaniem Komisji jest kontrola 

działalności Zarządu. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Rewizyjna 



składa ocenę merytoryczną i finansową działalności Zarządu i w zależności od oceny 

stawia wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. 

 

Nowe brzmienie § 8, pkt. 1 

1§ 8 

Komisja Rewizyjna 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków. 

Komisja Rewizyjna wskazuje przewodniczącego spośród swoich członków. Komisja 

Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 

okres dwóch lat. W sytuacji  wystąpienia siły wyższej (pandemia, stan wojny, 

kataklizm)  uniemożliwiającej realizowanie statutowych zadań Stowarzyszenia, 

kadencja urzędującej Komisji Rewizyjnej może być przedłużona na okres do 2 lat. 

Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu 

Zgromadzeniu ze swej działalności. Zadaniem Komisji jest kontrola działalności 

Zarządu. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Rewizyjna składa 

ocenę merytoryczną i finansową działalności Zarządu i w zależności od oceny stawia 

wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. 

 

 

Załącznikiem do uchwały jest statut Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w 
nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi w dniu 7.09.2021 r. 

 

 

           Sekretarz Generalny           Skarbnik                                 Sekretarz Zebrania                                      
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