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Plan spotkania:
1. Przedstawienie i akceptacja przebiegu Spotkania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Spotkania oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Akceptacja nowych Komitetów Lokalnych.
4. Głosowanie nad wykluczeniami ze Stowarzyszenia.
5. Dyskusja i ewentualna zmiana Statutu PSSF.
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok akademicki 2020/2021.
7. Dyskusja dot. uproszczonej ewidencji księgowej.
8. Podsumowanie działalności PSSF w poprzedniej kadencji.
9. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
10. Wybór Zarządu.
11. Wybór Komisji Rewizyjnej.
12. Wolne wnioski.

Dnia 28 listopada 2020 o godzinie 13:13 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie PSSF. Na spotkaniu
pojawili się delegaci ze wszystkich Komitetów Lokalnych (4).  Głos zabrała obecna prezes
Stowarzyszenia - Aleksandra Kukiełka, która przedstawia agendę spotkania.

1. Przedstawienie i akceptacja przebiegu Spotkania

Pojawiły się modyfikacje w przewidywanym wcześniej planie. Poniżej zamieszczony został
zaktualizowany plan spotkania.



Odbyło się jawne głosowanie: 13 głosów na 15 było głosami za przyjęciem nowej agendy, w związku
z czym nowa agenda została przyjęta przez Walne Zgromadzenie.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza oraz komisji skrutacyjnej.
Aleksandra Kukiełka zgłosiła swoją kandydaturę na przewodniczącego spotkania Walnego. Odbyło
się jawne głosowanie za przyjęciem jej kandydatury. Kandydatura Oli została jednogłośnie przyjęta.
Następnie Helena Ciechowska zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza spotkania. Odbyło się jawne
głosowanie, w którym kandydatura Heleny została jednogłośnie przyjęta przez Zgromadzenie Walne.
Następnie wybrano członków Komisji Skrutacyjnej - odbyło się to w procesie jawnego głosowania.
Swoją kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły dwie osoby: Paulina Stasica oraz Laura
Ruśkiewicz.

3. Akceptacje KL

Aleksandra Kukiełka przedstawiła wyniki głosowania związanego z utworzeniem tymczasowego
Komitetu Lokalnego we Wrocławiu. Odbyło się głosowanie dotyczące przyznania tymczasowemu KL
Wrocław statusu Komitetu Lokalnego.
Michał Suchorowski zaproponował jawny tryb głosowania na spotkaniu - wniosek poparła
Aleksandra Kukiełka i Joanna Szulc. Odbyło się głosowanie w sprawie jawności głosowań do
momentu aż ktoś nie zgłosi sprzeciwu. Głosowanie było jawne. Osoby uprawnione do głosowania (w
liczbie 15) jednogłośnie przyjęły jawny tryb głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie nad przyznaniem komitetowi tymczasowemu KL Wrocław statusu
Komitetu Lokalnego Wrocław. Zgromadzenie Walne jednogłośnie głosowało “za”.
Utworzono nowy Komitet Lokalny Wrocław.

4. Głosowanie za wykluczeniem ze Stowarzyszenia.

Aleksandra Kukiełka poruszyła problematykę braku opłat składek członkowskich. Przedstawiła listę
osób, które nie wniosły opłaty i tym samym grozi im wykluczenie ze Stowarzyszenia. W związku z
brakiem sprzeciwu odbyło się głosowanie za wykluczeniem wymienionych członków ze
Stowarzyszenia, na podstawie niewywiązywania się z opłat. Być może są to osoby, które już
ukończyły studia, nie ma z nimi kontaktu.
Walne Zgromadzenie głosowało w sprawie wykluczenia z wynikiem 12 głosów za wykluczeniem, 3
wstrzymało się od głosu. Osoby zostały wykluczone ze Stowarzyszenia.

5. Dyskusja i ew. zmiana Statutu PSSF.

Głos zabrał Michał Suchorowski, który podjął temat dot. uproszczonej księgowości. Należy zgłosić
do Urzędu Skarbowego, ale ze względu na sytuację finansową PSSF i opóźnienie w zgłoszeniu tego
do US, Michal proponuje kontynuację zwyczajnej księgowości, taką, jaką PSSF prowadził
dotychczas. Odbyło się głosowanie za prowadzeniem pełnej księgowości (zamiast uproszcznej) -
znowu. Zgromadzenie Walne głosowało: 11 głosów “za”, 4 osoby wstrzymały się od głosu w sprawie
przywrócenia pełnej księgowości.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020

Michał Suchorowski omówił przychody oraz majątek Stowarzyszenia. Wspomniał o składkach,
kick-starting grant z iapsu. Omówił też koszty administracyjne oraz wydatki.



