Protokół
z V posiedzenia ZG PTF w dniu 9 kwietnia 2011 r.
Posiedzenie odbyło się w Warszawie przy ul. Hożej 69 w sali N021 Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes kol. Wiesław Andrzej Kamiński,
sekretarz generalny kol. Bohdan Grządkowski i skarbnik kol. Kazimierz Piotrowski oraz
członkowie wykonawczy: kol. kol. Mariusz P. Dąbrowski, Jacek P. Goc, Jerzy Warczewski,
a także członkowie: koleżanki Maria Dobkowska i Elżbieta Zipper oraz kol. kol. Jacek M
Baranowski, Henryk Figiel, Bernard Jancewicz, Andrzej Zięba i Andrzej Ślebarski. W posiedzeniu wzięła udział również kierownik biura ZG PTF koleżanka Krystyna Żakowicz i zaproszeni goście: kol. Antoni Paja - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Adam Sobiczewski - Honorowy Redaktor Postępów Fizyki i kol. Zygmunt Ajduk. Koleżanka Zofia GołąbMeyer usprawiedliwiła swą nieobecność. Nieobecny, nieusprawiedliwiony był kol. Stefan
Kruszewski.
Proponowany porządek obrad posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku posiedzenia.
Powołanie przewodniczącego KGOF.
Dyskusja nad strategią organizacji Olimpiady Fizycznej.
Doroczna ocena działalności Redakcji PF:
• sprawozdanie Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki „Postępy po roku”,
• opinia Rady Redakcyjnej PF o treści i redakcji PF,
• dyskusja nad sprawozdaniem i opinią, wnioski i zalecenia.
5. Sprawa udostępnienia Postępów Fizyki w Internecie (referuje kol. B. Grządkowski).
6. Sprawa przystąpienia PTF do Federacji Polskich Towarzystw Naukowych.
7. Zmiana regulaminu Komisji Nagród i Odznaczeń ZG PTF poprzez rozszerzenie zakresu działań o nominowanie przedstawicieli środowiska polskich fizyków do instytucji i nagród międzynarodowych.
8. Reorganizacja obsługi finansowej PTF, w tym rozwiązanie umowy o pracę z księgową
panią Wasilewską (referuje kol. K. Piotrowski).
9. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego, finansowego i bilansu z działalności PTF
w roku 2010.
10. Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej (na podstawie upoważnienia
Zebrania Delegatów).
11. Informacja o działalności Prezydium ZG PTF między posiedzeniami (referuje kol. B.
Grządkowski).
12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
13. Zatwierdzenie protokołu z IV posiedzenia ZG PTF w dniu 17 grudnia 2010r.
Ad 1. Porządek przyjęty został jednogłośnie.
Ad 2. Prezes Wiesław A. Kamiński przedstawił zebranym kandydaturę dr hab. Piotra Kossackiego na Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej zaznaczając, że ma on
wszelkie potrzebne na to stanowisko kwalifikacje. Następnie zgłosił kandydaturę kol. Jana
Mostowskiego na wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. Kol. J.
Warczewski zapytał o powody rezygnacji prof. Jana Mostowskiego z funkcji przewodniczącego. Kol. W. A. Kamiński wyjaśnił, że kol. J. Mostowski zrezygnował, gdyż czuł się odpowiedzialny za nieprawidłowości, do których doszło przy rozliczeniu kosztów olimpiady
2009/10. Kol. J. M. Baranowski zaznaczył, że Piotr Kossacki jest jednym z wybitnych fizy-
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ków młodszej generacji. Kol. A. Paja zaproponował, aby kol. J. Mostowskiemu podziękować
za długoletnią działalność w pełnieniu tej funkcji. Kol. W A. Kamiński wyjaśnił, że podziękowanie już wystosował, zaznaczając, że ponownie wystąpi z adresem w imieniu całego Zarządu Głównego.
Wywiązała się dyskusja, w trakcie której kol. B. Jancewicz stwierdził, że zadania I etapu są za
trudne. Kol. B. Grządkowski wyjaśnił, że aktualnie są przygotowywane zadania nowej olimpiady i te uwagi Komitet Główny uwzględni. Kol. W.A. Kamiński dodał, że ograniczono
ilość zadań z uwagi na zbyt późno przekazane przez MEN fundusze na finansowanie Olimpiady. Zauważył także, że kolejny już rok spada liczba jej uczestników. Kol. B. Grządkowski
wyjaśnił, że na zmiany w ostatnim czasie miał wpływ brak szybkiej reakcji ze strony ministerstwa. Kol. A. Paja stwierdził dodatkowo, że zadania w olimpiadzie krajowej i międzynarodowej różnią się charakterem i zasugerował by zbliżyć zadania krajowe do międzynarodowych.
