SPRAWOZDANIE Z POSIEDZIENIA ZARZĄDU PTMTS

Dr hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH
Przew. Oddz.

Bielsko-Biała, 6 marca 2020

W dniu 6 marca 2020 /piątek/ odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu PTMTS.
Jak zwykle obrady trwały od 12:00 do około 14:30. Miejscem spotkania była Sala
Rady Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej. Posiedzenie
prowadził Przewodniczący PTMTS prof. Włodzimierz Kurnik z Politechniki
Warszawskiej.

Zebranie dotyczyło spraw Towarzystwa.
• Omówiono sprawę wydania kolejnego numeru Biuletynu PTMTS za rok 2019.
Wydany
już
został
w
formie
elektronicznej:
http://www.ptmts.org.pl/pliki/biuletyn/Biu-2019-ost.pdf; .
Zachęcam Państwa do zapoznania się, zwłaszcza z artykułem dotyczącym historii
parowozów polskich!!!. W druku jest forma papierowa tegoż czasopisma. Obecnie
Redaktorem jest prof. Roman Starosta z Politechniki Poznańskiej.
• Omówiono sytuację finansowa PTMTS, a ściślej Zarządu. W kasie i na koncie
bankowym jest ok. 64 tys. zł, ale zaplanowane wydatki w pierwszym półroczu 2020
są rzędu 75 tys. zł. Przewodniczący rozesłał kilkanaście listów z propozycjami umów
sponsorowania PTMTS, cztery pomioty wpłaciły po 10 000zł. Szukani są dalsi
darczyńcy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego całkowicie wycofało się
z dofinansowania kwartalnika JTAM. Wprowadzono opłatę 500 Euro, za wydanie
jednego artykułu w tymże kwartalniku. Spowodowało to istotny spadek liczby
nadsyłanych prac. Oczywiście słabe prace nadal są odrzucane, a w Redakcji są prace
na 3 numery w roku 2020.
Rozważano wydanie numerów specjalnych, pokonferencyjnych. Do tej pory unikano
takiej formy publikowania, ale obecnie rozważana jest taka możliwość. Przy ponad 15
zaakceptowanych pracach cena spada do 350 Euro za jedną publikację.
• Przewodniczący PTMTS – nadal prosi o wspieranie jednym procentem (1% ) podatku
naszego Towarzystwa. Kto wpisze do PIT-u opcję jawności darczyńcy – otrzymuje
specjalnego e-maila z podziękowaniem1. Proszę, także o to samo i deklaruję, że sam
przekażę mój 1% właśnie na rzecz naszego Towarzystwa.

1

Niżej podpisany otrzymał takie podziękowanie.
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• Przegłosowano Uchwałę Zarządu PTMTS o zasadach przekazywania środków na
konto Zarządu z akcji prowadzonych w Oddziałach.
Wprowadzono zapis iż – składki członkowskie zebrane w oddziałach od dnia
dzisiejszego (daty dokonania Uchwały) pozostają całkowicie do dyspozycji
oddziałów.
• Ze względu na śmierć prof. Witolda Gutkowskiego2 (Członka Honorowego PTMTS),
do składu „Advisory Board’ powołano prof. Meira Shillora3 z University Oakland
w USA. Co zatwierdzono jednomyślnie.

