
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR 

w dniu 14 września 2017 r. 
 
  

Posiedzenie Zarządu odbyło się w piątek, 14.09.2017 r. w godzinach 10:00-12:00 w sali nr 04 
budynku B1 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obradom przewodniczył Prezes 
Zarządu POLSPAR – prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk. Obecnych 9 osób członków Zarządu: 
Zdzisław Kowalczuk, Piotr Bilski, Mariusz Domżalski, Marek Węgrzyn, Waldemar Minkina, 
Tadeusz Skubis, Tomasz Szewczyk, Janusz Szpytko, oraz Andrzej Turnau. Ponadto dwaj 
członkowie Zarządu: Wiesław Winiecki i Roman Morawski, na mocy stosownych 
upoważnień, byli reprezentowani przez Piotra Bilskiego. Przedstawicielem Komisji 
Rewizyjnej był Tomasz Szewczyk (z pełnomocnictwem Przewodniczącego KR Janusza 
Mindykowskiego). 

 

Zgodnie z zaplanowanym programem, przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie działalności finansowej Stowarzyszenia. 

3. Sprawy członkowskie. 

4. Promocja Stowarzyszenia POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa. 

5. Inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia 

Prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk, jako Prezes Zarządu POLSPAR, przywitał Zebranych 
i przedstawił powyższy porządek obrad. Zgromadzeni na posiedzeniu Członkowie Zarządu 
nie wnieśli uwag do przedstawionego planu i został on przyjęty przez aklamację. 
 
Ad. 2. Omówienie działalności finansowej Stowarzyszenia 

Prezes Stowarzysenia POLSPAR, profesor Zdzisław Kowalczuk, poinformował zebranych 
o bieżącym stanie wpłat składek członkowskich w Stowarzyszeniu (aktualnie za rok 2017 
opłacono 37%, 26%, 9% i 0% składek odpowiednio w komitetach KA, KP, KTTP oraz KR). 

Profesor Z. Kowalczuk przypomniał, że po raz pierwszy od dłuższego czasu, na koniec roku 
obrotowego (2016) Stowarzyszenie nie miało żadnych zaległości finansowych wobec 
organizacji krajowych i międzynarodowych (IFAC i IMEKO). Udało się już przesłać 
(i potwierdzono wpływ środków) składkę korporacyjną za rok 2017 do IFAC (1500 EURO = 
6558,30 PLN) i pozostaje do opłacenia składka do IMEKO (900 EURO) – na razie brak 
środków. Prowadzone są rozmowy dotyczące finansowego wsparcia ze strony kilku 
konferencji odbywających się w bieżącym roku pod auspicjami/logo POLSPAR (TTP, 
MMAR, RoMoCo). 

Liczymy na dużą aktywność w tej sprawie Komitetów Automatyki oraz Komitetu Pomiarów. 



 
Ad. 3. Sprawy członkowskie 

Prezes Stowarzyszenia poinformował obecnych o wpłynięciu do Zarządu deklaracji 
członkowskich: (1) Dr hab. inż. Przemysława Śliwińskiego /KA (Wydział Elektroniki 
Politechniki Wrocławskiej); (2) Dr hab. inż. Tomasza Stefańskiego /KA (Katedra Systemów 
Decyzyjnych i Robotyki, Wydział ETI Politechniki Gdańskiej); (3) Dr inż. Jarosława 
Joostberensa /KA/KP (Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach); (4) Prof. Wojciecha Mitkowskiego /KA 
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) wraz z wnioskiem o przyjęcie w poczet 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia POLSPAR. Prezes przedstawił sylwetki kandydatów 
oraz przeprowadził dyskusję, po której członkowie Zarządu poparli wniosek kandydatów (do 
Komitetu Automatyki oraz KA/Komitetu Pomiarów), podejmując jednomyślnie Uchwałę 
Nr 2/2017 w sprawie przyjęcia Panów Przemysława Śliwińskiego, Tomasza Stefańskiego, 
Jarosława Joostberensa, oraz Wojciecha Mitkowskiego w poczet członków zwyczajnych 
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. 

