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Prof. ATH Stanisław Zawiślak 

Przewodniczący Oddziału 

PTMTS 

ATH Bielsko-Biała 

ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała 

www.ptmts.ath.bielsko.pl;  http://ptmts.org.pl/;  

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA ODDZIAŁU 

PTMTS 

w dniu 8-go stycznia 2019 /wtorek/ 
 

 

 

W dniu 8-go stycznia br. we wtorek w sali L132 w Budynku L odbyło się Walne 

Zgromadzenie Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej. Zebranie rozpoczęło się o 

godzinie 12:15 (w drugim terminie). Na wyznaczoną godzinę (12:00), czyli w 

podstawowym terminie obecnych było 7 członków na 20, zatem zgodnie ze 

Statutem PTMTS w drugim terminie obrady trwają w obecności przybyłych 

członków bez względu na ich liczbę. Doszła tylko jedna osoba, zatem 

ostatecznie obradowano w obecności 8 członków oddziału. Wszyscy obecni 

wpisali się na wyłożoną listę obecności. 

 

Celem  Walnego Zgromadzenia zwyczajnego było rozliczenie  

kadencji 2017-2018, a także wybór nowych władz oddziału oraz delegatów na 

zwyczajny Zjazd Towarzystwa w marcu 2019 roku w Będlewie koło Poznania. 

 

Zarząd działał w następującym składzie: 
 

Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Zawiślak prof. ATH szawislak@ath.bielsko.pl 

Wice-Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Harlecki prof. ATH aharlecki@ath.bielsko.pl 

Sekretarz: dr inż. Jerzy Kopeć jkopec@ath.bielsko.pl 

Skarbnik: dr inż. Andrzej Urbaś aurbas@ath.bielsko.pl 

 

Komisja Rewizyjna działała w składzie: 

Przewodniczący: dr hab. inż. Józef Drewniak prof. ATH 

Wice-Przewodniczący: dr inż. Jacek Rysiński 

Członek: dr inż. Piotr Danielczyk 

 

http://www.ptmts.ath.bielsko.pl/
http://ptmts.org.pl/
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Zgromadzenie rozpoczął dotychczasowy przewodniczący oddziału prof. ATH 

Stanisław Zawiślak. Przywitał zebranych oraz przedstawił proponowany 

przebieg Zgromadzenia. Po krótkiej dyskusji przyjęto jednogłośnie (bez zmian) 

proponowany program. 

 

Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie przez aklamację 

Prof. ATH Andrzeja Suchetę, który dalej poprowadził obrady. Wybrano komisję 

skrutacyjną w składzie: 

Dr Krzysztof Augustynek oraz  

Mgr Jerzy Marszałek. 

Ze względu na małą liczbę uczestników Sekretarzem Zgromadzenia wybrano 

prof. ATH Stanisława Zawiślaka. 

Sprawozdanie z działalności Oddziału Bielskiego przedstawił ustępujący 

Przewodniczący, przy czym w czasie oczekiwania omówił zawartość strony 

internetowej Oddziału: www.ptmts.ath.bielsko.pl. Omówiono działalność 

merytoryczną. Do głównych osiągnięć można zaliczyć zebrania naukowe – 

odpowiednio 11(2017) oraz 4(2018). Jedynym z prelegentów z zagranicy była 

Pani dr Katarzyna Kozak z Uniwersytetu w Tarnopolu na Ukrainie. Niektórzy 

prelegenci przybyli z wiodących ośrodków naukowych w Polsce, część 

referatów wygłaszali pracownicy ATH. Pełny zestaw zebrań zamieszczono w/w 

stronie internetowej.  

 Ciekawą inicjatywą jest Zakładka „Profesorki Super-Babki”, gdzie 

ukazują się recenzje książek biograficznych o Paniach Profesor. Została ona 

pochwalona w e-mailach od Zarządu w Warszawie. 

 

Sprawozdanie finansowe przedstawił dr Andrzej Urbaś. Składki zbierane są  

w 100%. Emeryci od 2018 roku zwolnieni są z płacenia składek (stawka 0zł). 

Oddziały wpłacają na konto Zarządu Głównego 50% składek oddziałowych. Ze 

względu na trudną sytuację finansową Towarzystwa. Towarzystwo (PTMTS) 

prowadzi różne akcje: wspiera konferencje, wyremontowano grób słynnego 

Profesora z dziedziny mechanika: Maksymiliana Tytusa Hubera na Cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie (z inicjatywy naszego Towarzystwa). Do 

wspomnianych akcji należy m.in. wydawanie i finasowanie czasopisma 

„Mechanika Teoretyczna i Stosowana” w części, a zwyczajowo uzupełnienie do 

pełnych kosztów pokrywało Ministerstwo MNiSW. Czasopismo jest 

rejestrowane w bazie „Web of Science”.  