• Sprawa 39 Zjazdu PTMTS
Kolejny zjazd PTMTS ma się odbyć w marcu 2021 w Wiśle. Będzie on organizowany
przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. To postanowiono już na poprzednik zjeździe.
Zjazd wybierze nowe władze na nową trzyletnią kadencję 2021-2022-2023. Zjazd ma
być czasowo „zgrany” z jubileuszową konferencją „60-tym Sympozjonem
Modelowanie w Mechanice”. Wstępna cena to 1000zł oraz 200zł dopłata do pokoju
jednoosobowego. Dla nas oznacza to iż koszty dojazdu będą znacznie niższe
w porównaniu do innych lokalizacji Zjazdów w Polsce w poprzednich edycjach.
Przypominam, iż (tylko i wyłącznie) z barku środków w naszym Oddziale w ostatnim
zjeździe w Będlewie uczestniczył tylko jeden nasz delegat (czyli nawet zastępca też
nie pojechał).
Dalsze szczegóły będą podane na kolejnym posiedzeniu Zarządu PTMTS.
Zarząd PTMTS w porozumieniu z organizatorami proponuje, aby wybory delegatów
na ten zjazd obyły się już w październiku br.4 A także, aby oddziały zdeklarowały
się o pewnym finansowaniu udziału tychże delegatów, wtedy można wynegocjować
niższą cenę udziału z Zjeździe dla w miarę ściśle ustalonej liczby uczestników.
• Zarząd podjął decyzję o tworzeniu dorocznie Planu Działalności PTMTS na kolejny/
bieżący rok. Bardzo proszę o z zgłaszanie referatów oraz
wszelkich innych
inicjatyw, aby było co napisać do planu. Ze względu na to iż mało Oddziałów
dostarczyło takie plany do Zarządu, akcję przesunięto na kolejne Zebranie. Jest to
element psychicznej presji na samych siebie, aby zabrać się do działalności.

2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Gutkowski;
https://sites.google.com/a/oakland.edu/shillor/;
4
Czyli aby oddzielić te wybory od wyborów nowych władz Oddziałów, oraz Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
które ma być w pierwszych dniach stycznia 2021.
3

Strona 2 z 4

PTMTS o/Bielsko-Biała

• Prof. Zbigniew Kowalewski został wyznaczony przez Zarząd PTMTS jako członek
Stałego Komitetu Kongresowego Polskiego Kongresu Mechaniki.

• Zarząd PTMTS prowadzi rozmowy z bankami, aby konto PTMTS miało 20 podkont
dla każdego z Oddziałów, bo będzie to sposób obchodzenia się z pieniędzmi odpowiedni
dla XXI wieku. Banki wstępnie zaproponowały, że podkonta nie będą obłożone
kosztami miesięcznymi obsługi konta. Po zebraniu pełnych, konkretnych ofert sprawa
zostanie przedyskutowana. Możliwa jest wtedy zmiana konta Towarzystwa.
• Zarząd PTMTS udzielił patronatu dla konferencji organizowanej przez WAT o
nazwie: „Techniki Komputerowe w Inżynierii”.

• Zaproszono do uczestnictwa w wybranych konferencjach: ICEM (5-9.07.2020) –
kongresie mechaniki doświadczalnej (w Krakowie) oraz „Drgania w układach
mechanicznych” (organizowanej przez Politechnikę Poznańską).

Podsumowując

Proszę o zgłaszanie referatów oraz wszelkich akcji/działań.
Na proponowanym moim referacie „Profesorki Super-Babki z nauk ścisłych”5
do agendy wpisuję:
- wpłatę składek,
- dyskusja nad dalszą działalnością Oddziału.

Z Wyrazami Szacunku
Stan Zawiślak

5

Ze względu na równoczasową działalność w UKW ATH, termin referatu zostanie podany w najbliższych dniach.
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Dodatek
Władze Oddziału w Bielsku-Białej w kadencji 2019-2020
przy ATH, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

1. Skład Zarządu Oddziału w kadencji 2019-2020:
Przewodniczący:
WicePrzewodniczący:
Sekretarz:
Skarbnik:

dr hab. inż. Stanisław Zawiślak prof.
ATH
dr hab. inż. Andrzej Harlecki prof.
ATH
dr inż. Jerzy Kopeć
dr inż. Andrzej Urbaś

szawislak@ath.bielsko.pl
aharlecki@ath.bielsko.pl
jkopec@ath.bielsko.pl
aurbas@ath.bielsko.pl

2. Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący:
Wice-Przewodniczący:
Członek:

dr hab. inż. Józef Drewniak prof. ATH
dr hab. inż. Andrzej Sucheta prof. ATH
dr inż. Krzysztof Augustynek
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