
NOTATKA 
z Otwartego Zebrania Plenarnego Komitetu Automatyki POLSPAR 

przed konferencją MMAR'2013 w Międzyzdrojach 
 

Zebranie odbyło się przy okazji Konferencji MMAR’2013, w poniedziałek, 26 VIII 2013 r., o 
godz. 16.30, w sali Lehara Hotelu Amber. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu 
POLSPAR i Przewodniczący Komitetu Automatyki POLSPAR, prof. Z. Kowalczuk. Obecni 
byli następujący profesorowie i członkowie KA: Tadeusz Kaczorek, Józef Korbicz, Janusz 
Szpytko, Roman Śmierzchalski, Stefan Domek oraz Zdzisław Kowalczuk i Andrzej 
Bartoszewicz (4 inne osoby nie zdołały wziąć udziału w tym zebraniu).  

 Przewodniczący KA i Prezes Zarządu przedłożył obecnym nieformalne sprawozdanie z 
działalności Zarządu POLSPAR, w którym m.in. przedstawił informację nt. aktualnego stanu 
oraz planów działania: 

1. w zakresie spraw prawno-statutowych Stowarzyszenia POLSPAR – o zmianie 
konta bankowego (Nordea BP SA, IV O Gdańsk) na oszczędniejsze,  

2. w obszarze członkostwa – o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia, o 
przyjętych i jeszcze dyskutowanych propozycjach nowych form członkostwa, oraz 
podjętych i rozważanych przez Zarząd decyzjach, 

3. w trudnej kwestii działalności finansowej Stowarzyszenia – o stanie członkostwa i 
opłat członkowskich w poszczególnych komitetach: KA (51/73), KP (15/29), KR 
(5/15), KTTP (23/51, – nowy komitet), jak również o członkostwie wspierającym 
(głównie instytucjonalnym/zbiorowym), zasadach finansowania POLSPAR/IFAC 
oraz (jednogłośnym) przyjęciu bilansu za rok 2012,  

4. w zakresie rozwoju, czy bardziej podtrzymywania członkostwa zbiorowego – o 
działalności wydawniczej (PAK/SIMPRES/PWNT) oraz konferencyjnej (pod 
auspicjami POLSPAR i IFAC), 

5. w obszarze organizacyjnym komitetów i działalności członków – o zdawaniu 
sprawozdań z aktywności Komitetów i ich członków (na adres Sekretarza KA 
POLSPAR Marka Węgrzyna), zwłaszcza na niwie międzynarodowej współpracy z 
Federacją IFAC i jej komitetami TC (aktualnie rozwijana jest akcja typowania 
lojalnych kandydatów na Przewodniczących TC), 

6. w zakresie współpracy krajowej i międzynarodowej – o pielęgnowaniu współpracy 
z przemysłem, realizacji kursów i certyfikacji, działalności wydawniczej oraz 
firmowania działalności konferencyjnej, jak również o finansowych 
zobowiązaniach wobec IFAC i IMEKO, kwestii dostarczenia 55 wolumenów 
materiałów konferencyjnych IV IFAC WC (Warsaw 1969) do Laxenburga, spraw 
członkowskich IFAC (wykluczenie Wenezueli i przyjęciu Algierii), zaprzestania 
drukowania Newslettera IFAC oraz typowania książek i innych osiągnięć do 
wyróżnienia przez IFAC. 

 Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji Przewodniczący zamknął Otwarte Zebranie 
Plenarne Komitetu Automatyki POLSPAR w Międzyzdrojach. 

 Uroczystego wręczenia Dyplomu Członka Seniora POLSPAR prof. Tadeuszowi 
Kaczorkowi dokonał Prezes POLSPAR przy okazji otwarcia bankietu konferencyjnego 
MMAR'2013 o godz. 19 w sali Chopina Hotelu Amber. 

Przewodniczący KA POLSPAR 

 
prof. Zdzisław Kowalczuk 


