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Protokół
Walnego Zgromadzenia PAU
w dniu 19 marca 2016
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 Naukowego PAU. Wymienił
III Debatę PAU („Meandry kariery naukowej”, Tomaszowice, 14–16 listopada 2015), dwie międzynarodowe konferencje zorganizowane przez PAU:
„Ukraina i Ruś w epoce nowożytnej – instytucje i elity” (18–20 listopada)
oraz „Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego”
(26–27 listopada), jubileusz 140-lecia Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika oraz grudniowe obchody 200. rocznicy utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Tym ostatnim obchodom towarzyszyła – zorganizowana przez prof. Jerzego Wyrozumskiego – konferencja
naukowa. W czasie obchodów 200. rocznicy utworzenia TNK odbyło się również spotkanie przedstawicieli kilkunastu polskich towarzystw naukowych.
Podczas tego spotkania postanowiono zorganizować sesję w celu omówienia możliwości współdziałania polskich towarzystw naukowych oraz działań zmierzających do wzmocnienia pozycji społecznego ruchu naukowego
w Polsce. Debata ta odbędzie się 5 kwietnia br. w Krakowie w siedzibie PAU.
Prezes poinformował również zebranych o podpisaniu umowy o współpracy między PAU i Węgierską Akademią Sztuk (umowa podpisana została
17 marca w Budapeszcie) oraz o sesji „Biurokracja w nauce”, która odbędzie
się w siedzibie PAU 25 kwietnia br. Na sesje tę zaproszony został minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Wśród wydawnictw, które ukazały się od ostatniego posiedzenia PAU,
prezes zwrócił uwagę na materiały III Debaty PAU zatytułowane Meandry
kariery naukowej, materiały pokonferencyjne Sprawa polska podczas Wiel-
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kiej Wojny 1914–1919 oraz listy Jana Dantyszka, wydane wspólnie z Wydziałem „Artes Liberales” UW (temat realizowany w ramach współpracy
z UAI).
W 2. punkcie porządku dziennego sekretarz generalny poprosił
prof. prof. Kazimierza Korusa i Janusza Kruka o sprawdzenie protokołów
Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca oraz posiedzeń uroczystych
w dniach 20 czerwca i 14 listopada 2015 roku. Obaj profesorowie wyrazili
zgodę. Protokoły zostały przyjęte i podpisane.
Punkt 3. porządku dziennego – prezentację kandydatów na członków
PAU – prowadził sekretarz generalny PAU. Zgodnie ze zwyczajem, sylwetki kandydatów przedstawione zostały przez sekretarzy Wydziałów (por.
s. 63–64). Po prezentacjach sekretarz generalny otworzył dyskusję. Pytań
dotyczących zgłoszonych kandydatów nie było.
Z kolei, zgodnie z porządkiem dziennym, sekretarz generalny poprosił
przedstawicielkę Komisji Rewizyjnej prof. Agnieszką Zalewską o przedstawienie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU (por. s. 65–70).
Dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej nie było.
W punkcie 4. porządku dziennego prezes poinformował zebranych
o przygotowywanej nowelizacji Statutu i Regulaminu PAU. Propozycje
zmian w obu dokumentach zostały opracowane przez Zarząd, zaakceptowane przez Radę PAU. Ostatecznej korekty znowelizowanego Statutu i Regulaminu dokonał prof. Andrzej Mączyński. Po tej korekcie elektroniczna wersja
obu dokumentów została zamieszczona na stronie internetowej PAU, wersja
papierowa była dostarczana osobom zainteresowanym. Pytań dotyczących
zmian w Statucie i Regulaminie nie było. W tej sytuacji prezes poinformował zebranych, iż głosowanie nad przyjęciem znowelizowanego Statutu
i Regulaminu zostanie przeprowadzone w trybie korespondencyjnym.
W punkcie ,,Sprawy bieżące i wolne wnioski’’ prezes przedstawił propozycję „Uchwały Walnego Zgromadzenia PAU w sprawie nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej”. Projekt uchwały został przygotowany
przez członka Wydziału I prof. Stanisława Stabryłę i zaakceptowany przez
Radę PAU. Uchwała ta została przyjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie (por. s. 71).
W ostatnim punkcie porządku dziennego prof. Andrzej Kajetan Wróblewski przedstawił wykład Newton, Einstein i co dalej, czyli fizyka dla poetów *.
Po wykładzie prezes zamknął posiedzenie i zaprosił zebranych na spotkanie towarzyskie.
Protokół sporządził sekretarz generalny PAU
                   prof. Szczepan Biliński
* Wykład zostanie opublikowany w serii „Wykłady PAU”.
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