Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Logiki
i Filozofii Nauki (PTLiFN), które odbyło się w Warszawie,
dnia 30 stycznia 2016r.
Zgromadzenie otworzył ustępujący Prezes PTLiFN prof. Janusz Czelakowski. Odczytał
sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu. Komisja rewizyjna przyjęła uchwałę o przyjęciu
sprawozdania, zwracając jedynie uwagę na superatę w kasie Towarzystwa w wysokości 2zł70gr.
Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wobec
braku kworum, przewodniczący zamknął zebranie, aby po statutem uregulowanej przerwie ogłosić
początek drugiego zebrania, które, zgodnie ze statutem, jest władne podejmować decyzje mimo
braku kworum. W jawnym głosowaniu członkowie Zgromadzenia jednogłośnie udzielili
absolutorium ustępującemu zarządowi Towarzystwa.
W wyborczej części Zgromadzenia powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: dr hab.
R. Sochacki, dr hab. D. Surowik, mgr J. Wawer. Prowadzenie Zgromadzenia objął przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej, dr hab. D. Surowik. Następnie prof. Czelakowski zgłosił kandydaturę prof.
T. Placka na Prezesa PTLiFN i krótko przedstawił jego sylwetkę. Innych kandydatów nie
zgłoszono. W tajnym glosowaniu T. Placek został wybrany na Prezesa Towarzystwa, przy 26
głosach za i 1 nieważnym. Prof. T. Placek podziękował za wybór i zaproponował następujące osoby
do Zarządu: mgra J. Wawra na sekretarza, dra hab. J. Czerniawskiego na skarbnika i prof.
J. Gołosza na członka Zarządu. Prof. Czelakowski zgłosił kandydaturę prof. A. Wiśniewskiego na
vice-prezesa zarządu. Z sali padły kandydatury dr J. Golińskiej-Pilarek, prof. K. Trzęsickiego i dr
hab. J. Cieślińskiego. Z uwagi na to, że J. Wawer został zgłoszony jako kandydat na członka
Zarządu, jego miejsce w Komisji Skrutacyjnej zajął dr hab. Marcin Miłkowski. W głosowaniu
tajnym głosowano kandydatury: J. Cieślińskiego (17 głosów), J. Czerniawskiego (19 głosów),
J. Golińskiej-Pilarek (19 głosów), J. Gołosza (24 głosy), K. Trzęsickiego (18 głosów), J. Wawra (23
głosy) i A. Wiśniewskiego (24 głosy). Zgodnie ze statutem, nowo wybrany Prezes oraz ustępujący
Prezes z urzędu wchodzą w skład Zarządu, a skład zarządu jest maksymalnie ośmioosobowy. Na
podstawie głosowania, ukonstytuował się zatem taki skład zarządu:
T. Placek - prezes
A. Wiśniewski - vice-prezes
J Wawer - sekretarz
J. Czerniawski - skarbnik
J. Czelakowski - członek zarządu
J. Golińska-Pilarek - członek zarządu
J. Gołosz - członek zarządu
K. Trzęsicki - członek zarządu
Podczas zebrania wyłoniono również trzyosobową komisję rewizyjną. Zaproponowano
kandydatury dra hab. C. Cieślińskiego, dra hab. M. Miłkowskiego i dra hab. D. Surowika.
W jawnym głosowaniu jednogłośnie zaakceptowano powyższe kandydatury.

Głos zebrał nowo wybrany prezes PTLiFN, prof. T. Placek. Podziękował zgromadzonym za
wybór oraz ustępującemu Zarządowi za pracę na rzecz Towarzystwa. Zapewnił, że Zarząd pod jego
kierownictwem będzie kontynuował dobre tradycje Towarzystwa i działania dotychczasowego
Zarządu. Zapowiedział następujące inicjatywy:

(1) Przebudowanie witryny internetowej Towarzystwa tak, aby informowała o bieżących
wydarzeniach naukowych (konferencjach, warsztatach i seminariach) w różnych ośrodkach
w kraju.
(2) Ustanowienie corocznej nagrody Towarzystwa
w dziedzinach wspieranych przez Towarzystwo.

za

najlepszą

monografię

książkową

(3) Starania o dofinansowanie krakowskiej Konferencji Historii Logiki lub innej cyklicznej
imprezy o podobnym charakterze ze środków MNiSW lub NCN, tak aby mogła stać się forum
spotkania całego środowiska polskich logików i filozofów nauki.
(4) Rozbudowę internetowego Słownika Bibliograficznego Polskiej Logiki i Filozofii Nauki, który
redagują J. Czelakowski i Z. Bonikowski.

