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Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Grupy EMR 
podczas V Forum EMR-PL Kudowa Zdrój, 7 czerwca 2018 

 
Prowadzenie zebrania: Przewodniczący prof. Czesław Rudowicz 
 
1. Powitanie: 

1.1 Powitanie uczestników spotkania przez Przewodniczącego PG EMR prof. C. Rudowicza. 
1.2 Podziękowanie Przewodniczącego dla prof. Julii Jezierskej i dr hab. Marii Jerzykiewicz za 

znakomitą organizację V Forum EMR-PL 2018 w Kudowie. 
1.3 Rozdanie list obecności i adresów e-mailowych (do weryfikacji) obecnym na zebraniu (w 

załączeniu). 
 

2. Sprawozdanie Przewodniczącego za okres od 27.06.2016 do 6.06.2018. 
 
3. Dyskusja Sprawozdania i akceptacja. 

Uzupełnienie punktów do dyskusji: prof. M. Komorowska – apel o udzielenie absolutorium. 
Głosowanie: wszyscy „za”. 

 
4. Organizacja VI-ego i VII-ego Forum EMR-PL.  

VI Forum: prof. Nikos Guskos, ZUT, Szczecin; możliwość zorganizowania Szkoły EPR wraz z 
European Federation of EPR Groups (Sabina van Doorslaer) 

VII Forum: prof. Bogdan Padlyak, Uniwersytet w Zielonej Górze 
 
5. Plany na kolejną kadencję oraz inne sprawy – do dyskusji. 

Prof. Z. Sojka: propozycja szkoły PG EMR dla młodych naukowców, po polsku, w Polsce 
Dr hab. M. Augustyniak-Yablokov: młodzi naukowcy proszą o naukę EPR-u, musimy aplikować 

o dofinansowania 
Prof. C. Rudowicz: rozważyć ewentualne dołączenie do Lata z Helem 2019  
Dr hab. S. Łoś: w imieniu zespołu organizującego Lato z Helem w IFM, PAN, potwierdził, że 

jest taka możliwość 
Prof. C. Rudowicz: prośba do dr hab. S. Łosia (zaakceptowana), aby zajął się logistyką 

wprowadzenia w życie tej propozycji.  
 
6. Wolne wnioski. 

(a) wybór języka prezentacji: 
Prof. C. Rudowicz: zwrócił się z prośbą o prowadzenie wystąpień po polsku w przypadku, gdy na 

sali są obcokrajowcy; jako zasada slajdy mają być po angielsku, jako że przegłosowaliśmy 
już ten punkt podczas IV Forum; zwrócił też uwagę, że gdy slajdy zawierają prawie tylko 
obrazki, a cały opis jest po polsku, osoby nieznające j. polskiego prawie niczego nie mogą 
zrozumieć  

Dr Danuta Piwowarska: slajdy po angielsku - tak, prezentacja i dyskusja albo po polsku lub 
angielsku - do wyboru 

Dr hab. M. Jerzykiewicz – w przypadku, gdy przyjeżdżają sami Polacy – tylko po polsku 
Prof. C. Rudowicz: zasadnicze pytanie: czy zapraszamy gości z zagranicy? 
Prof. M. Komorowska: zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania zdolności przetłumaczenia 

terminów fachowych na j. polski u młodych naukowców 
Mgr A. Krasowska: kontakt z językiem angielskim jest, ale bierny i istnieje potrzeba praktyki 

języka angielskiego  
Dr P. Decyk: konieczność wyłowienia istotnych kwestii merytorycznych pojawia się tylko, gdy 

mówimy po polsku 
Dr K. Podolska-Serafin: koncepcję można wydedukować z dobrze przygotowanych rysunków 
Prof. J. Jezierska: przychyla się do mówienia po polsku i slajdów po angielsku 
Prof. Z. Sojka: obiecał, że dostarczy listę potencjalnych uczestników z zagranicy 
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PODSUMOWANIE: prof. C. Rudowicz - zgodnie z wolą większości ustalamy: (i) wybór języka 
wystąpień należy do osoby występującej, (ii) abstrakty, postery i prezentacje (opis slajdów) 
po angielsku, (iii) zapraszamy gości z zagranicy w miarę możliwości. 

 
(b) inne tematy/propozycje: 
Prof. Z. Sojka: propozycja rozszerzenia spotkań Forum EMR-PL i utworzenia International 

Meeting of EMR Groups w ramach Europy Wschodniej/Centralnej 
Prof. C. Rudowicz: prośba do prof. Sojki (zaakceptowana), aby opracować wstępne założenia i 

zbadać możliwości takiego rozszerzenia  
Prof. M. Komorowska: zawiązać konsorcjum na grant aparaturowy, konsorcjanci powinni mieć 

zniżki/godziny za darmo. 
Dr hab. P. Pietrzyk: zaproponował wystąpienie z wnioskiem do Polskiej Mapy Drogowej 

Infrastruktury – trzeba wykazać się publikacjami z dziedziny EPR-u i zapewnić finansowanie 
na utrzymanie EPR-SOLARIS i obsadę 

Prof. C. Rudowicz: prośba do dr hab. P. Pietrzyka (zaakceptowana) o stworzenie grupy, która 
zajmie się tą propozycją: np. wnioskiem do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury – trzeba 
wykazać się publikacjami z dziedziny EPR-u i zapewnić finansowanie na utrzymanie EPR-
SOLARIS i obsadę 

Prof. M. Komorowska: wszystkie oscylacyjne spektroskopie mogą się dołączyć 
Dr hab. M. Augustniak-Yablokov: istnieje konieczność zorganizowania Warsztatów (Workshop) 

o nowoczesnych technikach EPR i zaprosić specjalistów 
PODSUMOWANIE: prof. Z. Sojka – koszty badań w EPR-SOLARIS uwzględniać w grantach, 

obejrzeć podobną inwestycję w Czechach, wziąć udział w warsztatach w Brnie 2018. 
 

7. Wybór Zarządu (przez aklamację): 
Przewodniczący:    prof. Czesław Rudowicz 
I Wiceprzewodniczący:   prof. Julia Jezierska 
II Wiceprzewodniczący:  prof. Nikos Guskos 
Członek Zarządu:    prof. Zbigniew Sojka 
Sekretarz (nominacja):    dr Magdalena Wencka 
Moderator strony internetowej:  dr Ireneusz Stefaniuk 

Uwagi: 
Prof. C. Rudowicz najpierw przedstawił swoją rezygnację z funkcji Przewodniczącego z uwagi 
na ukończenie 70 lat w lipcu 2018. Jednak po dyskusji, zgodził się podjąć tej funkcji przez 
ostatnią kadencję. Padła propozycja nieformalnego wyboru Przewodniczącego Elekta. 
Kandydatura dr hab. Piotra Pietrzyka została przyjęta jednomyślnie przez zebranych. Wraz z 
odejściem obecnego Przewodniczącego przewiduje się utworzenie nowej pozycji w Zarządzie PG 
EMR: Przewodniczącego Założyciela. 

 
8. Zamknięcie Zebrania. 
 
Przewodniczący Zebrania:       Protokolant: 
 
 
 
prof. Czesław Rudowicz                      dr Magdalena Wencka 
Przewodniczący PG EMR, IF ZUT & WCh UAM  Sekretarz PG EMR, IFM PAN 
 
Załącznik #1: Lista obecnych na Zebraniu (z uwagi na nowe przepisy RODO tylko do użytku 
wewnętrznego).  


