
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Polskiego 
Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki 
Zgodnie z ogłoszonym wcześniej  terminem i wysłanymi zaproszeniami - w dniu 15 marca 

2013 r.  o godz. 14:00 w sali 300EF na terenie Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki 

Stosowanej PW odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki 

i Astronautyki. Miało  ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. 

Porządek zebrania obejmował następujące punkty: 

 

1. Otwarcie – powitanie uczestników  przez Prezesa PSAA 

2. Sprawozdania Zarządu PSAA 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – wniosek o absolutorium dla Zarządu 

4. Powołanie Komisji Skrutacyjne i Komisji Wniosków i Uchwał 

5. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu 

7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

8. Podjęcie uchwały o wykorzystaniu nadwyżki finansowej wynikającej z bilansu 

wpływów i wydatków roku poprzedniego 

9. Głosowanie nad nadaniem godności Członka Honorowego PSAA dla prof. Freda 

Abbinka 

10. Przedstawienie kandydatur do Zarządu PSAA 

11. Przedstawienie kandydatur do Komisji Rewizyjnej 

12. Przedstawienie i przyjęcie wniosków i uchwał 

13. Glosowanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

14. Dyskusja, sprawy różne 

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Odbyło się 6 głosowań, wszystkie jawne: 

 Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi  i 

jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (głosowanie nr 1 i nr 2). 

  W głosowaniu nr 3 Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę o 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wykorzystaniu nadwyżki przychodów 

nad kosztami roku 2012 w kwocie 9.365,89 zł  na zwiększenie przychodów roku 

następnego. 

 Wniosek o nadanie godności Członka Honorowego dla prof. F. Abbinga został 

poparty jednogłośnie w głosowaniu nr 4. 

 W głosowaniu nr 5 w tym samym trybie został wybrany nowy Zarząd PSAA. 

 

 W głosowaniu nr 6 jednogłośnie wybrano Komisję Rewizyjną . Składy nowego 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wraz z danymi kontaktowymi zamieszczono w 

załączonym do niniejszego sprawozdania dokumencie. 

 

W dyskusji dot. 14 punktu agendy – postulowano dla nowego Zarządu PSAA prowadzenie 

działań zmierzających do powołania odrębnej  dyscypliny naukowej „Lotnictwo i 

Kosmonautyka” oraz koordynację wysiłków mających na celu określenie ram programowych 

kształcenia na kierunku „Kosmonautyka”. 

 

Po sprawozdawczo –wyborczej części spotkania odbył się godzinny wykład prof. Freda 

Abbinka - Członka Honorowego PSAA p.t.: „Survival of the Fittest: 90 Years of Dutch 



Aeronautics RDT&E in a Globalising Environment”, który dotyczył zarówno historycznego 

przeglądu osiągnięć i zrealizowanych programów dot. rozwoju lotnictwa, jak i tego jak 

holenderski sektor badawczy radzi sobie w sytuacji związanej z globalizacją, gdy w Holandii 

nie ma aktualnie rodzimego przemysłu lotniczego. Ten niezwykle interesujący wykład, który 

mógłby stanowić inspirację dla osób odpowiedzialnych za polski sektor badawczy - został 

nagrodzony aplauzem zebranych. 

 
 

 

 


