
Protokół 
 Walnego Zgromadzenia PAU 
w dniu 17 marca 2018 roku

Posiedzeniu przewodniczył prezes PAU, prof. Andrzej Białas.
Otwierając posiedzenie, prezes powitał wszystkich zgromadzonych, 

a następnie przypomniał kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce od 
czasu listopadowego uroczystego posiedzenia PAU. Wymienił V Deba-
tę PAU („Nauczanie uniwersyteckie i kształcenie elitarne”, Tomaszowice, 
18–19 listopada 2017), trzy konferencje naukowe, zorganizowane przez PAU: 
„Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans 
i zagrożeń” (23–24 listopada 2017), „Słowiańszczyzna wschodnia a europej-
skie tradycje kulturowe” (8–9 marca 2018) i „Pożegnanie z Galicją. Wkład 
Małopolski w budowę niepodległości Polski” (16 marca 2018), oraz dysku-
sję panelową, zorganizowaną przy współudziale Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, „Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego” 
(5 lutego 2018). Prezes poinformował też zgromadzonych, że od stycznia 
2018 roku w gmachu PAU odbywają się spotkania z cyklu „Rozmowy o czło-
wieku”, organizowane przez prof. dr hab. Dominikę Dudek z Katedry Psy-
chiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania te 
cieszą się wielkim zainteresowaniem i zawsze gromadzą bardzo licznych 
uczestników. Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego posie-
dzenia PAU, prezes zwrócił uwagę na materiały V Debaty PAU, książkę 
prof. Andrzeja Kastorego Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego oraz Inwentarz rękopisów Archi-
wum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, tom II, w opraco-
waniu prof. Feliksa Kiryka. 

Po omówieniu spraw bieżących prezes przedstawił, przygotowaną 
przez Zarząd PAU, propozycję uchwały (por. s. 73). W dyskusji nad propo-
nowaną uchwałą wziął udział prof. Lucjan Suchanek. W głosowaniu jaw-
nym za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków PAU, przeciw było 17, 
a 5 wstrzymało się od głosu. 

W 2. punkcie porządku dziennego prezes poprosił prof. prof. Teresę Ma-
deyską i Andrzeja Manię o sprawdzenie protokołów Walnego Zgromadzenia 
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w dniu 24 czerwca 2017 roku oraz posiedzeń uroczystych w dniach 24 czerw-
ca i 18 listopada tegoż roku. Oboje wyrazili zgodę. Protokoły zostały przy-
jęte i podpisane. 

Punkt 3. porządku dziennego – prezentację kandydatów na członków 
PAU – prowadził sekretarz generalny PAU. Zgodnie ze zwyczajem, syl-
wetki kandydatów przedstawione zostały przez sekretarzy Wydziałów (por. 
s. 70–72). Po prezentacjach sekretarz generalny otworzył dyskusję. Pytań 
dotyczących zgłoszonych kandydatów nie było.

Z kolei, zgodnie z porządkiem dziennym, prezes poprosił przewodniczą-
cą Komisji Rewizyjnej prof. Agnieszkę Zalewską o przedstawienie protokołu 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU (por. s. 53–59). Dyskusji nad sprawoz-
daniem Komisji Rewizyjnej nie było.

W ostatnim punkcie porządku dziennego prof. Jerzy Zajadło przedstawił 
wykład Prawo i estetyka (por. s. 173–189). 

Po wykładzie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na spot-
kanie towarzyskie. 

Protokół sporządził sekretarz generalny PAU
prof. Szczepan Biliński
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