Zarząd Główny PTF powołał jednogłośnie dr hab. Piotra Kossackiego na przewodniczącego
Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej, a prof. dr hab. Jana Mostowskiego na wiceprzewodniczącego na kadencję 2011- 2013. Odpowiednie uchwały ( nr 1 i 2) zamieszczono
w załączniku 1 do protokółu.
Ad 3. Dyskusję nad strategią organizacji Olimpiady Fizycznej postanowiono przenieść na
termin późniejszy.
Ad 4.
Kol. W. A. Kamiński poprosił kol. J. Warczewskiego o przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności redakcji „Postępów Fizyki”. Zaznaczył, jednocześnie, że wszyscy członkowie
ZG PTF otrzymali ocenę Postępów Fizyki (nr.nr. 2/2009-4/2010) przygotowaną przez Radę
Redakcyjną. Kol. J. Warczewski informował o wydaniu 6 zeszytów w pełnym kolorze w wydawnictwie „Markan”. Zaznaczył, że nie zgadza się ze stwierdzeniem w opinii Rady Redakcyjnej, że jest to czasopismo dla nauczycieli, nie podziela też w pełni opinii, że brak w piśmie
artykułów o zdecydowanie fizycznym charakterze. Stwierdził, że sam dokonywał wyboru
autorów poszczególnych zeszytów starając się o różnorodność tematyczną. Kol. B. Grządkowski zauważył, że Rada nie twierdzi, że artykuły są płytkie, lecz proponuje zmianę ich charakteru. Następnie kol. J. Warczewski omówił niektóre fragmenty oceny Rady. Stwierdził, że
komentarz Rady na temat artykułu, w którym w spisie literatury uwzględniono wielokrotnie
Wikipedię jest bardzo krzywdzący dla Uniwersytetu Śląskiego. Nie zgodził się też ze stwierdzeniem, że artykuł o GPS jest zbyt trudny. Wyraził ubolewanie, że prezes nie zareagował na
opinię Rady Redakcyjnej. Kol. W. A. Kamiński w odpowiedzi ad hoc zaznaczył, że Rada jest
ciałem całkowicie niezależnym, składającym się z wybitnych fizyków, a do jej obowiązków
należy wydawanie opinii i żaden z organów PTF nie jest uprawny do ich cenzurowania.
Zwrócił również uwagę, że prawem Redaktora Naczelnego po otrzymaniu tej opinii jest ustosunkowanie się do niej. Mimo upływu paru miesięcy takiego stanowiska Redaktor Naczelny
nie zajął. Kol. B. Grządkowski stwierdził, że uwagi Rady Redakcyjnej Redaktor winien traktować życzliwie jako rady mające na celu podniesienie jakości pisma. Wyraził żal, że dyskusja na temat wydawania Postępów Fizyki w roku 2010 zaczyna się dopiero teraz. Stwierdził,
że nieobecności Redaktora Naczelnego zarówno na posiedzeniu grudniowym ZG PTF (J.
Warczewski opuścił posiedzenie na samym początku), jak i na posiedzeniach prezydium,
gdzie były wnoszone punkty dotyczący aktualnej sytuacji w Redakcji uniemożliwiły rozpoczęcie dyskusji wcześniej. Dodał, że nie może być tak, aby Zarząd Główny był ubezwłasnowolniony i nie miał wpływu na to co się dzieje w Redakcji Postępów Fizyki - czasopiśmie
wydawanym przez ZG PTF. Kol. J. Warczewski usprawiedliwił nieobecności dwa razy z powodu choroby i jeden raz 17 grudnia trudnościami pogodowo-komunikacyjnymi. Skrytyko-
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wał działania prezydium, a w szczególności prezesa zarzucając kompletną bezczynność
w sprawach PTF i wzmacniając swoje oceny jakoby wypowiedziami prezesa EPS, prof. Macieja Kolwasa.
Kol. A. Ślebarski poinformował, że dyskutowano na Wydziale Fizyki U. Śl. opinię Rady.
Stwierdzono, że opinia Rady dotycząca poziomu artykułów z fizyki jest merytorycznie uzasadniona, natomiast środowisko bardzo poruszył fragment: „gdzie był opiekun cytowanej
pracy magisterskiej zezwalając na korzystanie z Wikipedii?” Kol. E. Zipper zaznaczyła, że
wykładowcy i kadra naukowa na Uniwersytecie Śląskim jest wyśmienita, a cytowane stwierdzenie jest krzywdzące dla uczelni. Ponadto, zdaniem kol. M. Dąbrowskiego umiejętne korzystanie z informacji dostępnej elektronicznie jest ważne dla obecnego młodego pokolenia.
