
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WYBORCZEGO KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTNP 

DO WŁADZ ODDZIAŁU NA KADENCJĘ 2020-2022 

w dniu 9 grudnia 2019 

 

W dniu 9 grudnia 2019 o godz. 18.00 rozpoczęło się w pierwszym terminie zebranie Oddziału 

krakowskiego PTNP. Zebranie poprowadził członek honorowy Oddziału, prof. dr hab. 

Krzysztof Pałecki. Po stwierdzeniu braku quorum, o godz. 18.30 przystąpiono do zebrania w 

drugim terminie. Na zebraniu obecnych było 15 członków Oddziału (w tym jeden honorowy). 

Po przeczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oceniającego działalność Zarządu w 

okresie od grudnia 2016 do grudnia 2019 roku, przystąpiono do głosowania w sprawie 

udzielenia Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przegłosowano 

udzielenie Zarządowi absolutorium. 

 

Następnie przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów 

nowych władz Oddziału na kadencję 2020-2022 w składzie: 

przewodniczący: dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ 

członkowie: dr Adam Kirpsza i dr Franciszek Czech. 

 

Zebrani członkowie jednogłośnie zadecydowali, że przyszły Zarząd będzie pracował w 

siedmioosobowym składzie (Prezes i 6 członków Zarządu). Po zgłoszeniu kandydatów na 

stanowisko Prezesa Oddziału (12 osób zgłosiło kandydaturę prof. dr. hab. Jana W. 

Tkaczyńskiego) przystąpiono do tajnego głosowania. W jego wyniku prof. dr hab. Jan W. 

Tkaczyński został wybrany na prezesa: 14 osób oddało na niego głos. 

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu. Padły następujące 

kandydatury: 

dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. AP 

dr hab. Marek Świstak 

dr Łukasz Stach 

dr Anna Jach 

dr Renata Król-Mazur 

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska 

 

W głosowaniu tajnym 14 członków poparło wszystkich kandydatów zgłoszonych do Zarządu. 



 

 

Następnie do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 

dr Marcin Grabowski 

dr Paweł Obacz 

dr Paweł Ścigaj 

W głosowaniu tajnym na członków Komisji Rewizyjnej: dr Marcin Grabowski i dr Paweł 

Obacz uzyskali po 14 głosów, a dr Paweł Ścigaj – 13 głosów. 

 

Przewodniczący zebrania, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki zwrócił się do zebranych z 

zapytaniem, czy są jakieś wolne wnioski. Ponieważ nikt nie wyraził takiej chęci, zakończył 

zebranie wyborcze Oddziału krakowskiego PTNP o godzinie 19.15. 

 

 

Protokół sporządziła 

dr Renata Król-Mazur 


