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Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem nowego Zarządu Polskiego Forum 
Nawigacyjnego wybranego zgodnie z zapisami zmienionego w 2014 roku statutu PFN. Podczas 
Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 25 września członkowie Stowarzyszenia wybrali 
członków Zarządu w składzie:
dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, prof. nadzw. WSOSP
dr. hab. inż. Janusz Uriasz, prof. nadzw. AMSz
dr hab. inż. Adam Weintrit, prof. nadzw. AMG
Na przewodniczącego Polskiego Forum Nawigacyjnego na kadencję 2014-2018 wybrany został dr 
hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. AMG. Ponadto zgodnie z zapisami statutu członkiem 
Zarządu jako były Przewodniczący Forum oraz Redaktor Naczelny Annual of Navigation został 
prof. dr hab. inż. Andrzej Felski.

Zarząd ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 7 listopada 
2014  roku. Od tego dnia Zarząd w kadencji 2014-2018 funkcjonuje w następującym składzie:
przewodniczący - Krzysztof Czaplewski
wiceprzewodniczący - Marek Grzegorzewski
skarbnik - Adam Weintrit
członek, redaktor naczelny Annual of Navigation - Andrzej Felski
członek zarządu - Janusz Uriasz
Na sekretarza został powołany kmdr ppor. mgr inż. Sławomir Świerczyński.

Na posiedzeniu Zarządu określono ogólne kierunki funkcjonowania Zarządu na lata 2014-2018 w 
obszarach:

Działalności finansowej PFN
1. Podjęto decyzje o prowadzeniu trzech kont bankowych stowarzyszenia, które do końca marca 
2015 roku prowadzone były w Nordea Bank Polska, a po połączeniu banków Nordea i PKO BP 
nadal są utrzymywane w Banku PKO BP:
- Konto główne stowarzyszenia: PL 93 ……………. 1766
- Subkonto operacyjne z dostępem do płatności on-line: PL 83 ……………. 9547
- Subkonto dla „Annual of Navigation”: PL 18 ……………. 5422
Utworzenie subkonta dla „Annual of Navigation” jednoznacznie wskazuje intencje Zarządu, aby 
nasz periodyk naukowy zaczął być nie tylko samowystarczalny, ale również przynosił minimalne 
korzyści dla działalności statutowej stowarzyszenia. Wiązało się to również z wydzieleniem 
środków na działalność publikacyjną w wysokości 16 000 zł. Środki te pochodziły z dotacji celowej 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zysku wypracowanego po konferencji 
NavSup’14.
Zarząd podjął decyzję o jeszcze bardziej transparentniejszywm funkcjonowaniu niż dotychczas 
postanowiliśmy przygotować dokument „Polityka Finansowa” stowarzyszenia, który będzie 
przedstawiony podczas Walnego Zgromadzenia.



Analiza wyciągów bankowych z ostatnich dwóch lat pozwala stwierdzić, że Stowarzyszenie nie 
mając własnych źródeł dochodu więcej wydaje niż wynoszą przychody ze składek członkowskich. 
Środki finansowe, którymi dysponujemy to zysk z organizacji konferencji ENC 2012. Rocznie 
stowarzyszenie wydaje około 15 000 złotych na wydatki stałe na które składają się koszty:
- członkostwa w IAIN;
- obsługi Biura Biegłego Rewidenta;
- prenumeraty „European Journal of Navigation”;
- utrzymanie witryn internetowych (5 adresów + 1 hosting)
- publikowanie Annual of Navigation;
- indeksowanie Annual of Navigation przez internetowe bazy danych;
- opłat bankowych.
Ponadto zdarzają się wydatki jednorazowe wynikając z działalności bieżącej.  
Dlatego Zarząd prosi Walne Zgromadzenie o aprobatę działań zmierzających do poprawienia 
aktualnej sytuacji. Proponujemy podjęcie działań zmierzających do prowadzenia działalności 
zarobkowej PFN co jest możliwe. Aktualnie Stowarzyszenie jako organizacja nie rządowa (non-
profit) musi mieć wynik finansowy 0zł/plus. Natomiast można prowadzić działalność 
ukierunkowaną na zysk. Wymaga to: 
- stosownych zmian w statucie stowarzyszenia  
- zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie należy  wpisać Stowarzyszenie jako 
przedsiębiorstwo (koszt wpisu ok. 1000 zł) 
- wówczas nastąpi zmiana w księgowaniu działalności finansowej stowarzyszenia.  
Aktualnie status „non-profit” przeszkadza w prowadzeniu działalności każdego stowarzyszenia,  
jeżeli nie ma pewnej, stałej grupy sponsorów utrzymującej działalność - a my takowej nie mamy i 
nie będziemy mieli, bo takie są warunki działania stowarzyszeń w Polsce i jesteśmy zbyt małą 
organizacją, która po 6 latach istnienia nie ma swojej jasnej wizji funkcjonowania, aby podmiot 
zainteresował się nami.