Joanna Szulc zadała pytanie w związku z dysponowaniem środkami zdobytymi w ramach
kick-starting grantu z {iaps}’u.
Michał przedstawił również sprawozdanie finansowe, które po zaakceptowaniu zostanie podpisane
przez Zarząd i wysłane do KRS.
Odbyło się głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2019/2020. Walne
Zgromadzenie głosowało jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania.

7. Omówienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

Przedstawione zostały koszty. Stan na 28 listopada 2020: 780 PLN i 16.93 EUR.
Całkowity bilans po opłaceniu składek i innych rzeczy: około -40 PLN.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2020/2021

Głos ponownie zabrała Aleksandra Kukiełka, która wniosła o podniesienie składek członkowskich o
około 60%, ze względu na sytuację finansową Stowarzyszenia.
Nowe opłaty przedstawiają się następująco: członek indywidualny - 30 zł (wcześniej: 20 zł)
Komitet lokalny:
-poniżej 40 członków - 8 zł od osoby (wcześniej: 5 zł)
-powyżej 40 członków - 325 zł (wcześniej: 200 zł)
Odbyła się dyskusja związana z opłatami za członków indywidualnych powinna być niższa - o co
postulowała Joanna Szulc - uważając, że to Komitety Lokalne powinny płacić więcej.
Sebastian Owarzany zaproponował rozwiązanie opłat za Komitety Lokalne (Wrocław - który jest
międzyuczelnianym KL) - podzielenie opłat na pół w celu fakturowania takich opłat.
Sebastian Owarzany odwołał się do uwagi Joanny Szulc związanej z wysokością składek dla
członków indywidualnych. Nawiązano do Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym studenci
postanowili nie grupować się w Komitet Lokalny i pozostać członkami indywidualnymi.
Pojawiła się kwestia członków indywidualnych {iaps}, którzy nie zostali dopisani do PSSF.
Nie ma obowiązku należenia do KL jeśli takowy jest na uczelni - można być dalej członkiem
indywidualnym.
Michał Suchorowski zabrał głos i zaproponował kolejne rozwiązanie związane z wysokością składek.
Postanowiono pozostawić wysokość składek członków indywidualnych w wysokości 25 zł, oraz
widełki dla komitetów lokalnych:
do 10 członków - 100 zł
do 20 członków - 200 zł
do 30 członków - 300 zł
od 31 członków - 400 zł
Odbyło się głosowanie nad wysokością składek. Walne Zgromadzenie zagłosowało za przyjęciem
nowych składek jednogłośnie.

9.  Podsumowanie działalności PSSF w poprzedniej kadencji.

Aleksandra Kukiełka przeszła do podsumowania działalności PSSF w kadencji:
30.11.2019-28.11.2020.



Przedstawiono liczebność czlonków PSSF:
Członkowie indywiulani: 27
KL UW: 27
KL AGH: 60
KL PW: 6
Kl Wrocław: 10
Aleksandra Kukiełka przedstawiła działalność PSSF - wspomniała o utworzeniu KL Wrocław,
otrzymaniu Kick-Starting iaps grantu, organizacji eliminacji do konkursu PLANCKS Londyn 2020,
rozliczeniu z US z finansów Stowarzyszenia w roku 2018-2019, koordynacji zgłoszeń na konferencję
ICPS w Meksyku, koordynacja zgłoszeń do iaps2CERN, pomocy w organizacji i moderowaniu
seminariów iaps@distance. Poza tym PSSF objął patronatem honorowym III Studenckiej Konferencji
Nauk Ścisłych im. prof. Hoborskiego. Odbyły się warsztaty graficzne - “grafika dla Fizyka”,
warsztatów z wystąpień publicznych oraz udzielenie patronatu honorowego konferencji FOKA.
Paweł Sidorczak zabrał głos w sprawie tego co wydarzyło się w związku z PLANCKSem - a odbyło
się losowanie osób, które miały pojechać do Londynu. Działania Zarządu były nieco ograniczone ze
względu na sytuację epidemiologiczną panującą na całym świecie. PSSF był również na Sympozjum
Młodych Naukowców oraz konferencjach promując działalność Stowarzyszenia, w celu uzyskania
nowych członków.

