Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków PTLiFN
Miejsce i termin zebrania: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2, Warszawa, 2006.01.28, godz. 1345
Przewodniczący zebrania: prof. Jan Woleński; protokolantka: dr Anna
Gomolińska
Przebieg zebrania:
1. Ustępujący Prezes PTLiFN prof. Grażyna Mirkowska złożyla sprawozdanie z działalności Towarzystwa w kadencji 2003–2005.
2. Skarbnik PTLiFN mgr Magdalena Kacprzak przedstawiła sprawozdanie finansowe za lata 2003–2005.
3. Jedną ze spraw nie do końca rozwiązanych przez ustępujący Zarząd
było nawiązanie współpracy między PTLiFN i czasopismem Studies in
Logic, Grammar and Rhetoric. Prof. Witold Marciszewski jako przedstawiciel pisma i członek zarządu Towarzystwa wyjaśnił, na czym miałaby ta współpraca polegać:
• Pismo będzie wydawane pod auspicjami PTLiFN, co zostanie uwidocznione na okładce i stronie tytułowej.
• Pismo będzie informować o działalności Towarzystwa. Będą też
mogły być publikowane materiały pokonferecyjne.
• Towarzystwo deleguje do współpracy 2 osoby: jedną w roli łącznika między Towarzystwem i redakcją (mógłby to być np. sekretarz PTLiFN) oraz drugą do kontaktów międzynarodowych (prof.
Marciszewski zaproponował do tej roli dr Katarzynę Paprzycką).
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mgr Gabriel Kurczewski odczytał
sprawozdanie z posiedzenia komisji wnioskując o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu.
5. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium jednomyślnie za wyjątkiem
członków zarządu, którzy wstrzymali się od głosu.
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6. Prof. Woleński postawił wniosek, by zlikwidować instytucje Rady PTLiFN
i Rady Oddziału PTLiFN (gdyby taki oddział powstał). Wniosek został
przegłosowany: oprócz jednego głosu wstrzymującego wszyscy za.
7. Prof. Woleński zaproponował powołanie Internetowego Zgromadzenia
Członków PTLiFN, które będzie rozważało i głosowało sprawy przekazane przez zarząd. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
8. Walne Zgromadzenie zobowiązało przyszły zarząd do opracowania nowej wersji statutu PTLiFN, uwzględniającej zaaprobowane zmiany oraz
do przesłania tej wersji Internetowemu Zgromadzeniu Członków PTLiFN
w celu przegłosowania.
9. Towarzystwo w jawnym głosowaniu wybrało prof. Romana Murawskiego na nowego Prezesa PTLiFN przy jednym głosie wstrzymującym się,
reszta – za.
10. Prof. Murawski przedstawił propozycję składu nowego zarządu: dr Izabela Bondecka-Krzykowska, mgr Michał Kozak, prof. Michał Krynicki,
prof. Witold Marciszewski, prof. Grażyna Mirkowska (z urzędu jako
była Prezes), prof. Damian Niwiński oraz prof. Jan Woleński. Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Zarząd w podanym składzie.
11. Przy 3 głosach wstrzymujących się, reszta – za wybrano Komisję Rewizyjną nowej kadencji: mgr Magdalena Kacprzak, mgr Gabriel Kurczewski, prof. Kazimierz Świrydowicz.
12. Zarząd ukonstytuował się w składzie:
• prof. Roman Murawski – Prezes
• prof. Jan Woleński – Wiceprezes
• dr Izabela Bondecka-Krzykowska – Sekretarz
• mgr Michał Kozak – Skarbnik
• prof. Grażyna Mirkowska – była Prezes
• prof. Michał Krynicki – Członek Zarządu
• prof. Witold Marciszewski – Członek Zarządu
• prof. Damian Niwiński – Członek Zarządu
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13. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
• mgr Magdalena Kacprzak – Przewodnicząca
• mgr Gabriel Kurczewski – Członek Komisji
• prof. Kazimierz Świrydowicz – Członek Komisji
14. Na koniec nowo wybrany prezes prof. Murawski wygłosił krótkie przemówienie do zgromadzonych.
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