Odnosząc się do wielokrotnie omawianego zagadnienia i przyjętych rozwiązań statutowych 
(§23 ust. 3 i §32 ust. 2 Statutu), dotyczących regulowania statusu członków Stowarzyszenia, 
profesor Z. Kowalczuk jako przewodniczący Komitetu Automatyki przedłożył zebranym listę 
8 członków KA, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia statusu Sympatyka POLSPAR. 
Następnie Prezes zwrócił się do Zarządu z wnioskiem, aby zaproponować czterem 
zasłużonym osobom (Leszek Falkowski, Ryszard Gessing, Zdzislaw Hippe, Tadeusz 
Puchałka), przy odpowiednio długim stażu członkowskim i ukończonym 80 roku życia, 
możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich (§15 ust. 3 Statutu). 
Przyjęty (jednomyślnie) wniosek wyrażono w postaci kolejnych Uchwał: Nr 3/2017 oraz 
Nr 4/2017. Prof. Kowalczuk zaapelował również do pozostałych komitetów o podobne 
uporządkowanie statusu członków nie płacących składek. 
 
Ad. 4. Promocja POLSPAR oraz współpraca krajowa i międzynarodowa 

(*) Prezes Stowarzyszenia przypomniał o zaplanowanych pod egidą POLSPAR zjazdach 
naukowych: (1) 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and 
Robotics, Międzyzdroje, 28-31.08.2017 (Prof. R. Kaszyński, ZUT, KA, IEEEexplore); (2) 25 
Konferencji Termografia i Termometria w Podczerwieni, 27-29.09.2017, w Ustroniu-
Jaszowcu (Prof. B. Więcek, PŁ, Komitet TTP, z publikacjami w MAM); (3) 11th 
International Workshop on Robot Motion and Control, Wąsowo Palace, Wąsowo, 3-5.07. 
2017 (Prof. K. Kozłowski, PP, KA/KR, IEEEexplore); (4) 10th IFAC Symposium on Fault 
Detection, Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS, Warszawa, 29-
31.08.2018 (Prof. J. Korbicz i J.M. Kościelny, UZ i PW, KA, PapersOnLine); (5) IFAC 
Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles, Gdańsk, 3-5.07.2019 (Prof. Z. Kowalczuk, 
PG, PapersOnLine); (6) Zarząd zatwierdził również nową propozycję dotycząca wydarzenia 
pt. Digital Industry, 25-27 styczeń 2018 (Prof. J Szpytko). 

(*) Następnie Prof. Z. Kowalczuk, poinformował zebranych o Światowym Kongresie IFAC, 
który odbył się w dniach 9-14 lipca br. w Tuluzie. Prezes, który reprezentował POLSPAR 
jako NMO na Walnym Zgromadzeniu IFAC 10 lipca w godz. 13.30-16.00,  

przedstawił sprawozdanie z załącznikami (zawierającymi Informację Ogólna, Oficjalne 
Sprawozdanie z GA oraz Skrót sprawozdania finansowego IFAC). 

 



(*) Ministerstwo Rozwoju, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (w trybie 
pilnym, 12 czerwca b.r.) zwróciło się do Prezesa POLSPAR o zgłoszenie jednego kandydata 
na członka Rady Metrologii przy Prezesie Głównego Urzędu Miar, służącej m.in. do 
opiniowania rozwoju metrologii oraz działalności GUM. Spośród wielu kompetentnych osób 
(takich jak dr inż. Zygmunt Warsza i dr hab. inż. Ryszard Rybski oraz profesorowie 
Waldemar Minkina i Janusz Mindykowski), które zostały zgłoszone do tej funkcji 
i dostarczyły niezbędne dokumenty, w uzgodnieniu z Zarządem Komitetu Pomiarów, do 
Ministerstwa Rozwoju, w dniu 16 czerwca b.r., została przekazana dokumentacja profesora J. 
Mindykowskiego. We wrześniu nasz Kandydat został zaakceptowany przez Ministra. 

 

(*) W odpowiedzi na propozycję zmian strukturalnych wnoszonych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w okresie kwietnia i czerwca 2017 r., zawartych w Projekcie ustawy 
o Narodowym Instytucie Technologicznym, mając na uwadze wieloletni owocny rozwój 
wielu znanych instytucji naukowo-przemysłowych (likwidacja grozi m.in. PIAP) oraz 
tradycję współpracy z nimi instytucji polskiego świata nauki, profesor Zdzisław Kowalczuk, 
Prezes POLSPAR, które zrzesza największą społeczność specjalistycznej kadry automatyków 
i robotyków oraz inżynierów pomiarów i termometrii (w intensywnej krótkiej dyskusji 
szczególnie aktywni byli: M. Domżalski, M. Kaliczyńska, P. Pręgowski, M. Świercz, Z. 
Warsza, M. Węgrzyn, oraz W. Winiecki), 6 lipca b.r. wystąpił z pismem (w załączeniu), które 
zostało przesłane do Biura Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów (Departamentu Spraw Obywatelskich). 