10. Głosowanie nad absolutorium poprzedniego Zarządu.

Aleksandra Kukiełka udzieliła głosu Komisji Rewizyjnej. Głos przejął Mikołaj Zawadzki, który
złożył wniosek o udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi oraz przedstawił sprawozdanie z
działalności Komisji Rewizyjnej. Mikołaj przekazał głos Aleksandrze Kukiełce.



Odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi: 4 delegatów wstrzymały się od
głosu ze względu na swoją pozycję (członkowie obecnego Zarządu), 10 delegatów głosowało “za”
udzieleniem absolutorium, 1 wstrzymała się od głosu.
Pojawił się wniosek formalny od Michała Suchorowskiego o 15 minut przerwy.

11. Plany na przyszły rok.

Po powrocie z 15 minutowej przerwy, o godzinie 14:56, Joanna Szulc zabrała głos i wyświetliła
prezentację z pomysłami.
Zaproponowała aktualizację listy mailingowej i rekrutacja nowych członków. Chodzi o to, by dotrzeć
do każdej fizyki, która jest w Polsce. Stworzyć bazę kontaktową z Kołami naukowymi fizycznymi,
uniwersytetami, samorządami.
Zaproponowała także stworzenie Hackathonu dla {iaps} - edycję pilotażową. Przedstawiła ogólną
ideę wydarzenia. Planuje spotkanie 5 grudnia 2020, w sprawie organizacji tego eventu. Pomysł:
hackaton interdyscyplinarny. Planowany termin maj-czerwiec 2021.
Przepływ informacji: struktura PSSF między komitetami nie posiada struktury pozwalającej na
częstszą komunikacje niż raz na rok - należy to zmienić.
Głos zabrała Paulina Stasica, która poparła pomysł o aktualizacji listy mailingowej, organizacji
eventów, zaproponowała założenie Slacka lub discorda. Helena Ciechowska wniosła, że Slacka należy
opłacać ze względu na ograniczoną ilość wiadomości, które mogą być przechowywane w bezpłatnej
wersji. Michał Suchorowski zaproponował stworzenie platformy związanej z przepływem informacji
fizycznych. Discord byłby dobrym medium. Aleksandra Kukiełka zaproponowała udostępnianie
informacji o praktykach i stażach dla członków PSSF - stworzenie bazy danych z takimi
informacjami.
Michał Suchorowski zauważył, że {iaps} ma swojego Discorda i można by dołączyć też do nich.
Joanna Szulc zauważyła, że zachęcenie ludzi do integracji z {iapsem} jako całością to też bardzo
dobry pomysł.
Głos zabrał Sebastian Owarzany, który wyświetlił swoją prezentację.

1. Popularyzacja nauki i promocja sportu - społeczna odpowiedzialność nauki - program
ministerialny. Można postarać się o dofinansowanie, ponieważ PSSF spełnia warunki.
organizacja wydarzeń promujących naukę, konferencji naukowych, dofinansowanie udziału w
konferencjach naukowych dla członków PSSF.

2. Ogólnopolskie dni młodego fizyka: podobne wydarzenie do innych wydarzeń z różnych
innych branży naukowych. Założeniem jest integracja środowiska - odbywałyby się raz do
roku i przechodziły z uczelni na uczelnie.

3. Utworzenie KL Kraków - nawiązanie współpracy AGH, UJ i PK.
Głos ponownie zabrała Joanna Szulc pytając o dni młodego fizyka. Odpowiedź Sebastiana zakładała,
że dni te w założeniu będą dla członków PSSF, w celu integracji Stowarzyszenia.
Następne pytanie dotyczyło programu rządowego, i wydobycia finansów na organizację hackatonu
zaproponowanego przez Joannę Szulc. Sebastian udzielił wyczerpującej odpowiedzi, z której
wynikało, że istnieje taka możliwość, jednak należy się jeszcze dokładniej zorientować, czytając listę
dofinansowanych wcześniej, w ramach programu, projektów (lista dostępna na stronie Ministerstwa -
https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki).
Głos zabrał Michał Suchorowski pytając o dodatkowe pomysły - powiedział również, że KL UW
uważa, że kontynuacja warsztatów PSSF jest dobrym pomysłem.

