
Protokół z Walnego Zebrania członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego  

w Olsztynie 19.09.2020. 

W dniu 19.09.2020. 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 Krzysztofa Szopę, na 

sekretarza zebrania Katarzynę Łuszczek. Następnie przewodniczący zebrania Krzysztof Szopa 

powołał komisję wnioskową – zbieraniem wniosków zajęli się Roksana Maćkowska i Jan 

Specht. 

Prezes Tadeusz A. Przylibski odczytał sprawozdanie z działalności PTMet za okres kwiecień 

2019 – marzec 2020 (w skład którego wchodziło sprawozdanie z działalności Zarządu PTMet).  

Członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Szopa przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

PTMet. 

Następnie miała miejsce dyskusja nad udzieleniem absolutorium. Prof. Karwowski zapytał o 

decyzję jaka zapadła w sprawie zmiany drukarni wydającej Acta PTMet. Prezes T. Przylibski 

przyznał, że Zarząd rozważał tę kwestię, jednak przeprowadzone rozeznanie cenowe 

pokazało, że drukarnia, której do tej pory zlecano wydawanie Roczników PTMet jest 

najtańsza. Krzysztof Szopa, będący skarbnikiem PTMin, bazując na swoim doświadczeniu w 

poszukiwaniu atrakcyjnych cenowo drukarni potwierdził, że koszty druku w tej drukarni są 

rzeczywiście niskie w porównaniu z innymi na rynku. Tadeusz Przylibski podkreślił i docenił 

także duże zaangażowanie członków PTMet i bezkosztową pracę osób, rokrocznie 

przyczyniających się do wydania Roczników PTMet.  

Przeprowadzono głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi, w którym wzięło 

udział 30 członków PTMet, za udzieleniem absolutorium było 30 osób, nikt nie wstrzymał się 

od głosu, nikt nie był przeciw. Głosowano również nad zatwierdzeniem sprawozdania 

finansowego – za przyjęciem było 28 osób, 2 wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw. 

Prezes przedstawił także propozycję uchwały mającej na celu dodanie do statutu PTMet 

paragrafu umożliwiającej przeprowadzenie w wyjątkowych sytuacjach (jak tegoroczna 

pandemia) Walnego Zebrania oraz głosowania w formie zdalnej. Wiesław Czajka 

zasugerował, że zamiast dodawać kolejny punkt, co skutkuje przenumerowaniem kolejnych 

paragrafów, można byłoby wprowadzić podpunkty. Ustalono jednak, że proponowany zapis 

powinien stanowić nowy paragraf 26.  W przeprowadzonym głosowaniu wszystkie 30 osób 

było za przyjęciem proponowanych zmian w statucie.  

Kolejnym punktem Walnego Zebrania była kosmiczna niespodzianka – Prezes Tadeusz A. 

Przylibski wręczył Katarzynie Łuszczek i Zbigniewowi Tymińskiemu nagrodę w podziękowaniu 

za niestrudzoną wieloletnią popularyzację i rozwijanie wiedzy o meteorytach i meteorytyce 



oraz działalność na rzecz Towarzystwa. Taka sama nagroda została także przyznana 

nieobecnej na Walnym Zebraniu Agacie Krzesińskiej. Zostanie Jej ona wręczona przy 

najbliższej okazji. Wręczeniu nagród Towarzyszyły liczne brawa. 

Następnie Prezes PTMet przedstawił propozycje programu pracy Towarzystwa w 

nadchodzącym roku: 

 konferencja PTMet Sosnowiec 2021  

 ewentualna zmiana siedziby Towarzystwa  

 wprowadzenie Acta PTMet na listę czasopism punktowanych  

Powyższe punkty zostały poddane dyskusji przez członków PTMet. 

Krzysztof Szopa potwierdził chęć zorganizowania konferencji w Sosnowcu w 2021 roku, w 

zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej na Uniwersytecie Śląskim lub na otwartej 

przestrzeni w Geosferze w Jaworznie.  

Prezes uświadomił zebranych, że ewentualna zmiana siedziby Towarzystwa będzie wynikała 

jedynie z konieczności. 

Prezes podkreślił także, że redakcja Roczników PTMet oraz Zarząd będą starały się 

wprowadzić Acta na listę czasopism punktowanych przez Ministerstwo. Wiążę się to z 

dostosowaniem się do wymogów Konstytucji dla nauki 2.0 dotyczących m.in.: zagranicznych 

recenzentów, publikacji części artykułów w języku angielskim (abstrakty), cykliczność 

wydawania, odpowiedniego stosunku autorów krajowych do zagranicznych. 

W ramach wolnych wniosków Wiesław Czajka poprosił, aby w kolejnym sprawozdaniu z 

działalności PTMet obok liczby osób wstępujących i ubywających w Towarzystwie umieszczać 

ogólną liczbę członków PTMet.  

Zbigniew Tymiński przypomniał zebranym, że posiadamy platformę Meteorytomania, w 

której jest zarezerwowany dział dla członków i miejsce do spotkania oraz wymiany 

informacji, który może być wykorzystany np. w erze covida. Krzysztof Szopa zasugerował, że 

informację o tym powinno umieścić na stronie internetowej Towarzystwa.  

Ponadto, Zbyszek Tymiński poinformował, że ostatnio brał udział w szeregu szkoleń 

dotyczących dodatkowego finansowania. Chętnie podzieli się on z zainteresowanymi zdobytą 

wiedzą dotyczącą zdobywania środków na np. stypendia dla młodych czy finansowanie 

różnego rodzaju badań. 

Prof. Łukasz Karwowski zapytał co zrobić o osobami, które chciałyby wstąpić do Towarzystwa 

ale nie znają w nim nikogo i nie mają członków wprowadzających. Tadeusz Przylibski 

zasugerował by osoby takie kierować na giełdy, gdzie mają okazję szansę poznać osoby z 

Towarzystwa. Ponadto członkowie PTMet mogą wówczas zweryfikować zainteresowanie 



meteorytami i meteorytyką, poziom wiedzy i poznać daną osobę. Osoby takie mogą także 

przyjechać na seminaria czy konferencje organizowane przez PTMet.   

Następnie zakończono obrady Walnego Zebrania PTMet i ustalono, że kolejne WZ PTMet 

obędzie się podczas XI Konferencji Meteorytowej w Sosnowcu.  
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