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Uwagi po zjeździe PTMTS
W dniach 20-21-22 marca (środa-piątek) odbył się XXXVIII Zjazd PTMTS. Miejscem obrad był Pałac
w Będlewie koło Poznania, który obecnie jest własnością Instytutu Matematyki PAN.
We środę o godzinie 18:00 odbyło się Zebranie Zarządu PTMTS, na którym byli wszyscy
Przewodniczący Oddziałów lub ich zastępcy.
Zaproponowano wiele spraw np. osobowych, które Zjazd miał zaaprobować lub czekać
i reagować na propozycje z Sali od Uczestników Zjazdu. Na ponad 100 delegatów przybyło około
80-90 osób. Nie wszyscy delegaci brali udział we wszystkich głosowaniach. Na sali obrad było także
około 10 Członków Honorowych PTMTS.
Sprawozdanie z tego spotkania (Zarządu) jest zamieszczone osobno na naszej stronie. Ustalono także
regulamin obrad zjazdu, który został potem zaakceptowany przez Zjazd i według którego
obradowano.
Pełne sprawozdanie będzie dostępne na Stronie Internetowej PTMTS, a w niniejszym
komunikacie podane zostaną tylko najważniejsze informacje.

● Opracowano i zatwierdzono nowy statut PTMTS. Statut zacznie obowiązywać po zaaprobowaniu
go przez sąd w mieście, gdzie jest siedziba władz, czyli odpowiedni sąd w Warszawie (badający
zgodność zapisów z obowiązującym prawem).
Najważniejsze zmiany to:
wydłużenie kadencji do trzech lat np. obecna 2019-2020, kolejna będzie w latach 2021-20222023 o ile statut zostanie uznany za poprawny,
organizowanie zebrań Zarządu poprzez multimedia. Ma być opracowany przez Zarząd
regulamin komunikowania oraz regulamin głosowań internetowych,
zmiany liczby osób w ciałach w zarządach oddziałów (np. zarządu koła lub komisji rewizyjnej),
rozszerzenie kompetencji Zarządu, aby mógł sprawniej działać.
● Wybrano nowego przewodniczącego tj. Profesora Włodzimierza Kurnika z Politechniki
Warszawskiej, poprzednio wice-przewodniczącego i redaktora kwartalnika Mechanika Teoretyczna
i Stosowana. Głosowanie było tajne, na kartach do głosowania – wybór prawie jednogłośny, bo był
tylko 1 głos nieważny i tylko jeden głos przeciw. Wybrano także nowe Prezydium Zarządu – gdzie
wybrano kilka nowych osób. Również i to głosowanie odbyło się z użyciem kart do głosowania.
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● Następny zjazd (w roku 2021) odbędzie się w Beskidzie Śląskim. Będzie organizowany przez

Oddział Gliwicki PTMTS, w większości stanowią go pracownicy Politechniki Śląskiej.
Zaproponowano, aby połączyć konferencję Nowe Kierunki w Mechanice z konferencją Modelowanie
w Mechanice (na ten jeden raz) z okazji 60-lecia tej drugiej konferencji. Była tylko jedna propozycja
i Organizator kolejnego zjazdu został przyjęty przez Zjazd jednogłośnie.
● MNiSW przyznało w tym roku istotne środki na różne akcje i działania PTMTS, ale są to tzw.
pieniądze „znaczone”, które mogą być wydane tylko na cel skazany we wniosku np. konferencję lub
kwartalnik. Zatem sytuacja finansowa Towarzystwa jest złożona i skomplikowana, a dla Zarządu
trudna:
→ rok 2018 zamknięto deficytem tj. ok. - 300zł. (!!);
→ nie ma pieniędzy na koncie Zarządu bo środki z Ministerstwa zostaną formalnie przesłane później;
→ są pieniądze w oddziałach;
→ podjęto decyzję o dodatkowych przelewach z oddziałów 10% jednorazowo, obecnie (!!!),
→ nadal obowiązuje przekazywanie 50% składek zebranych w oddziałach.
● Z 1% PTMTS otrzymało w roku 2018 sumę ok. 4000 zł (czterech tysięcy), czyli mało skoro jest
1008 członków naszego Towarzystwa. Piszący ten tekst przekazał dyskutowane tu środki, a w rubryce
czy jest to jawne dałem „tak”. Dlatego Zarząd PTMTS został powiadomiony o darczyńcy, dostałem
e-maila z podziękowaniem. Gdyby teraz udało się podnieść tę kwotę byłoby dobrze. W przypadku
e-pitu (podobno kopiuje się opcję procenta z zeszłego roku) trzeba to pole być może samemu
wypełnić i wtedy e-pit zaakceptować. Ja złożyłem PIT papierowy z decyzją o 1% podatku jak
poprzednio.
Oczywiście nowo-wybrany Przewodniczący i Zarząd proszą wszystkich Członków PTMTS o taką
decyzję.

● W Biuletynie PTMTS za rok 2018 ukazała się notka o konferencji „Inżynier XXI wieku” bo
Organizatorzy na ATH przyjęli nas jako Organizację wspierającą. Kolega dr Jacek Rysiński dołączył
kilka zdjęć. Warto kontynuować takie działania.
● Gdy ukaże się oficjalne sprawozdanie ze Zjazdu, przekazany zostanie link do tego dokumentu.
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