Odmienne zdanie na temat zasadności cytowania Wikipedii wyraził kol. W. A. Kamiński zaznaczając, że sposób redagowania zamieszczonych tam materiałów nie upoważnia do przypisania temu źródłu wiarygodności. Kol. J. Warczewski zasugerował, aby prezes wystąpił do
Rady Redakcyjnej z żądaniem wystosowania listu z przeprosinami skierowanego do Wydział
Fizyki U. Śl. Kol. B. Grządkowski zaznaczył, że Zarząd Główny nie może cenzurować opinii
Rady, są to wszak odpowiedzialni i szanowani fizycy. Dodał, że opublikowany artykuł
o CCD jest zbyt długi- 20 stron i nie do odbioru przez przeciętnego czytelnika Postępów Fizyki.
Kol. A. Paja zgłosił wniosek, aby Zarząd Główny przygotował zalecenia dla Redakcji Postępów Fizyki dotyczące strony technicznej wydawania czasopisma, w tym jego szaty graficznej,
natomiast kol. B. Jancewicz poinformował zebranych o rezygnacji prof. A. Kiejny z prac
w Radzie Redakcyjnej. Miedzy innymi przedstawił bardzo krytyczną opinię prof. A. Kiejny
na temat redagowania Postępów Fizyki. Kol. A. Zięba stwierdził z kolei, że należy zmienić
krój i wielkość czcionki. Kol. J. Warczewski wyjaśnił, że to wszystko jest w stanie zmienić,
jednak miał sygnały od czytelników, że większą czcionkę czyta się lepiej.
Kol. kol. J.M. Baranowski i M. Dąbrowski zaproponowali sformułowanie konkretnych zaleceń dotyczących technicznej strony wydawania czasopisma. Kol. J. M. Baranowski zapytał,
ile kosztuje wydawanie rocznika Postępów Fizyki i z czego jest pokrywany deficyt związany
z wydawaniem rocznika. Kol. K. Piotrowski podał, że koszt rocznika wyniósł 83,5 tys. zł,
a kol. W. A. Kamiński dodał, że deficyt sięga ok. 23 tys. zł. Kol. K. Piotrowski podał szczegółową strukturę kosztów. Kol. W.A. Kamiński zaznaczył, że pokrywanie deficytu jest możliwe tylko dzięki uzyskanym wpłatom od członków wspierających Towarzystwo. Kol. J.
Warczewski dodał, że zwracał się podczas spotkania Forum Dziekanów o wsparcie finansowe na wydawanie Postępów. Kol. E. Zipper przypomniała, że wbrew wcześniejszym deklaracjom kol. Warczewskiego, Rektor U. Śl., nie wyraził zgody na finansowanie wydawania
Postępów Fizyki.
Kol. B. Jancewicz, dodał, że gramatura papieru jest za duża i zasugerował zmianę kosztownego papieru kredowego tłumacząc, że w roku 1997 nie udało się uratować po powodzi we
Wrocławiu zbiorów uniwersyteckich, które były drukowane na papierze kredowym. Kończąc
dyskusję na ten temat kol. W. A. Kamiński zaproponował określenie warunków technicznych
takich jak : gramatura, wielkość czcionki, formatowanie, skład z wykorzystaniem „pełnego
koloru”. Dodatkowo postulowano umieszczenie w uchwale odniesienia do opinii Rady Redakcyjnej (kol. B. Grządkowski), sformułowanie wizji przyszłościowej wydawania czasopisma ze stałym dbaniem o finansowanie (kol. A. Sobiczewski) oraz podjęcie starań o pozyskiwanie reklam celem zdobycia dodatkowych funduszy (kol. H. Figiel). Uznano, że w zakresie
technicznym należy stosować jako czcionkę podstawową czcionkę 12-punktową typu szeryfowego, zmniejszyć gramaturę okładki i stron wewnętrznych, wprowadzić łamanie czasopisma z pełnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni druku oraz optymalnie wykorzystywać
druk w „pełnym kolorze”. Natomiast w zakresie merytorycznym zalecić wykorzystanie
w pracach redakcyjnych opinii Rady Redakcyjnej Postępów Fizyki. Jednocześnie stwierdzo-
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no, że ZG PTF stoi na stanowisku, iż użyte w opinii Rady Redakcyjnej sformułowanie dotyczące Uniwersytetu Śląskiego jest niewłaściwe. Przegłosowano zalecenia dotyczące zakresu
redakcyjnego i technicznego (jednogłośnie). Następnie przegłosowano zalecenia merytoryczne (jednomyślnie przy 2 głosach wstrzymujących się ). Treść podjętej uchwały nr 3 w załączniku 1 do protokołu.
