PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA
KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003
W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego
Oddziału PTF w jego siedzibie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W zebraniu zgodnie z podpisami na imiennej liście obecności wzięło udział 29 członków Oddziału.
Zebranie rozpoczął prof. dr hab. Reinhard Kulessa, przewodniczący ustępującego Zarządu
Oddziału, który zaproponował zebranym następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wybór przewodniczącego Zebrania
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres 26.04.2001 – 10.04.2003
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Dyskusja na temat działalności Oddziału
Wybór przewodniczącego OK, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
Wybór delegatów na Walne Zebranie PTF podczas Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku
Wolne wnioski

Po przyjęciu proponowanego porządku obrad, prof. R. Kulessa zaproponował kandydaturę prof.
Wojciecha Gawlika na przewodniczącego Zebrania. Z sali nie zgłoszono innych kandydatów.
W głosowaniu jawnym prof. W. Gawlik został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania,
w związku z czym prof. R. Kulessa przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Zebrania postawił wniosek o dokonanie wyboru sekretarza zebrania i komisji
skrutacyjnej. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę dr Jerzego Zachorowskiego, została ona
przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Do komisji skrutacyjnej zaproponowano kandydatury
dr hab. inż. Andrzeja Zięby i dr Teresy Jaworskiej-Gołąb. Kandydatury zostały przyjęte przy 2
głosach wstrzymujących.
Następnie Przewodniczący poprowadził Zebranie według kolejnych punktów przygotowanego
porządku obrad:
pkt 2. porządku obrad:
Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego PTF za okres 26.04.2001–10.04.2003.
Prof. dr hab. Reinhard Kulessa rozpoczął sprawozdanie od przypomnienia składu ustępującego
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:
Zarząd:
prof. dr hab. Reinhard KULESSA, przewodniczący,
prof. dr hab. Krzysztof FIAŁKOWSKI,
dr Marek GOŁĄB, skarbnik,
dr inż. Krzysztof MALARZ, koordynator WWW,
mgr Jolanta NIEMIEC, vice przewodnicząca,
dr hab. Wojciech OTOWSKI,

dr Barbara SAGNOWSKA,
prof. dr hab. Józef SPAŁEK,
dr Jacek WRZESIŃSKI,
dr Jerzy ZACHOROWSKI, sekretarz,
dr hab. inż. Andrzej ZIĘBA.
Komisja rewizyjna:
dr hab. Antoni PAJA,
dr Maria STACHURA,
prof. dr hab. Andrzej WARCZAK.
Następnie Przewodniczący prof. R. Kulessa przedstawił działalność Oddziału w okresie 2001–
2003. W tym czasie Oddział Krakowski PTF liczył 234 członków, w tym 25 emerytów. W roku
2003 przyjętych zostało 5 osób.
Sprawozdanie ustępującego Zarządu jest załączone do niniejszego protokołu.
Część sprawozdania dotyczącą działalności finansowej Oddziału za okres od 26.04.2001–
10.04.2003 w postaci tabeli wpływów i rozchodów jest załączona do niniejszego protokołu.
pkt 3. porządku obrad:
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił prof. Andrzej Warczak. Z powodu choroby dr hab.
A. Paja nie uczestniczył w przygotowaniu sprawozdania i Komisja obradowała w składzie:
1. Maria Pollak-Stachura,
2. Andrzej Warczak.
Komisja oceniła działalność ustępującego Zarządu na podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTF za okres 2001–2003, sprawozdania finansowego za okres 01.04.2001–
31.03.2003, dokumentów finansowych oraz rozmów z członkami Zarządu.
Komisja pozytywnie oceniła działalność statutową ustępującego po dwuletniej kadencji Zarządu
Krakowskiego Oddziału PTF.
Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów finansowych Komisja stwierdziła zgodność
stanu konta z kwotą salda 17 600,59 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Komisja
zaakceptowała strukturę wpływów i rozchodów Oddziału w okresie ocenianej kadencji Zarządu.
Wobec pozytywnie ocenionej działalności merytorycznej Zarządu oraz stwierdzenia poprawnego
prowadzenia działalności finansowej, prof. A. Warczak w imieniu Komisji Rewizyjnej zwrócił się
do uczestników Walnego Zebrania OK PTF o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Krakowskiego Oddziału PTF.
Tekst sprawozdania Komisji Rewizyjnej załączony jest do niniejszego protokołu.
pkt 4. porządku obrad:
Dyskusja na temat działalności Oddziału
Dyskusję rozpoczęła dr Zofia Gołąb-Meyer uzupełnieniem do sprawozdania ustępującego Zarządu
o informację na temat działalności pisma dla nauczycieli fizyki i uczniów FOTON oraz Sekcji
Nauczycielskiej.

