Warszawa, 5.02.2014
Polski Komitet Optoelektroniki SEP
Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Zebranie odbyło się 29 stycznia 2014 r., w Lipowym Moście, podczas 15 Konferencji
„Światłowody i Ich Zastosowanie”. (O terminie i miejscu zebrania poinformowano Zarząd SEP.)
Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie zebrania
Wybór Przewodniczącego zebrania
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności PKOpto w kadencji 2010-2014
Dyskusja
Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Wybór Przewodniczącego Komitetu, Zastępców i Sekretarza
Zamierzenia dotyczące działalności Komitetu w kadencji 2014-2018

Ad. 1. Zebranie otworzył Przewodniczący Komitetu prof. Wiesław Woliński.
Ad. 2. Prof. Wiesław Woliński zaproponował prof. Leszka Jaroszewicza (WAT) na
Przewodniczącego Zebrania – uczestnicy jednomyślnie zaaprobowali zgłoszonego
kandydata.
Ad. 3. Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej uczestnicy wybrali prof. Andrzeja Zająca.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Komitetu w kadencji 2010-2014 przedstawił prof. Wiesław
Woliński. Omawiane sprawy zawiera załącznik Nr1 do niniejszego protokołu.
Ad. 5. W czasie dyskusji wysoko oceniono działalność Komitetu - szczególnie
liczne uczestnictwo członków, także w organizacji, konferencji i sympozjów
optoelektronicznych. Organizowany corocznie Konkurs im. prof. Adama
Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki, uznano
za istotną i niezmiernie ważną działalność promującą optoelektronikę.
Ad. 6. Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Ad. 7. Po dyskusji zaproponowano następujące kandydatury do Kierownictwa Komitetu:
Przewodniczący- prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński
Zastępcy:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz
prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński
Sekretarz
mgr inż. Stanisław Jonak
W tajnym głosowaniu uczestnicy zebrania wybrali Zarząd PKOpto w podanym
powyżej składzie.
Ad.8.

Po szerokiej dyskusji przyjęto, zgodne z końcowymi wnioskami sprawozdania,
następujące główne kierunki dalszej działalności Komitetu:
-Kontynuować organizowanie Konkursu prac dyplomowych, starając się o zwiększenie

ilości zgłaszanych prac ze wszystkich uczelni krajowych prowadzących specjalność
„optoelektronika”, poprzez szerszą informację i promocję Konkursu.
-Starać się o pozyskanie nowych sponsorów Konkursu, nie wykluczając osób fizycznych.
- Zapewniać liczny i aktywny udział członków Komitetu, także organizacyjny, w cyklicznych
konferencjach optoelektronicznych prowadzonych w kraju.
- Prowadzić akcję promocyjną mającą na celu zainteresowanie pracami Komitetu młodych
pracowników nauki i techniki.

Sekretarz Komitetu
Mgr inż. Stanisław Jonak
Załączniki:
Nr 1. - Syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu w latach 2010 – 2014.
Nr 2. - Lista obecności