 

(*) Na podstawie listu IFAC z dnia 19 lipca 2017 r., w sierpniu przystąpiliśmy do zbierania 
kandydatów do nominacji do Komitetów Technicznych IFAC na lata 2017-2020, przy czym 
dla spełnienia wymagań stawianych przed rejestracją nowych nominacji POLSPAR w bazie 
danych IFAC, kandydaci muszą dostarczyć swoje dane, deklarację współpracy, oraz krótkie 
1-2 stronicowe CV (biogram w j. angielskim), wskazujące na zainteresowania w obszarze 
nominacji (TC). Dodatkowo poprzedni nasi reprezentanci w IFAC-TCs (IFAC 2014-2017) 
byli proszeni o sprawozdanie z ubiegłej kadencji. Pojawiło się przy tym nowe ograniczenie, 
dotyczące dwóch reprezentantów z każdego NMO w danym TC. Profesor Zdzisław 
Kowalczuk przedstawił listę zakwalifikowanych osób (20), którą zebrani po krótkiej dyskusji 
zatwierdzili, a która musi być dosłana do Sekretariatu IFAC w kolejnym dniu, tj. 15 września. 
Zarząd wyraził przekonanie, że nominowane osoby będą wypełniały swoje obowiązki.  

 

(*) Sprawozdania z działalności w Komitetach Technicznych IFAC w poprzedniej kadencji 
złożyła jedynie część reprezentantów POLSPAR. Zarząd liczy na większą aktywność 
i skuteczność w tym zakresie w nowej kadencji.  

 

(*) 3 sierpnia b.r. Ministerstwo Rozwoju, Departament Jednostek Nadzorowanych 
i Podległych, powołało prof. Zdzisława Kowalczuka oraz dr hab. inż. Romana Szewczyka 
z POLSPAR do Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów IX 
kadencji. 
 
(*) Pozostałe dokumenty, w tym sprawozdanie prof. Morawskiego z działalności IMEKO 
zostanie zamieszczone na stronie WWW POLSPAR. 
 
 



Ad. 5. Inne sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia 

W imieniu Komitetu Pomiarów Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki 
POLSPAR, profesor Wiesław Winiecki złożył na ręce Pani Dziekan Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Częstochowskiej, Katarzyny Ożga, kondolencje z powodu śmierci profesora 
Zygmunta Biernackiego, który był zasłużonym metrologiem, współtwórcą środowiska, 
inicjatorem i realizatorem prac badawczych dla potrzeb polskiego przemysłu i gospodarki.  

W związku kandydowaniem profesora Jacka Żurady na Prezydenta międzynarodowego 
stowarzyszenia inżynierów elektryków i elektroników IEEE, 12 czerwca b.r. profesor Z. 
Kowalczuk wystąpił z apelem do wszystkich członków Komitetu Automatyki POLSPAR, 
będących członkami IEEE, o zdecydowane i gremialne poparcie Polaka, absolwenta 
Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Głosowanie trwa od 15 sierpnia do 2 
października br. na platformie wyborczej IEEE. 

W dyskusji na temat sposobów poprawy stanu finansów POLSPAR większość obecnych 
skłoniła się do dalszego skutecznego rozwoju członkostwa zbiorowego bez podnoszenia 
składki członkowskiej dla członków zwyczajnych. 
 
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia 

Na zakończenie posiedzenia zgłoszono następujące uwagi: 

 

(*) Prof. Janusz Szpytko w imieniu członków Zarządu wyraził uznanie dla prof. Zdzisława 
Kowalczuka za dotychczasowy skuteczny nadzór nad wypełnianiem zobowiązań 
organizacyjnych i finansowych członków zwyczajnych POLSPAR oraz za intensywne zabiegi 
o pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych oraz członków wspierających. 

 

(*) Prof. Szpytko podkreślił wagę promowania działalności POLSPAR, integrowania 
społeczności naukowej wokół POLSPAR oraz wyróżniania najbardziej aktywnych członków. 

 

(*) Zebrani odbyli też krótką dyskusję o problemach finansowania nauki oraz badań w Polsce, 
jak również o aktualnych problemach w pozyskiwaniu nowej kadry naukowej oraz studentów. 

 

Ponadto, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie wnieśli innych spraw pod dyskusję, 
wobec czego Prezes zakończył posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów 
Automatyki i Robotyki POLSPAR w AGH w Krakowie. 
 
 
     Prezes POLSPAR         Protokołował 
 

Prof. Zdzisław Kowalczuk  Dr Mariusz Domżalski  

 

 

 