W minionym okresie ukazały się 4 zeszyty FOTONU, przy czym jeden był całkowicie finansowany
przez Zjazd PTF. Obecnie FOTON ukazuje się również w internecie pod adresem
http://www.if.uj.edu.pl/Foton/.
Sekcja Nauczycielska PTF koncentrowała swe działania na staraniach o zmianę siatki godzinowej
nauczania fizyki w liceum, wpływała na właściwy wybór zadań testowych i maturalnych.
Planowana jest dyskusja nad procedurami awansowania nauczycieli.
Dr Zofia Gołąb-Meyer Powiedziała o konkursie na plakat związany z nagrodą Nobla z fizyki i
apelowała o fundowanie indywidualnych nagród w takich konkursach.
Prof. Krzysztof Fiałkowski przedstawił informację o nowym statucie PTF, który został uchwalony
na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów PTF w dniu 22 lutego 2003 w Warszawie i został
przedstawiony do sądowego zatwierdzenia. Statut ten stanowi, że centralne władze Towarzystwa
będą wybierane w drodze wyborów bezpośrednich przez wszystkich członków Towarzystwa.
Należy mieć nadzieję, że taki tryb będą miały już najbliższe wybory, przepisy przejściowe nie
precyzują jednak formalnego statusu władz Oddziałów wybranych według starej ordynacji.
Ponownie zabrała głos dr Zofia Gołąb-Meyer i poinformowała o odbywających się w Instytucie
Fizyki UJ środowych wykładach dla nauczycieli i uczniów. Apelowała o rozważenie możliwości
zorganizowania w ramach Krakowskiego Konwersatorium PTF seminarium bardzo popularnego
typu „Fizyka na scenie”.
Prof. W. Gawlik zwrócił uwagę, że nie taki jest charakter Krakowskiego Konwersatorium PTF i że
jest ono adresowane do bardziej zaawansowanego słuchacza i poparł energiczną popularyzację przy
innych okazjach.
W trakcie dyskusji dotychczasowy skarbnik Oddziału dr Marek Gołąb przedstawił też
sprawozdanie finansowe za okres od 26.04.2001–10.04.2003.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zebrania postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania
ustępującego Zarządu i udzielenie mu absolutorium.
Absolutorium zostało udzielone w wyniku głosowania jawnego: głosowało 29 osób, 24 były „za” a
5 osób wstrzymało się od głosu.
pkt 5. porządku obrad:
Wybory przewodniczącego OK, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
Wybór przewodniczącego OK PTF
W dalszym ciągu Zebrania prof. W. Gawlik prosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego
OK PTF. Zgłoszeni zostali:
1. Reinhard Kulessa
2. Stanisław Wróbel
Przewodniczący Zebrania zapytał obu kandydatów o zgodę. Obaj wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przeprowadzono następnie głosowanie tajne, które przyniosło następujące wyniki: 29 oddanych
ważnych głosów, 23 głosy na prof. R. Kulessę oraz 6 głosów na prof. Wróbla.
A zatem, prof. dr hab. Reinhard Kulessa został wybrany Przewodniczącym Krakowskiego
Oddziału PTF na nową kadencję 2003–2005.
Wybory członków Zarządu
Na członków Zarządu zgłoszonych zostało 11 kandydatów.