Kol. B. Grządkowski ustosunkował się również do listu elektronicznego rozesłanego przez
kol. J. Warczewskiego mówiąc, że w swej karierze naukowej nigdy jeszcze nie otrzymał podobnego listu. Stwierdził że metody i język użyty przez kol. Warczewskiego są niegodne profesora i kompromitują ZG PTF. Dodał, że rozważał swoją rezygnację ponieważ nie widzi
powodu, dla którego miałby narażać się na nieuzasadnione zniewagi, jednak dla dobra środowiska i w poczuciu odpowiedzialności zdecydował, że będzie nadal pełnił swoją funkcję.
Ad 5.
Kol. B. Grządkowski zwrócił się do ZG PTF o wsparcie jego zabiegów nad udostępnianiem
Postępów Fizyki wobec braku działań ze strony Redakcji. Zaznaczył, że przedstawiciel ICM
jest gotowy do przekazania instrukcji udostępniania dalszych zeszytów w Internecie. Wyjaśnił, że numery Postępów Fizyki z lat 2005-2009 są dostępne na serwerach ICM, a brak działań ze strony Redakcji Postępów Fizyki uniemożliwia udostępnienie zeszytów z rocznika
2010. Przypomniał, że jest to wbrew decyzji Prezydium ZG PTF z 29 października 2010 r.,
kiedy ustalono, że okres karencji powinien wynosić 6 miesięcy. Stwierdził, że udostępnienie
elektroniczne jest koniecznością. Kol. A. Zięba wyraził opinię, że udostępnianie powinno
następować po roku. Kol. J. M. Baranowski stwierdził, że młodzi ludzie powinni być w stanie
korzystać z tych zasobów jak najszybciej. Tę ideę poparł kol. A. Sobiczewski. Kol. B. Grządkowski zaznaczył, że dalsza digitalizacja (numerów wydanych przed 2005 r.) może się odbyć
pod warunkiem posiadania funduszy na ten cel, co wydaje się możliwe poprzez uzyskanie
ministerialnego grantu. W głosowaniu nad dwoma propozycjami, rocznej albo półrocznej
karencji, za pierwszym okresem opowiedziały się 2 osoby, za drugim okresem 10 osób.
Wstrzymała się od głosu 1 osoba. Treść podjętej uchwały nr 4 znajduje się w załączniku 1 do
protokołu.
Ad 6.
Prezes kol. W. A. Kamiński przedstawił zebranym informację o inicjatywie powołania Federacji Polskich Towarzystw Naukowych. Pomysłodawcą stworzenia niezależnego forum jest
Polskie Towarzystwo Biochemiczne, a w szczególności prof. Jerzy Duszyński. 34 towarzystwa naukowe obecne na spotkaniu założycielskim tworzyłyby federację, jako stowarzyszenie
osób prawnych. Pozwala na to Ustawa o stowarzyszeniach (§ 23). Na spotkaniu powołano 5
osobową grupę inicjatywną z prof. J. Duszyńskim jako koordynatorem. W skład grupy wchodzi również kol. W. A. Kamiński, a jej zadaniem będzie opracowanie struktury FPTN i jej
statutu. Kol. W. A. Kamiński powiedział również, że zgłosił wstępnie Polskie Towarzystwo
Fizyczne jako członka założyciela tej Federacji i zwrócił się do zebranych o wyrażenie zgody
na przystąpienie do niej. Kol. B. Jancewicz zauważył, że już istnieje Rada Towarzystw Naukowych przy PAN. Kol. H. Figiel zapytał, co daje akces przystąpienia do federacji, a kol. A.
Paję interesowały ewentualne koszty po stronie PTF. Kol. W. A. Kamiński wyjaśnił, że Federacja byłaby niezależnym i mocnym forum dyskusji polityki naukowej państwa, nakładów
budżetowych na badania itd. Koszty uczestnictwa byłyby niewielkie i ograniczały się do
symbolicznej składki członkowskiej. Propozycję przystąpienia do Federacji poparli kol. kol.
J. M. Baranowski i M. Dąbrowski. ZG PTF wyraził zgodę na przystąpienie Polskiego Towarzystwa Fizycznego do tworzonej Federacji Polskich Towarzystw Naukowych. Treść uchwały nr 5 w załączniku 1 do protokołu.
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Ad 7. Kol. W. A. Kamiński omówił konieczność rozszerzenia zakresu działań Komisji Nagród i Odznaczeń PTF o sprawy związane z nominowaniem przedstawicieli polskich fizyków
do instytucji międzynarodowych oraz do nagród i wyróżnień międzynarodowych. ZG PTF
zaakceptował jednogłośnie. rozszerzenie zakresu działań komisji. Treść uchwały nr 6 w załączniku 1 do protokołu.
