
Sprawozdanie Zarządu Głównego PTBR z działalności Kadencji 2004-2007 
Sprawozdanie merytoryczne 

 

W latach Kadencji 2004 - 2007 Zarząd Główny obradował 13 razy. Podjęto 68 uchwał, w 
tym: 

w roku 2004: 7 

w roku 2005: 16 

w roku 2006: 26 

w roku 2007: 19  

Pełna lista uchwał znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptbr.org.pl) 

W poczet członków Towarzystwa przyjęto 40 nowych członków. 

Do szczególnych osiągnięć ZG tej kadencji należy zaliczyć: 

1. Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego OPP. Status ten wiąże się z 
koniecznością prowadzenia pełnej księgowości Towarzystwa. Do tego zaangażowane 
zostało profesjonalne biuro księgowości. Wielką zaletą statusu OPP jest możliwość 
przekazywania Towarzystwu 1% podatków.  

2. Uzyskanie zgody IARR (International Association of Radiation Research) do organizacji 
Międzynarodowego Kongresu Badań Radiacyjnych w 2011 roku (ICRR 2011) w 
Warszawie. Więcej informacji znajduje się na stronie kongresu http://www.icrr2011.org. 
Organizacja kongresu jest wielkim wyzwaniem dla Towarzystwa, ale jest szansą na 
podniesienie prestiżu polskich badań radiacyjnych na świecie.  

3. Wykupienie domeny internetowej Towarzystwa ze stałym adresem (www.ptbr.org.pl). Do 
tej pory adres internetowy stron Towarzystwa był przypisany do instytucji Prezesa 
Towarzystwa i ulegał zmianie po powołaniu nowego prezesa.   

4. Podpisanie mowy z Europejskim Towarzystwem Badań Radiacyjnych ERRS 
(www.errs.eu), dzięki czemu członkowie PTBR płacą niższe składki członkowskie w 
ERRS. 

5. Powołanie Oddziału Świętokrzyskiego, gdzie na Akademii Świętokrzyskiej działa Zakład 
Radiobiologii oraz znajduje się Centrum Onkologii z nowoczesnymi oddziałami 
radioterapii, medycyny nuklearnej i radiologii.  

6. Zorganizowanie w 2006 roku Szkoły Jesiennej na temat „Czarnobyl - 20 lat później, 
skażenia środowiska i żywności, skutki zdrowotne. Energetyka jądrowa w Polsce: za i 
przeciw”. Szkoła jesienna jest doskonałym forum promowania Towarzystwa i badań 
radiacyjnych w środowiskach nie stricte naukowych, jak SANEPID, samorządy itp.  

7. Przeniesienie konta Towarzystwa do banku Millenium z możliwością wykonywania 
operacji drogą internetową 

Do porażek w działalności ustępującego ZG należy zaliczyć:  

1. Rozwiązanie Oddziału Wrocławskiego  

2. Niemożność uporządkowania stanu członków Towarzystwa, którzy nie płacą składek 
członkowskich.  

 