Na wniosek Przewodniczącego Zebranie zaaprobowało liczbę 10 członków Zarządu.
Przeprowadzono tajne głosowanie, które przyniosło następujące wyniki (liczba przy nazwisku
oznacza liczbę głosów za) przy oddanych 29 głosach:
1. Bogdan BOGACZ

24

2. Krzysztof FIAŁKOWSKI

28

3. Marek JEŻABEK

18

4. Czesław KAPUSTA

22

5. Krzysztof MALARZ

29

6. Jolanta NIEMIEC

29

7. Małgorzata NOWINA-KONOPKA

20

8. Wojciech OTOWSKI

21

9. Barbara SAGNOWSKA

28

10. Stanisław WRÓBEL

27

11. Jacek WRZESIŃSKI

21

Każdy z kandydatów otrzymał powyżej 50% głosów, a zatem należne 10 miejsc członków Zarządu
zostało obsadzonych przez te osoby, które otrzymały kolejno najwięcej głosów.
Członkami Zarządu Krakowskiego Oddziału PTF na nową kadencję 2003–2005 zostały
wybrane następujące osoby:
1. dr Bogdan BOGACZ (IF UJ)
2. prof. dr hab. Krzysztof FIAŁKOWSKI (IF UJ)
3. prof. dr hab. Czesław KAPUSTA (WFiTJ AGH)
4. dr inż. Krzysztof MALARZ (WFiTJ AGH)
5. mgr Jolanta NIEMIEC (Gimnazjum nr 34)
6. dr Małgorzata NOWINA-KONOPKA (IFJ)
7. dr hab. Wojciech OTOWSKI (IF PK)
8. dr Barbara SAGNOWSKA (Wydawnictwo ZamKor)
9. prof. dr hab. Stanisław WRÓBEL (IF UJ)
10. dr Jacek WRZESIŃSKI (IFJ)
Wybory Komisji Rewizyjnej
Zgłoszono 3 kandydatów i przeprowadzono tajne głosowanie, które dało następujące rezultaty:
1. dr Marek GOŁĄB (IF UJ)

28 głosów

2. dr hab. Antoni PAJA (WFiTJ AGH)

28 głosów

3. dr Zbigniew STACHURA (IFJ)

28 głosów

przy 28 oddanych, ważnych głosach.
W wyniku głosowania powołana została Komisja Rewizyjna, w skład której weszli wszyscy
zgłoszeni kandydaci.

pkt 6. porządku obrad:
Wybory delegatów na Walne Zebranie PTF podczas Zjazdu Fizyków Polskich w Gdańsku.
Zebranie jednogłośnie zaaprobowało propozycję ustępującego Zarządu, aby nie dokonywać
formalnego wyboru delegatów tylko przeprowadzić rozeznanie, kto może i zamierza uczestniczyć
w Zjeździe.
pkt 7. porządku obrad:
Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków prof. K. Fiałkowski zaproponował, żeby Zebranie upoważniło nowy
Zarząd OK PTF do uchwalenia regulaminu, który będzie precyzował procedury stosowane w
Oddziale. Zebranie jednomyślnie poparło ten wniosek
Na zakończenie Przewodniczący Zebrania wyraził podziękowanie za pracę ustępującemu
Zarządowi.
Dziękując uczestnikom za obecność Przewodniczący zamknął Zebranie.
Przewodniczący Zebrania

Sekretarz Zebrania

/–/ prof. dr hab. Wojciech GAWLIK

/–/ dr Jerzy ZACHOROWSKI

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności w okresie 26.04.2001–10.04.2003
Sprawozdanie finansowe z działalności Oddziału Krakowskiego PTF za okres 2001–2003
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej wraz z kopertą z oddanymi głosami.