Ad 8. Kol. K. Piotrowski omówił problemy związane z obecnie prowadzoną „ręcznie” księgowością zarówno Zarządu Głównego jak i Oddziałów PTF. Wyjaśnił, że sam dla swoich
potrzeb koordynowania finansów Towarzystwa stworzył dokumentację w arkuszu kalkulacyjnym Excel prowadząc na bieżąco ewidencję przychodów i wydatków dla każdego zadania,
czego nie było w historii PTF. Umożliwiło to pełny, stały wgląd do dokumentów. Stwierdził,
że aktualnie jest złożonych 16 wniosków o dofinansowanie różnych przedsięwzięć, a to wymaga stałego monitoringu oraz analizy wpływów i wydatków. Takiej obsługi nie da się prowadzić „ręcznie”. W roku ubiegłym PTF otrzymał dofinansowanie na różne przedsięwzięcia
w wysokości 700 tys. zł, natomiast tegoroczne wnioski opiewają już na kwotę ok. 3 mln zł.
Kol. W. A. Kamiński dodał, że przejście do księgowości elektronicznej jest koniecznością
i wymogiem chwili, głównie z powodu obniżania kosztów operacji bankowych, jak i ułatwień
w zarządzaniu dokumentami, szczególnie w korespondencji np. z ZUS, US lub innymi instytucjami. W związku z reorganizacją obsługi i zarządzania finansami oraz sposobu prowadzenia księgowości (rachunkowość elektroniczna) kol. W. A. Kamiński zwrócił się ZG PTF o
wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z główną księgową panią Joanną Wasilewską, gdyż wdrożenie nowego systemu księgowo-kadrowego i unifikacja obsługi ZG i Oddziałów PTF wymagają nowych umiejętności i wiedzy. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Treść uchwały nr 7 w załączniku 1 do protokołu.
Ad 9. Kol. W.A. Kamiński powiedział, że materiały dotyczące omawianych kwestii zostały
dostarczone członkom ZG PTF drogą elektroniczną. Poprosił, aby kolejno zostały zaprezentowane sprawozdania. Kol. J. Warczewski przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziałów PTF w roku 2010. Omówił różnoraką działalność prowadzoną przez poszczególne Oddziały PTF przedstawiając je w zbiorczej tabeli. Kol. Jacek P. Goc referował sprawozdanie z
działalność Komisji i Sekcji PTF, w roku 2010 analizując zakres i charakter prac Komisji
i Sekcji PTF.
Następnie kol. K. Piotrowski przedstawił sprawozdanie finansowe ZG PTF za rok 2010.
Omówił strukturę wpływów pozyskanych z dotacji przez ZG, jak i wpłat członków wspierających, składek członkowskich i wpływów z prenumeraty Postępów Fizyki oraz wydatków ponoszonych przez ZG na realizację zadań w roku 2010. Zaznaczył, że deficyt związany z wydawaniem Postępów Fizyki został pokryty z funduszy ZG, głównie dzięki wpłatom członków
wspierających.
Kol. W.A. Kamiński podkreślił, że działalność kol. K. Piotrowskiego dobrze służyła PTF,
a wymiernym tego wyrazem jest uniknięcie deficytu. Natomiast kol. K. Piotrowski dodał, że
jest w tym również duża zasługa prezesa, który bezpośrednio zaangażował się w prowadzenie
tak wielu nowych inicjatyw, jak również w ich realizację.
Następnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. A. Paja poinformował, że
przedmiotem posiedzenia Komisji w dniu dzisiejszym była analiza bilansu i sprawozdania
finansowego Zarządu Głównego za rok 2010, jak również ocena działalności statutowej Zarządu Głównego w tym roku. Komisja stwierdziła prawidłowość gospodarowania środkami
finansowymi, co zaowocowało zbilansowaniem dochodów i wydatków. Komisja wyraziła
uznanie za zaangażowanie Zarządu Głównego w pozyskiwanie środków finansowych na działalność Towarzystwa i zorganizowanie wielu różnorakich przedsięwzięć bez dodatkowych
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kosztów własnych. Podsumowując kol. A. Paja powiedział, że Główna Komisja Rewizyjna
stwierdza, że Zarząd Główny PTF działał zgodnie z par. 24 pkt.1 statutu Towarzystwa.
Stwierdził, że w roku 2010 działalność statutowa Towarzystwa realizowała się poprzez popularyzację fizyki i jej osiągnięć, działalność wydawniczą oraz wspieranie dydaktyki na różnych
poziomach edukacji, rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, nagradzani i upowszechnianie wyników badań. Konkludując kol. A.
Paja stwierdził, że Główna Komisja Rewizyjna zatwierdza bilans za rok 2010, rachunek zysków i strat za rok 2010 wraz z informacją dodatkową do bilansu, sprawozdanie finansowe
ZG PTF za rok 2010, sprawozdanie merytoryczne ZG PTF za rok 2010 oraz stwierdza, że ZG
PTF działał zgodnie ze statutem przeznaczając w całości środki finansowe na działalność statutową.
