
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Sekcji Maszyn
i Ci¹gników Rolniczych przy Zarz¹dzie G³ównym SIMP

W dniu 7 maja 2010 roku w Przemys³owym Instytucie Maszyn
Rolniczych w Poznaniu odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Sekcji Maszyn i Ci¹gników Rolniczych Zarz¹du G³ównego SIMP.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Sekcji za okres od 11 maja 2006 roku do
7 maja 2010 roku przedstawi³ prezes Sekcji, prof. dr in¿. Zdzis³aw
Koœmicki. W okresie sprawozdawczym Sekcja zorganizowa³a 8 konfe-
rencji naukowych o zasiêgu miêdzynarodowym i 17 konferencji o zasiê-
gu krajowym, w których wziê³o udzia³ ³¹cznie 1810 osób oraz 15 semi-
nariów naukowych i naukowo-technicznych, o zasiêgu krajowym,
w których uczestniczy³o 513 osób. Wiêkszoœæ referatów wyg³oszonych
podczas konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, by³a publiko-
wana w kwartalniku „Journal of Research and Applications in Agri-
cultural Engineering”. Sekcja wyda³a równie¿ 4 monografie (w 2006,
2007, 2008 i 2009 roku) pt. „Wybrane zagadnienia ekologiczne we
wspó³czesnym rolnictwie”.

Cz³onkowie Sekcji uczestnicz¹ w komisjach konkursowych przy-
znaj¹cych z³ote medale i wyró¿nienia na targach POLAGRA-FARM
w Poznaniu i AGROTECH w Kielcach, radach programowych czaso-
pism „Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna” i „Journal of Research and
Applications inAgricultural Engineering”.

W dniu 15 lutego 2008 roku zorganizowano na terenie
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich (World Trade Center Poznañ)
konferencjê o zasiêgu krajowym nt. „Problemy rozwoju technicznych
œrodków produkcji rolniczej”. Uczestniczy³o 100 osób. Konferencja
odby³a siê w pierwszym dniu Miêdzynarodowych Targów Mechanizacji
Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY 2008. W czasie trwania tych tar-
gów na terenie MTP zorganizowano „Wystawê Prac Dyplomowych
i Rozpraw Doktorskich” z dziedziny techniki rolniczej; wykonanych
w polskich politechnikach, wy¿szych uczelniach rolniczych i uni-
wersytetach. Do udzia³u w wystawie jury zakwalifikowa³o 53 prace
z 8 oœrodków akademickich. Na 5 referatów wyg³oszonych w ramach
Konferencji 3 opracowali i wyg³osili cz³onkowie Sekcji MiCR.
Referaty opublikowano w kwartalniku „Journal of Research and
Applications inAgricultural Engineering”.

Cz³onkowie Sekcji brali udzia³ w licznych krajowych oraz zagra-
nicznych wystawach i targach techniki rolniczej.

Po dyskusji delegaci jednog³oœnie udzielili absolutorium
ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi Sekcji, a nastêpnie wybrali Zarz¹d Sekcji na
lata 2010-2014 w nastêpuj¹cym sk³adzie:

prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki - prezes,
dr in¿. Tadeusz Paw³owski - wiceprezes,
dr in¿. Zbyszek Zbytek - sekretarz,
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dr in¿. Jerzy Brêczewski,
dr in¿. Jan Jaruga,
doc. dr hab. Henryk KaŸmierczak,
mgr in¿. Dariusz Rejniak,
prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz,

oraz Komisjê Rewizyjn¹ w sk³adzie:

mgr in¿. Stanis³aw Jankowiak,
prof. dr hab. in¿. Daniela ¯uk,
Po wyborach odby³a siê dyskusja, w wyniku której Komisja

Wnioskowa sformu³owa³a program dzia³ania Sekcji na kadencjê 2010-
2014:
1. SIMPjest organizacj¹ skierowan¹ ku przysz³oœci, czerpi¹c ze swych

najlepszych osi¹gniêæ z przesz³oœci. Nale¿y przedstawiaæ SIMPtak,
¿eby by³ dla ludzi m³odych atrakcyjny i potrzebny, z dobrym,
ambitnym i czytelnym programem;

2. Nale¿y pozyskiwaæ nowych cz³onków, aby utrzymaæ ci¹g³oœæ, aby
nie by³o luki pokoleniowej i biernego wyczekiwania;

3. Sekcja w minionej kadencji dzia³a³a aktywnie; œwiadczy o tym
obszerne sprawozdanie przygotowane w imieniu ustêpuj¹cego
Zarz¹du przez przewodnicz¹cego Sekcji ZG SIMP, prof. dr. in¿.
Zdzis³awa Koœmickiego;

4. Nale¿y czyniæ starania o powo³anie nowych sekcji i reaktywowanie
tych sekcji, w których dzia³alnoœæ zamar³a w minionym okresie;

5. Wnioskowano tak¿e, aby Sekcja MiCR przy ZG SIMPpodejmowa³a
dzia³ania zmierzaj¹ce do upowszechniania w spo³eczeñstwie oraz
wœród elit politycznych i gospodarczych inicjatyw zmierzaj¹cych
do:
a) wspomagania opiniowania procesów legislacyjnych dot. sfery

gospodarczej,
b) racjonalnego wykorzystania polskiej kadry technicznej w pro-

cesie prywatyzacji gospodarki,
c) integracji œrodowiska technicznego i dba³oœci o jego spo³eczn¹

pozycjê, udzia³u cz³onków SIMP w dostosowaniu norm i in-
nych dokumentów prawnych, dotycz¹cych krajowego sektora
techniki rolniczej, do ustawodawstwa Unii Europejskiej,

d) doskonalenia programów studiów, rozbudowania w nich
obszaru wiedzy i umiejêtnoœci podstawowych, zapewniaj¹cych
lepsze przygotowanie do potrzeb rynku pracy;

6. Nale¿y czyniæ intensywne starania zapewniaj¹ce przekazywanie
spo³eczeñstwu informacji o istocie i celach dzia³alnoœci SIMP.

prof. dr in¿. Kazimierz Mielec - przewodnicz¹cy,
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