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20-ty grudzień 2020 r. 

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej za rok 2020 
 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wzornikiem otrzymanym od Zarządu naszej 

Organizacji: 

 

 

1. Skład Zarządu Oddziału: 

Przewodniczący   dr hab. inż. Stanisław Zawiślak, Prof. ATH 

Wice-przewodniczący  dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH 

Sekretarz    dr inż. Jerzy Kopeć 

Skarbnik    dr inż. Andrzej Urbaś 

 

2. Skład Komisji Rewizyjnej: 

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

           Wice-Przewodniczący:     dr hab. inż. Andrzej Sucheta prof. ATH 

           Członek:     dr inż. Krzysztof Augustynek 

 

3. Liczba członków Oddziału: 20. 

 

4. Liczba i termin posiedzeń Zarządu – konsultacje e-mailowe oraz telefoniczne (a) marzec 2020;  

(b) grudzień 2020 – omówienie formy oraz przygotowanie posiedzenia sprawozdawczo-

wyborczego, poszukiwanie wstępne kandydatów do władz Oddziału na nową kadencję, sprawa 

systemu elektronicznego dla przeprowadzenia zebrania. 

 

5. Zebrania i seminaria naukowe – ze względu na pandemię zamiast referatów wygłaszanych na 

spotkaniach  –  na stronie oddziału (Zał. 1) dodano zakładkę „Referaty”, gdzie zamieszczono 

następujące referaty (Rys. 1):  

(a) Stanisław Zawiślak:  Omówienie zakładki „Profesorki Super-Babki”; 

(b) Stanisław Zawiślak:  Maksymilian Tytus Huber – wybitny polski mechanik; 

(c) Stanisław Zawiślak:  Stefan Banach i jego podręcznik do mechaniki. 

 

Referaty te są dostępne w plikach pdf. Zapraszamy do ich przeczytania. 
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Rys. 1. Strona Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej – zakładka „REFERATY” – po otwarciu 

 

6. Patronaty nad konferencjami {organizator, tytuł konferencji, miejscowość, w której dana 

konferencja się odbyła, daty, liczba uczestników, liczba wygłoszonych referatów}. 

Konferencja Międzynarodowa „ ENGINEER OF XXI CENTURY” (Rys. 2). 
 

 

Rys. 2. Logo PTMTS na stronie KONFERENCJI – w gronie patronów 
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Konferencja Międzynarodowa „Inżynier XXI wieku”; 

Organizator:        Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH w Bielsku-Białej; 

Tytuł konferencji:      Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów; 

Miejscowość, w której dana konferencja się odbyła:     Bielsko-Biała (ATH); 

Daty:       11 grudnia /piątek/, 2020r.;  

Liczba uczestników:       kilkaset osób na łączach on-line. 

Liczba referatów:       w sesji on-line wygłoszono 12 referatów plenarnych, 100 referatów zostało 

opublikowanych w materiałach konferencyjnych (w tym 47 zagranicznych)  oraz  na stronie 

konferencji w plikach pdf – są typu „open-access”, więc każdy może je czytać i zgrywać (Załącznik 

2). 

 

7. Wydawnictwa pokonferencyjne: 

Pięć tomów referatów. 

 

8. Aktualna lista członków (najlepiej z adresami e-mail) – w załączniku. 

 
 

9.  Uwagi dodatkowe.  

Jak było wspomniane, Oddział prowadzi własną stronę internetową. Na stronie głównej na bieżąco 

ukazują się komunikaty omawiające np. Zebrania, Informacje przekazywane przez Zarząd Główny, 

wydarzenia związane z celami Towarzystwa, wydarzenia pod patronatem Towarzystwa np. 

konferencje, w tym Konferencja omówiona w pkt. 6-7. 

Strona Oddziału działa od 2011r., czyli w 2021 będzie informacja o 10-leciu działania naszej strony 

– stronę od początku prowadzi dr inż. Jacek RYSIŃSKI. 

W zakładce sprawozdania są zamieszczone różne sprawozdania np. ze Zjazdów, z działalności 

Oddziału, a także sprawozdania roczne. Zakładkę REFERATY omówiono powyżej. W zakładce 

„Profesorki Super-Babki” zamieszczone są recenzje książek o kobietach zajmujących się nauką. 

 

 

Z Wyrazami Szacunku 

Stanisław Zawiślak, prof. ATH, Przewodniczący Oddziału 

 

 

 

Załączniki: 
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Załącznik 1. Strona Oddziału 

 

Rys. 3. Strona www Oddziału – widok po otwarciu /główny/ – stan w listopadzie 2020r. 

 

 

Rys. 4. Strona www Oddziału – stan w grudniu 2020r.   



 

======================================================================== 

PTMTS o/Bielsko-Biała 

 

15 grudnia 2020r. 

5 

Załącznik 2. 

Informacje o konferencji „Inżynier XXI wieku” 

 

Rys. 5. Strona główna ATH w dniach 11-12-13 grudnia 2020r. 

 

Rys. 6. Strona główna ATH w dniach 11-12-13 grudnia 2020r. – po ‘przeskrollowaniu’ w dół 

uzyskuje się dostęp do nagrania przebiegu konferencji; łącznie 6 godzin i 27 minut.  
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Rys. 7. Pełny ekran startowy konferencji. 

 

 

 

Rys. 8. Historia Konferencji – analiza liczby referatów; rok 2020 – podkreślenia na czerwono. 
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Rys. 9. Pełna lista sponsorów oraz patronów PTMTS – w lewym dolnym rogu! 

 

 

Rys. 10. Okładki materiałów konferencyjnych – tomy 1-3, mechanika, tom 2 – informatyka. 
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Rys. 11. Program Konferencji 