Po dyskusji podjęto jednogłośnie uchwały nr 8, nr 9 oraz nr 10, zatwierdzające sprawozdania
merytoryczne ZG, sprawozdanie finansowe, bilans , rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2010. Treść uchwał nr 8, 9, 10 w załączniku 1 do protokołu.
Następnie po dyskusji przyjęto do akceptującej wiadomości przedstawiony przez kol. W. A.
Kamińskiego, a przygotowany przez p. H. Kota plan rzeczowo-finansowy ZG PTF na rok
budżetowy 2011. Treść uchwały nr. 11 w załączniku 1 do protokołu.
Kol. K. Piotrowski powiadomił ZG, że z uwagi na stan zdrowia składa rezygnację z pełnionej
funkcji skarbnika uzasadniając tę decyzję dramatycznie pogarszającym się stanem zdrowia.
Podkreślił, że czyni to po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego, po przyjęciu
i zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2010 przez właściwe organy Towarzystwa.
Ad 10. Kol. W.A. Kamiński omówił wyniki przeprowadzonej elektronicznie konsultacji
z członkami PTF dotyczącej wprowadzenia do przywilejów członkowskich otrzymywania
Postępów Fizyki. Stwierdził, że w dwóch oddziałach PTF: Toruńskim i Wrocławskim sprawę
dyskutowano podczas zebrań członkowskich. W dyskusji elektronicznej udział wzięło 86
osób: 67 zaakceptowało włączenie czasopisma do składki, 11 nie poparło tej propozycji, dla 8
osób było to bez znaczenia. Kol. Grządkowski przedstawił opinie zebrane przez kol. Jancewicza w Oddziale Wrocławskim dotyczące Postępów Fizyki oraz zmiany wysokości składki
członkowskiej w związku z włączeniem Postępów Fizyki do przywilejów członkowskich.
Przedstawił symulację kosztów wydawania Postępów Fizyki z uwzględnieniem wpływów ze
składki członkowskiej, dotacji MNiSW oraz wpływów z prenumeraty. Kol. M. Dobkowską
pytała o sposoby dystrybucji Postępów Fizyki do członków, w tym o pośrednictwo oddziałów. Kol. W.A. Kamiński wyjaśnił, że po opłaceniu tegorocznej składki każdy członek PTF
jako przywilej otrzyma Postępy Fizyki. Kol. B. Jancewicz zaznaczył, że wzrost wysokości
składki może spowodować w Oddziale Wrocławskim rezygnację z członkostwa wielu osób.
Kol. Grządkowski powiedział, że włączenie prenumeraty Postępów Fizyki do składki członkowskiej oznacza dodatkową odpowiedzialność redakcji za jakość czasopisma, gdyż niska
ocena Postępów Fizyki przez członków spowoduje ich rezygnację nie z prenumeraty (jak to
było możliwe dotychczas), ale z członkostwa w Towarzystwie. Kol. E Zipper poinformowała
zebranych, że w Oddziale Katowickim członkowie są przeciwni włączeniu Postępów Fizyki
do przywilejów członkowskich. Kol. A. Zięba proponował, aby zmiany wprowadzić od 2012
r., natomiast kol. kol. M. Dąbrowski, J. P. Goc, K. Piotrowski oraz A. Ślebarski proponowali, aby wprowadzić zmiany od tego roku. Kol. M. Dobkowska była za wprowadzeniem okresu
przejściowego. W wyniku przeprowadzonego głosowania w tej sprawie, za włączeniem Postępów Fizyki jako przywileju członkowskiego głosowało 8 osób, a 2 wstrzymały się od głosu. Następnie głosowano termin wprowadzenia zmian. Za wprowadzeniem przywileju od
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2011 r. opowiedziało się 6 osób, 1 osoba się wstrzymała, a 3 osoby głosowały za terminem
włączenia tego przywileju od roku 2012.
Następnie dyskutowano wysokość składki. Kol. B. Grządkowski ponownie przedstawił wyniki symulacji przyjmując, że PTF ma 600 członków, w tym 350 emerytów, 100 osób po habilitacji, 100 po doktoracie i 50 przed doktoratem, zakładając wysokości składki dla odpowiednich grup: 40 zł, 120zł, 80zł i 40zł. Stwierdził, że w takiej sytuacji wysokość dofinansowania
Postępów Fizyki pozostanie na obecnym poziomie. ZG PTF podjął uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Treść uchwały
nr. 12 w załączniku 1 do protokołu.
Kol. J. Warczewski poprosił o ustalenie szczegółów kolportażu Postępów Fizyki. Ustalono,
że zeszyt 1/2011 ma być rozsyłany do oddziałów w takiej liczbie jak w roku ubiegłym. Gdyby
okazało się to konieczne, to jest możliwość dodruku.
