Protokół z Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
w Olsztynie 24.04.2015.
W dniu 24.04.2015 w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym
w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.
Zebranie otworzył, przywitał wszystkich a następnie odczytał porządek obrad Prezes PTMet
prof. Tadeusz A. Przylibski. Przyjęto przedstawiony porządek obrad, sporządzono listę
członków Walnego Zgromadzenia. Na przewodniczącego WZ wybrano Janusza Kosińskiego,
na sekretarza zebrania Katarzynę Łuszczek, na członków komisji skrutacyjnej Michała
Kosmulskiego i Adama Sekułę.
Następnie przewodniczący zebrania Janusz Kosiński powołał komisję wnioskową
– zbieraniem wniosków zajął się Paweł Zaręba.
Prezes Tadeusz A. Przylibski odczytał sprawozdanie z działalności PTMet za okres czerwiec
2014 – kwiecień 2015 (w skład którego wchodziło sprawozdanie z działalności Zarządu
PTMet).
Członek Komisji Rewizyjnej Zbyszek Tymiński przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
PTMet.
Następnie miała miejsce dyskusja nad udzieleniem absolutorium i głosowanie, w którym
wzięło udział 27 członków PTMet, za było 26 osób, 1 os wstrzymała się od głosu, nikt nie był
przeciw.
Kolejnym punktem Walnego Zebrania była kosmiczna niespodzianka – Prezes Tadeusz A.
Przylibski i członek Zarządu Tomasz Jakubowski wręczyli prof. Łukaszowi Karwowskiemu,
honorowemu Prezesowi PTMet nagrodę w podziękowaniu za 12 lat pracy na rzecz
Towarzystwa. Towarzyszyły temu liczne brawa.
Następnie sekretarz Katarzyna Łuszczek przedstawiła wygasające Uchwały PTMet:




o pokryciu straty z funduszu statutowego
o zwolnieniu z płacenia składek członków zagranicznych
o wysokości składek dla uczących się

Podjęto nowe stosowne uchwały w w/w sprawach.
Wśród propozycji uchwał do Zarządu PTMet wpłynęła propozycja uchwały Wiesława Czajki
o nadaniu tytułu honorowego członka PTMet Andrzejowi S. Pilskiemu. Została ona podjęta
przez aklamację.
Sekretarz Katarzyna Łuszczek przedstawiała także inne sugestie Zarządu:


prośba o przesłanie do końca XI 2015 przewidywane wydatki na adres
skarbnik@ptmet.org.pl w celu ustalenie budżetu na 2016 rok



prośba o przesłanie do końca IX 2015 sugerowanych zmiany w statucie
na adres ptmet@wp.pl

Następnie Prezes PTMet przedstawił propozycje programu pracy Towarzystwa w okresie
V.2015 – V 2016:













zmiana siedziby
wymiana legitymacji
konieczność podniesienia składki
umowy z innymi obserwatoriami i planetariami w celu dystrybucji
wydawnictw PTMet
spotkania całego zarządu
nagrody
wydawanie Acta PTMet w wersji papierowej i PDF
konieczność zatrudnienia księgowej w PTMet
konferencja PTMet Łódź 2016
konferencja PTMet Pułtusk 2018
podział obowiązków wśród członków 6-osobowego zarządu
sposób przyjmowania nowych członków

Powyższe punkty zostały poddane dyskusji przez członków PTMet.
Następnie głos zabrali członkowie PTMet przedstawiając swoje propozycje pracy
Towarzystwa w najbliższym czasie.
Jako pierwszy Adam Sekuła zaproponował, by kolekcjonerzy stworzyli aplikację na
urządzenia mobilne i serwis www, który przestawiałby budowę własnej kolekcji oraz ułatwiał
kontakt z użytkownikami. Koszt tego typu przedsięwzięcia wyniósłby ok. 20 tys złotych.
Tomek Jakubowski zasugerował, że zdjęcia wraz z opisem meteorytów znajdują się
w katalogu MetBull stworzonym przez Meteoritical Society. Piotr Górski dodał, że istnieją już
tego typu aplikacje. Michał Kosmulski zauważył, że w związku z powyższym nie ma potrzeby
tworzenia kolejnej tego typu aplikacji/strony. Skarbnik Agata Krzesińska uświadomiła
wszystkich zebranych, że PTMet posiada tak wysokiego budżetu, by móc wesprzeć tego typu
przedsięwzięcie.
Następnie głos zabrał Marek Woźniak wychodząc z propozycją by na wzór kolekcji Kazimierza
Mazurka stworzyć repozytorium, spis meteorytów będących w posiadaniu właścicieli
i naukowców.
Kolejno głos zabrał Wiesław Czajka – zasugerował on by na wrocławskie spotkania Zarządu
PTMet zapraszani byli także członkowie Komisji Rewizyjnej. Wypowiedział się on także
krytycznie wobec podniesienia składki. Złożył także propozycję wykonania nowego logo
w formie przypinki przez Sławomira Dereckiego.

Zbyszek Tymiński złożył wniosek o podjęcie uchwały o podniesienie składki od 2016 roku dla
członków zwyczajnych z 50 zł na 60 zł i juniorskiej odpowiednio z 25 zł na 30zł. W głosowaniu
brało udział 25 osób, za były 22 osoby, przeciw 1 osoba, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Następnie był czas na wolne głosy i wnioski, zgłaszane podczas trwania WZ PTMet do Komisji
Wnioskowej. Paweł Zaręba przeczytał wnioski, które wpłynęły:
1. Jan Specht zgłosił prośbę o pozyskanie do PTMet metalurga. Prof. Łukasz Karwowski
zasugerwał, że może być to niebezpieczne i budzące wątpliwości.
2. Andrzej Muszyński poinformował o wycieczce do Morska podczas MetSoc 2016 w Berlinie.
3. Marek Woźniak zgłosił wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych katalogu
kolekcji Kazimierza Mazurka.
4. Marek Wierzchowiecki zasugerował, by wprowadzić zasadę, by nowego członka PTMet
przyjmować podczas konferencji/seminarium meteorytowego w jego obecności.
5. Marek Wierzchowiecki wyszedł z propozycją wykonania przypinki z nowym logo
Towarzystwa do wpinania w ubrania.
6. Zbyszek Tymiński zaproponował nawiązanie oficjalnej współpracy z Pracownią Komet
i Meteorów, co pozwoliłoby na uzyskanie pierwszeństwa w klasyfikacji nowych meteorytów
we Wrocławiu.
7. Michał Kosmulski zasugerował wprowadzenie terminu ważności legitymacji.
8. Michał Kosmulski zaproponował możliwość głosowania zdalnego.
9. Paweł Zaręba poinformował o możliwości założenia indywidualnych kont dla członków
PTMet na stronie internetowej Towarzystwa.
10. Katarzyna Łuszczek przypomniała o konieczności aktualizacji adresów członków PTMet.
Następnie zakończono obrady Walnego Zebrania PTMet i ustalono, że kolejne WZ PTMet
obędzie się podczas IX Konferencji Meteorytowej w Łodzi.