12. Wybór Zarządu.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fnauka%2Fspoleczna-odpowiedzialnosc-nauki


Głos zabrał Michał Suchorowski udostępniając prezentację. Następnie głos objęła Aleksandra
Kukiełka pytając o chętnych na stanowisko Prezesa, przedstawiła też obowiązki Prezesa.
Aleksandra Kukiełka utraciła łączność, głos objął Michał Suchorowski, który omówił poszczególne
funkcje członków Zarządu oraz obowiązki należące do osób je reprezentujących. Następnie oddał
głos Oli, której udało się odzyskać łączność.
Michał Suchorowski zgłosił kandydaturę Sebastiana Owarzanego, który przyjął nominację na
funkcję prezesa. Nikt inny nie zgłosił kandydatury. Odbyło się głosowanie jawne. Zgromadzenie
Walne wybrało Sebastiana Owarzanego na Prezesa z wynikiem: 11 głosów “za” i 4 się wstrzymały.
Na funkcję skarbnika kandydaturę zgłosił Michał Suchorowski. Odbyło się jawne głosowanie.
Zgromadzenie Walne głosowało: 13 głosów “za”, 2 delegatów wstrzymało się od głosu.
Odbyło się głosowanie na stanowisko sekretarza. Ze względu na brak chętnych stanowisko
zawieszono i walne zgromadzenie przeszło do wyboru kolejnych funkcji.
Joanna Szulc zgłosiła swoją kandydaturę na funkcję pełnomocnika ds. iapsu i koordynatora
wydarzeń. Walne Zgromadzenie głosowało: wybrano Joannę Szulc na wskazane funkcje - 14 głosów
“za” i jeden delegat wstrzymał się od głosu.
Odbyło się głosowanie na stanowisko Rzecznika - została zgłoszona kandydatura Aleksandry
Kukiełki - odbyło się głosowanie. 14 głosów “za”, 1 delegatów wstrzymało się od głosów.
Kamil Bruchal zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko pełnomocnika ds.informatyzacji. Odbyło
się głosowanie z wynikiem: 14 głosów “za”, 1 delegat wstrzymał się od głosu.
Sebastian Owarzany objął dodatkowe stanowisko - pełnomocnik ds. sponsorów i dofinansowań -
odbyło się głosowanie: 14 głosów za i jeden delegat się wstrzymał.
Michał Suchorowski zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko koordynatora KL i CzI.
Odbyło się głosowanie: 14 delegatów głosowało “za”, 1 delegat wstrzymał się od głosu.
Ze względu na brak chętnych odbyło się głosowanie nad zawieszeniem stanowiska sekretarza. Walne
Zgromadzenie głosowało: 14 delegatów “za”, 1 wstrzymał się od głosu. Stanowisko sekretarza zostało
zawieszone.

13. Wybór Komisji Rewizyjnej.

Aleksandra Kukiełka oddała głos Mikołajowi Zawadzkiemu, który opisał na czym polega funkcja
członków komisji rewizyjnej. Po krótkiej prezentacji Mikołaj Zgłosił swoją kandydaturę na członka
Komisji Rewizyjnej. Swoją kandydaturę zgłosili także Paweł Sidorczak oraz Paulina Stasica (która
została zastąpiona jako członek komisji skrutacyjnej przez Morga Kuchtę). Odbyło się głosowanie: 3
osoby wstrzymały się od głosu, 12 zagłosowało “za”.
Została wybrana Komisja Rewizyjna, która wybierze spomiędzy siebie Przewodniczącego w tajnym
głosowaniu.
Funkcja członka Komisji Skrytacyjnej wróciła do Pauliny Stasicy po zakończonym głosowaniu.

12a.

Powrócono do Zarządu w celu wyboru wiceprezesa. Joanna Szulc została wybrana na wiceprezesa
PSSF.

14. Wolne wnioski

Michał Suchorowski zdeklarował się, że uzupełni listę mailingową fizyk i członków. Joanna Szulc
podsumowała plany na działanie Stowarzyszenia. Laura Ruśkiewicz zgłosiła się jako osoba chętna
zająć się grafiką i mediami. Zarząd ustalił wstępnie działania na najbliższy czas.



Aleksandra Kukiełka omówiła formalności związane ze zmianą składu Zarządu Stowarzyszenia i
konieczność podpisania stosownych dokumentów.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 16:49.

……………………………….. ……………………………..
podpis Przewodniczącego spotkania podpis Sekretarza spotkania