Ad 11. Kol. B. Grządkowski przedstawił zakres działań prezydium ZG PTF od 17 grudnia
2010 do 9 kwietnia 2011. Dotyczyły one przygotowania: rocznych sprawozdań merytorycznego i finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za 2010 rok, raportów z zadań wykonanych w roku 2010 dla instytucji dofinansowujących PTF. Poinformował, że zostało złożonych
16 wniosków do odpowiednich instytucji o dofinansowanie działań realizowanych przez PTF
w roku 2011. Kol. B. Grządkowski poinformował, że aktualnie trwają prace nad nową stroną
WWW Towarzystwa jak i Postępów Fizyki, oraz o tym, że ma być utworzona nowa domena
internetowa Towarzystwa.
Następnie kol. B. Grządkowski poinformował zebranych, że kol. Krystyna Żakowicz decyduje się na zakończenie pracy w Biurze ZG PTF. W swojej wypowiedzi kol. Krystyna Żakowicz
zaznaczyła, że chciałaby zakończyć pracę z dniem 30 czerwca br. Będzie to moment, gdy
sprawozdawczość ZG PTF za rok 2010, po pozytywnej ocenie ZG PTF, została w pełni przygotowana, wszystkie wnioski o dofinansowanie działań PTF w 2011r. złożone w odpowiednich urzędach, a wszelkie sprawy biurowe są wyprowadzone na bieżąco.
Ad 12. Kol. W.A. Kamiński przedstawił zebranym propozycję utworzenia przy ZG PTF Komisji Fizyki Jądrowej. Wyjaśnił, że wobec zmian w statusie Państwowej Agencji Atomistyki
to ważne forum dyskusji nad kształtem polskiej fizyki jądrowej traci formalne podstawy działalności. Na zebraniu Komisji Fizyki Jądrowej i Metod Jądrowych PAA, w którym uczestniczył prezes PTF dyskutowano różne propozycje formalnego usytuowania Komisji. Duże poparcie uzyskała propozycja usytuowania tego ciała przy ZG PTF jako jego komisji. Zebrani
przyzwolili na dalsze działania prezesa w tym kierunku.
Kol. J. P. Goc zwrócił się do zebranych o opinię w sprawie propozycji Komisji Nagród i Odznaczeń stworzenia dwóch kategorii nagród za prace magisterskie: jedną w dziedzinie fizyki
teoretycznej i drugą z fizyki doświadczalnej. Kol. A. Zięba stwierdził, że byłoby trudne takie
rozróżnianie nadesłanych do komisji prac magisterskich. Kol. J. P. Goc opowiedział się za
zwiększeniem puli nagród, a nie rozdzielaniem na kategorie. Dla ułatwienia działań komisji,
w toku dyskusji, ustalono, że komisja zostanie powiększona o Dyrektorów Instytutu Fizyki
Doświadczalnej i Instytutu Fizyki Teoretycznej na WF UW. Ostatecznie uznano, że ZG PTF
stoi na stanowisku nie rozróżniania nagrody.
Kol. M. Dobkowska podniosła kwestię nagrody EPS-PED. Kol. W. A. Kamiński wyjaśnił, że
na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTF w dniu 28 stycznia desygnowano następujących kandydatów: Marka Gołkę, Stanisława Lipińskiego, Mirosława Trociuka jako kandy-
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datów do nagrody EPS-PED. Niestety materiały dotyczące tych kandydatów nie zostały przygotowane odpowiednio przez osobę odpowiedzialną za te działania. Uniemożliwiło to rozesłanie materiału informacyjnego do członków ZG PTF i kurendę drogą elektroniczną w tej
sprawie. Nikt więc ostatecznie nie został w tym roku zgłoszony do nagrody EPS-PED.
Kol. W. A. Kamiński omówił kwestię własnej domeny PTF. Zaproponował rozważenie trzech
nazwy domeny:
a) polskie-towarzystwo-fizyczne.pl
b) ptfiz.pl
c) ptf-fizyka.pl
Jednak ze względu na późną godzinę i brak kworum wybór domeny zostanie przeprowadzony
drogą kurendy elektronicznej.
Kol. A. Sobiczewski zaproponował, aby kontynuować dawną inicjatywę Redakcji Postępów
Fizyki przeprowadzania wywiadów z wybitnymi naukowcami. Prezes dodał, że planuje się
umieszczenie takich biografii na stronie WWW PTF, a następnie wydawanie ich w postaci
monograficznej.
Kol. W. A. Kamiński zwrócił uwagę na propozycję Oświadczenia ZG PTF w związku z trzęsieniem ziemi w Japonii i awarią w elektrowni atomowej Fukushima I. Postanowiono uzgodnić tekst Oświadczenia ZG PTF drogą kurendy elektronicznej.