 W ogólności w kasie naszego Oddziału na dzień 31 grudnia 2018 

pozostało ok. 400 zł. Udział w zjeździe nadzwyczajnym w Pułtusku w 2018 roku 

pokryli częściowo sami delegaci – Profesorowie ATH Zawiślak i Harlecki, a 

częściowo Dziekan Wydziału WBMI Prof. ATH Jacek Nowakowski, za co 

składany jeszcze raz uprzejme podziękowania. Sytuację finansową 

przedstawiono na planszy wyświetlanej z rzutniku, w przejrzystych tabelach. 

http://www.ptmts.ath.bielsko.pl/
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Raport Komisji Rewizyjnej przedstawił Prof. ATH Józef Drewniak. W ogólność 

stwierdzono iż działalność merytoryczna była prawidłowa, a nawet użyto słowa 

„wyróżniająca”. Nie było żadnych uchybień w działalności finansowej. Komisja 

wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

W głosowaniu tajnym udzielono jednogłośnie absolutorium. Wszystkie inne 

głosowania były jednogłośne lub przy jednym głosie wstrzymującym, karty do 

głosowania, po tajnym głosowaniu, układano na oczach całego zgromadzenia, w 

tej samej Sali co obrady. Zatem wszystkie wybory były dokonywane  

w pierwszym i jedynym tajnym głosowaniu. 

 

 

Nowa kadencja będzie trwała w latach: 2019-2020. 
Na nowego Przewodniczącego wybrano ponownie:  

    prof. ATH Stanisława Zawiślaka. 

 

Nowy Zarząd Oddziału wybrano taki sam jak dotychczas: 

Wice-Przewodniczący: Prof. ATH Andrzej Harlecki, 

Sekretarz:   dr Jerzy Kopeć, 

Skarbnik:   dr Andrzej Urbaś. 

 

Komisję Rewizyjną Oddziału wybrano w składzie: 

Przewodniczący:  prof. ATH Józef Drewniak, 

Członkowie:   Prof. ATH Andrzej Sucheta, 

    Dr Krzysztof Augustynek
*
. 

*/ przy czym nastąpiła zmiana składu Komisji Skrutacyjnej – wybrano 

dodatkowo Pana Dr Jerzego Kopcia oraz pracował mgr. Jerzy Marszałek, aby 

wybierany nie liczył głosów sam dla siebie. 

 

Wybrano dwóch delegatów na Zjazd Towarzystwa (zwyczajny): 

(a) Prof. ATH Stanisław Zawiślak 

(b) Prof. ATH Andrzej Harlecki 

oraz zastępców (na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych: 
(a_1) dr Andrzej Urbaś 

(b_1) dr Krzysztof Augustynek
**

. 

**/ zmieniono komisję skrutacyjną jak w uwadze (*), aby wybierany nie liczył 

głosów sam dla siebie.  

 

Niestety, koszty uczestnictwa w Zjeździe delegaci będą musieli częściowo 

pokryć sami. 
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W dyskusji programowej wskazano m.in.: 

Prof. ATH Andrzej Sucheta – kontynuować działalność. Powtarzać informacje o 

akcjach oddziału, przypominając bezpośrednio przez danym wydarzeniem; 

 

Prof. ATH Józef Drewniak - kontynuować działalność, starać się o nowych 

Członków; wyraził też pogląd, iż ma nadzieję iż nieobecni na zabraniu podzielą 

opinię o dobrej działalności Oddziału; 

 

Prof. ATH Andrzej Harlecki – postarać się przyrost składu osobowego Oddziału  

o kilku członków z obecnych wydziałów ZiT oraz BNoMŚ; zajmujących się 

transportem lub budownictwem; 

 

Prof. ATH Stanisław Zawiślak – deklarował jako nowy Przewodniczący 

osobiście agitować do wstępowania do Towarzystwa, kontynuację 

dotychczasowych działań, szukanie ewentualnych sponsorów Oddziału.  

 Poprosił o dalszą owocną współpracę. Zaproponował, aby doktoranci, czy 

starający się o habilitacje wygłaszali referaty w ramach zebrań naukowych 

Towarzystwa, gdzie zawsze panuje życzliwa atmosfera i można liczyć na 

rzeczowe, merytoryczna rady lub konstruktywną krytykę.  

Poprosił także o rozważenie możliwości przekazania 1% podatku na rzecz 

PTMTS, gdyż gdyby 1000 członków PTMTS to zrobiło, obecna zła sytuacja 

finansowa wróci do dobrej. 

 

Po tym punkcie Przewodniczący Zgromadzenia prof. ATH Andrzej Sucheta 

zakończył Walne Zgromadzenie. 

 

 

 

Z Wyrazami Szacunku 

Stan Zawiślak, Przewodniczący Oddziału 

 

 

 

 

Dnia 9-tego stycznia 2019 (środa) 