Ponadto prof. T. Placek przedstawił propozycję uchwały będącej odpowiedzią na prośbę
MNiSW o opinię na temat punktacji czasopism zaproponowanej na liście MNiSW z dnia
23.12.2015. Uchwała ocenia proponowaną przez Ministerstwo listę w sposób jednoznacznie
negatywny. W dyskusji J. Golińska-Pilarek zwróciła uwagę, że w pracach nad listą źle zastosowano
proponowany przez samo Ministerstwo algorytm przypisujący punktację czasopismom; potrzebna
jest wg niej również ocena jakości algorytmu oraz zaproponowanie innego sposobu punktacji
(wątpliwości budzi między innymi sposób kategoryzowania czasopism logicznych, który
w znaczący sposób wpływa na ich wartość punktową). Zasugerowała podjęcie prac nad bardziej
precyzyjnym listem do MNiSW. Prof. J. Woleński zaproponował, by poddano głosowaniu uchwałę
w obecnym kształcie, oraz jednoczesne rozpoczęto prace nad bardziej systematycznym i lepiej
udokumentowanym stanowiskiem Towarzystwa. Dr hab. M. Miłkowski zaproponował dwie zmiany
redakcyjne w tekście propozycji uchwały. W jawnym głosowaniu, Zgromadzenie przyjęło uchwałę
(tekst w załączniku) przy jednym głosie wstrzymującym się.
Prof. T. Placek zaproponował przyjęcie uchwały ustanawiającej doroczną nagrodę PTLiFN
za monografię książkową. Rozpoczęła się dyskusja jakie dyscypliny należy uwzględnić. Prof.
J. Czelakowski zaproponował zapis: “dyscypliny statutowo wspierane przez Towarzystwo” (statut
stanowi “logika, filozofia nauki i zastosowania logiki w podstawach matematyki, informatyce
i lingwistyce”). Szczegóły proponowanej nagrody (tryb zgłaszania kandydatur, powołanie kapituły
nagrody, przedmiot nagrody) pozostawiono do decyzji zarządu. Prezes postawił wniosek
o przyjęcie uchwały o ustanowieniu dorocznej nagrody PTLiFN za opublikowanie monografii
naukowej poświęconej jednej z dyscyplin wspieranym statutowo przez Towarzystwo. Wniosek
przeszedł jednogłośnie.
Następny wniosek dotyczył zmiany wysokości składki członkowskiej. Obecna składka
(20 zł rocznie), ustalona ponad 20 lat temu, nie gwarantuje wystarczających środków na potrzeby

działalności Towarzystwa. Statut stanowi, że „Członkowie płacą składkę roczną w wysokości
ustalonej przez Zarząd Towarzystwa dla poszczególnych kategorii członków, przy czym członek ma
prawo opłacać składkę w większej wysokości. Z obowiązku płacenia składek zwolnieni są
członkowie honorowi, chyba, że sami postanowią inaczej.” Prezes zarządu zwrócił się do
Zgromadzenia o ustosunkowanie się do jego wniosku o podniesienie rocznej składki do kwoty 30
zł. Wniosek został jednogłośnie poparty.
Zgodnie z sugestią prof K. Trzęsickiego, Prezes PTLiFN przestawił wniosek o zmianę
statutu PTLiFN, która umożliwiłaby podejmowanie uchwał przez Zarząd drogą elektroniczną.
Statut stanowi, że zarząd podejmuje uchwały „zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej trzech członków Zarządu”. Wymóg ten utrudniał prace Zarządu, w przypadku gdy
jego członkowie pracowali w oddalonych od siebie ośrodkach akademickich. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Następny rozważany wniosek dotyczył zmiany statutu poprzez dopisanie kognitywistyki do
dyscyplin wspieranych przez Towarzystwo. Dr hab. J. Czerniawski argumentował w dyskusji, że
obecny w statucie zapis o wspieraniu zastosowań logiki ujmuje przypadek kognitywistyki. Prof.
A. Wiśniewski wskazał na obecność w kognitywistyce dwóch nurtów; jeden z nich,
eksperymentalny, neuropsychologiczny nie można uznać za zastosowanie logiki. Wskazał też na
potrzebę konsultacji takiej decyzji z Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym. Prof. T. Placek
postawił wniosek o zmianę statutu poprzez dopisanie kognitywistyki do dyscypliny wspieranych
przez Towarzystwo. Wniosek nie uzyskał ani jednego głosu poparcia.
Dr J. Golińska-Pilarek postawiła wniosek o reaktywację nagrody za pracę magisterską
w dyscyplinie wspieranej statutowo przez PTLiFN. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez
Zgromadzenie.
Był to ostatni punkt obrad zgromadzenia. Po nim nastąpiło zamknięcie Zgromadzenia przez
nowego Prezesa.
W zebraniu wzięły udział 33 osoby (lista uczestników do wglądu u Sekretarza Zarządu).
Ostatnia część zebrania poświęcona była uczczeniu jubileuszu prof. Witolda
Marciszewskiego (85 urodziny). Prof. J. Woleński wygłosił odczyt ku czci Jubilata, w którym opisał
Jego karierę naukową i bogatą twórczość. Następnie laudację Jubilata odczytał dr hab. Dariusz
Surowik. Prezes przyłączył się do gratulacji i podziękowań wręczając Jubilatowi bukiet kwiatów.
Jubilat podziękował zebranym i podzielił się z uczestnikami kilkoma wspomnieniami na temat
swojego bogatego życiorysu naukowego. Następnie zaprosił wszystkich uczestników na
poczęstunek.