Kol. M. Dobkowska zwróciła się do członków ZG PTF i zaproponowała udział Towarzystwa
w polsko-niemieckim przedsięwzięciu polegającym na organizacji festiwalu Science on Stage
we współpracy z Uniwersytetem Poznańskim oraz Europejskim Uniwersytetem Viadrina.
Kol. M. Dąbrowski wyraził swój sceptycyzm z uwagi na wysoki koszt planowanego przedsięwzięcia (ok. 1 mln zł). Zebrani upoważnili kol. M. Dobkowską do reprezentowania PTF
(obok prof. W. Nawrocika) w rozmowach na ten temat.

Ad 13. Przy jednym głosie wstrzymującym się zatwierdzono protokół z IV posiedzenia ZG
PTF z 17 grudnia 2010r.
Bohdan Grządkowski
Protokołowała
Krystyna Żakowicz
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Zał. 1
UCHWAŁY
Uchwała 1 /V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej
Zarząd Główny PTF powołuje dr hab. Piotra Kossackiego na Przewodniczącego Komitetu
Głównego Olimpiady Fizycznej na kadencję 2011- 2013.

Uchwała 2 /V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej
Zarząd Główny PTF powołuje prof. dr hab. Jana Mostowskiego na Wiceprzewodniczącego
Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej na kadencję 2011- 2013.

Uchwała 3 /V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie zaleceń dla Redaktora Naczelnego Postępów Fizyki
Zarząd Główny PTF zaleca:
A. W zakresie redakcyjnym i technicznym:
1. stosowanie jako czcionek podstawowych czcionek 12 punktowych typu szeryfowego;
2. zmniejszenie gramatury okładki i stron wewnętrznych;
3. łamanie czasopisma z pełnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni druku;
4. optymalne wykorzystywanie druku w „pełnym kolorze”.
B. W zakresie merytorycznym:
1. Wykorzystanie w pracach redakcyjnych Redakcji PF opinii Rady Redakcyjnej.
2. Podjąć starania o pozyskanie reklam.
Jednocześnie ZG PTF stwierdza, że użyte w opinii Rady Redakcyjnej sformułowanie dotyczące Uniwersytetu Śląskiego jest niewłaściwe.
Uchwała 4 /V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie udostępnienia Postępów Fizyki w Internecie
Zarząd Główny PTF wyraża zgodę na udostępnianie Postępów Fizyki w Internecie po 6 miesiącach od ukazania się wydania typograficznego zeszytu.

Uchwała 5/V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie przystąpienia PTF do Federacji Polskich Towarzystw Naukowych
Zarząd Główny PTF wyraża zgodę na przystąpienie PTF do tworzonej Federacji Polskich
Towarzystw Naukowych.
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Uchwała 6/V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozszerzenia działań Komisji Nagród i Odznaczeń PTF
Zarząd Główny PTF rozszerza działania Komisji o nominowanie przedstawicieli polskich
fizyków do instytucji oraz do nagród i wyróżnień międzynarodowych.
Uchwała 7/V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie rozwiązania umowy z główna księgową
W związku z reorganizacją obsługi i zarządzania finansami oraz sposobem prowadzenia księgowości (rachunkowość elektroniczna) Zarząd Główny PTF wyraża zgodę na rozwiązanie
umowy o prace z główną księgową panią Joanną Wasilewską.
Uchwała 8/V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie sprawozdania merytorycznego za 2010 r.
Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej PTF
w 2010 r.
Uchwała 9 /V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 r.
Zarząd Główny PTF zatwierdza sprawozdanie finansowe PTF za rok 2010.
Uchwała 10 /V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia bilansu za 2010 r.
Zarząd Główny PTF przyjmuje bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową
za 2010 rok i stwierdza, że cały przychód Towarzystwa został przeznaczony na działalność
statutową.
Uchwała 11/V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2011 r.
Zarząd Główny PTF przyjmuje do akceptującej wiadomości plan rzeczowo-finansowy na rok
budżetowy 2011.
Uchwała 12/V/2011 z 9 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany składek członkowskich
1. Na podstawie uchwały nr 9 Zebrania Delegatów z 9 września 2009r., po przeprowadzeniu
konsultacji z Członkami Towarzystwa, Zarząd Główny PTF postanawia zmienić wysokość
rocznej składki członkowskiej od 2011 roku w następujący sposób:
a) osoby nie posiadające stopnia naukowego doktora: 40zł;
b) osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80zł;
c) osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120zł;
d) emeryci: 40zł.
2. Do uprawnień członkowskich włącza się przywilej otrzymywania Postępów Fizyki w wersji typograficznej lub elektronicznej.
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