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Uwagi na temat Zebrania Zarządu PTMTS
w dniu 18.10.2019 w Warszawie
godz. 12-14:30
1. Obecna kadencja trwa 2019-2020. Zjazd w Będlewie uchwalił nowy
statut, przyjęty przez sąd. Następne kadencje będą trzyletnie tzn. 20212022-2013.
2. Stan finansów w ostatnich latach się nie poprawia znacząco. Oddziały
ratunkowo wpłaciły po 10% zasobów finansowych, to druga akcja poza
50% składek członkowskich. Natomiast z 1%, przy ponad 1000 członkach,
wpłynęło na konto Zarządu tylko 3 087 zł. Ja poprzednio kierowałem
swoją sumę na inne cele, ale ostatnio właśnie ze względu na apele
Zarządu zmieniłem odbiorcę na PTMTS. W styczniu będę o tym
przypominał – jak też Zarząd!! Dotacja z Ministerstwa na kwartalnik
(JTAM) była w wysokości 122 320 zł i była trochę wyższa niż w roku
poprzednim. Ministerstwo wspierało też konferencje w ramach PTMTS.
3. Zarząd przygotowuje ideę tzw. kosztów pośrednich w działaniach PTMTS,
aby wszystkie zasady finansowe Towarzystwa były skodyfikowane.
Propozycja zasad zostanie rozesłana do oddziałów w najbliższym czasie.
4. Prof. Błażej Skoczeń i Prof. Grzegorz Cieplok z Krakowa zreferowali
przebieg IV Polski Kongres Mechaniki. Był on udany pod wieloma
względami, 660 zgłoszonych uczestników, 440 referatów. Uczestników
było obecnych tylko trochę mniej. Kolejny Kongres odbędzie się w dniach
3-7 września 2023 roku w Gliwicach organizowany przez Politechnikę
Śląską.
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5. Redaktorem Biuletynu PTMTS został wybrany jednogłośnie
prof. Roman Starosta z Politechniki Poznańskiej. Można nadsyłać
materiały – np. jubileusze działalności, sprawozdania z wydarzeń itp.
6. Niestety w nowej punktacji JTAM oceniono na 40pkt. Będzie zatem
pismem dla całego świata, a polscy naukowcy muszą poczekać na kolejną
zmianę zasad.
7. PTMTS jest afiliowany do Rady Towarzystw
przedstawicielem jest Prof. Nagórko z Warszawy.

Naukowych,

8. Zapowiedziano kilka konferencji. Na stronie PTMTS są linki do
zgłaszanych konferencji. Można je zgłaszać do Zarządu do umieszczenia
danych kontaktowych – m. in. Mechanical Fatigue of Metals –
Termin: 2-4.09.2020 we Wrocławiu.
9. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 12 grudnia (we czwartek)
w Warszawie.
10. Oddział Bielski ze względu na niskie środki nie dokonał ostatniej wpłaty.
Sprawę rozważymy ze Skarbnikiem Oddziału dr Andrzejem Urbasiem.
11. Jeżeli Oddział organizuje lub współorganizuje jakąś aktywność, akcję to
może używać logo PTMTS w tejże akcji i nie musi zwracać się o zgodę do
Zarządu. Inną sprawą jest Patronat nad akcjami w których oddziały nie
uczestniczą.

12. Zachęcam wszystkich członków do działalności. Gdy tylko ustalony
zostanie termin kolejnego referatu w ATH, roześlemy komunikat.

Z poważaniem
Stanisław Zawiślak, Przew. Oddz.
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