KOMITET ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Pałac Kultury i Nauki Skrytka Pocztowa 24 00-901 Warszawa XXIII piętro, pokój: 2316
tel. (+ 48 22) 656 64 98 fax. (+48 22) 826 29 96
email: keit@pan.pl http://keit.pan.pl
Sekretarz
tel. (+48 22) 234-79-86
r. romaniuk@ise.pw.edu.pl

Przewodniczący
tel. (+48 22) 825-39-29
j.modelski@ire.pw.edu.pl

Warszawa, 30 listopada 2009

Protokół zebrania plenarnego KEiT w dniu 2009.11.27
Zebranie plenarne Komitetu odbyło się w dniu 27.11.2009, na terenie Wojskowego
Instytutu Łączności w Zegrzu, na zaproszenie dyrektora Instytutu dr inŜ. Krzysztofa Łyska.
Zebranie odbyło się według następującego porządku dziennego:
1. Otwarcie posiedzenie i przywitanie przez dyrektora WIŁ dr inŜ. Krzysztofa Łyska
2. Informacje bieŜace,
3. Referat Układy i systemy elektroniczne oraz technika przetwarzania sygnałów - Stan
badań i przewidywane kierunki rozwoju, prof. dr hab. Marek Domański
4. Sprawy Kwartalnika Elektroniki i Telekomunikacji PAN – propozycja zmiany nazwy
(załącznik)
5. Informacje o trybie i terminarzu wyborów nowych członków korespondentów PAN
6. Informacje o działalności Sekcji
7. Informacje o pracach naukowo-badawczych Wojskowego Instytutu Łączności
8. Sprawy róŜne, wolne wnioski
Po zakończeniu obrad Dyrektor WIŁ zaprosił uczestników na wspólny obiad.
W zebraniu wzięły udział następujące osoby: prof.J.Modelski, prof.E.Sędek, prof.
A.Rogalski, prof.T.Woliński, prof. M.Domański, prof.K.Wesołowski, prof.J.Szmidt,
prof.A.Kos, prof.M.Amanowicz, prof.E.Hrynkiewicz, prof.A.Materka, prof.A.Napieralski,
prof.T.Morawski, prof.M.Mrozowski, prof.R.Romaniuk, inŜ.W.Hałka, dr R.Rugała,
prof.B.Smólski, prof.M.Tadeusiewicz, dr K.Łysek, dr M.Suchański, dr M.RóŜycki, dr
E.Wirkus, kierownicy Zakładów WIŁ, P.Hojczyk.
Ad.1.
Zebranie otworzył Przewodniczący Komitetu prof.J.Modelski. Zebranych przywitał Dyrektor
WIŁ dr inŜ. K.Łysek. Prof.J.Modelski podziękował dyrektorowi za zaproszenie.
Ad.2.
Prof.J.Modelski opracował na piśmie Informacje (w załączeniu) dotyczące spraw
bieŜących. Opracowanie prousza następujące sprawy:
- konferencje – znaczna aktywność Komitetu w tym zakresie; patronat ponad 20
konferencji;
- ekspertyzy na temat aktualnego stanu i kierunków rozwoju elektroniki i telekomunikacji;
wydanie monografii na ten temat w m=najbliŜszym czasie;
- wprowadzenie Kwartalnika EiT na listę filadelfijską; zmiana nazwy na International
Journal of Electronics and Telecommunications
- opracowanie podręcznika dla studentów pod redakcją prof.J.Bema;
- zebrania PAN: Zgromadzenia Ogólne, Zebrania W IV, zebrania Komitetu;

Prof.J.Modelski poinformował zebranych o nowym kierownictwie Instytutu Łączności;
Dyrektorem naczelnym jest inŜ.W.Hałka. Ptrzewodniczący pogratulował nowmu
dyrektorowi.
Ad.3.
Referat Układy i systemy elektroniczne oraz technika przetwarzania sygnałów - Stan
badań i przewidywane kierunki rozwoju, wygłosił prof. dr hab. Marek Domański. W
dyskusji wzięli udział: prof.prof. A.Kos, T.Łuba, J.Modelski, M.Amanowicz, B.Smólski,
E.Hrynkiewicz.
Ad.4.
Prof.T.Łuba przedstawił zamierzenia dotyczące rozwoju Kwartalnika EiT i zmiany jego
formatu (analogiczny do IEEE Transactions), szaty graficznej i nazwy na International
Journal of Electronics and Telecommunications – JET. Zgromadzeni zaakceptowali
kierunek zmian.
Ad.5.
Wnioski na kandydatów na Członków Korespondentów PAN będą rozpatrywane na
następnym zebraniu plenarnym Komitetu, planowanym na dni 25.02 lub 04.03 na terenie
ITE w Warszawie.
Ad.6.
Przewodniczący Sekcji przedstawili krótkie sprawozdania z działalności w roku 2009.
Sprawozdania są załącznikiem do protokołu. Nie zostało przedstawione sprawozdanie z
Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej.
Ad.7.
Dyrektor Instytutu przedstawił referat na temat działań naukowo badawczych,
technicznych i gospodarczych WIŁ.
Ad.8.
Dyr.W.Hałka przedstawił krótką informację o Instytucie. Zaprosił Komitet do odbycia
jesiennego posiedzenia w Miedzyszynie, w związku z 75 leciem IŁ.
/R.Romaniuk/