Ponadto w celu zmniejszenia obciążeń finansowych Zarząd chce:
- zrezygnować ze współfinansowania European Journal of Navigation lub ograniczyć tylko do  

zamawiania u wydawcy zapłaconych na początku każdego roku prenumerat, ponieważ projekt 
ten nie spełnia oczekiwań polskich środowisk naukowych (brak „punktów MNiSW”) i bardzo 
rzadko zdarza się, aby polskie środowiska naukowe publikowały się. A jeżeli publikują się to i tak 
pod przymusem. Aktualne zobowiązania wskazują na to, że zmiany w finansowaniu EJoN mogą 
być pojęte od stycznia 2016;

- o b c iążać E U G I N i E J o N k o s z t a m i u t r z y m a n i a d o m e n y w w w. e u g i n . i n f o i 
www.eurpeanjournalofnavigation.eu oraz proporcjonalnie kosztami hostingu internetowego;

- zaprzestać utrzymywania domeny www.fornaw.pl w przypadku podjęcia decyzji przez Walne 
Zgromadzenie o zamknięciu tytułu „Forum Nawigacji”. 

Działalności publikacyjnej Stowarzyszenia 
Zarząd postanowił o zmianie wizerunku Annual of Navigation. Zostały podjęte i 
zakończone działania zmieniające skład Komitetu Redakcyjnego Annual of Navigation. 
Rozwiązany został Komitet Programowy, a w jego miejsce pojawiła się Rada Naukowa. W 
skład której wchodzi 40% Profesorów z Polski oraz 60% Profesorów i osób 
funkcjonujących w zarządach organizacji o zasięgu europejskim i światowym. Aktualnie 
polska cześć rady jest już kompletna. Prowadzone są jeszcze końcowe rozmowy z 

http://www.eugin.info
http://www.eurpeanjournalofnavigation.eu
http://www.fornaw.pl


osobami z zagranicy i wszystko wskazuje na to, że rozmowy te zostaną sfinalizowane w 
trakcie konferencji TransNav 2015, co obiecał prof. Weintrit. Wszystkie te działania wraz z 
działaniami podjętymi przez poprzedni Zarząd są ukierunkowane na podniesienie prestiżu 
Annual of Navigation w kraju jak również poza jego granicami. Działania nasze zostały 
zaaprobowane przez Przewodniczącego Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 
który nadal chce dawać parasol naukowy nad naszym periodykiem. Czego dowodem jest 
obecność w składzie Rady Naukowej prof. Neya - członka rzeczywistego PAN i 
oczekujemy jeszcze na informacje kogo gdański oddział PAN jeszcze deleguje do składu 
Rady. Życzeniem Przewodniczącego jest, aby Komitet Redakcyjny podjął działania 
zmierzające do wpisania Annual of Navigation na listę czasopism indeksowanych przez 
Thompsom Institute. Jest to też życzeniem Zarządu, który będzie pomagał w tej 
inicjatywie jeżeli Komitet Redakcyjny rozpocznie działania w tym zakresie.   

Zarząd namawia członków do publikowania się w Annual of Navigation, który aktualnie 
ma 5pkt MNiSW i mamy duże szanse na podwyższenie tego bilansu punktowego, ale do 
tego potrzeba oprócz dużej aktywności Komitetu Redakcyjnego artykułów na kolejne 
numery i ich dalsze cytowania.


Nadal jest zawieszona działalność internetowego periodyku „Forum Nawigacji”, którego 
redaktorem naczelnym był nieżyjący dr Dariusz Szulc. W toku dyskusji Zarząd oczekuje 
od Walnego Zgromadzenia propozycji co do dalszego funkcjonowania tego periodyku. 


Działalności Międzynarodowej 

Stowarzyszenie od lat jest członkiem International Association of Institutes of Navigation 
oraz European Group of Institutes of Navigation. 

W miesiącu kwietniu 2015 zakończyła się trzy letnia kadencja Przewodniczącego PNF na 
stanowisku Przewodniczącego Zarządu EUGIN. I jako Przewodniczący Stowarzyszenia 
jest członkiem Zarządu EUGIN w kolejnej kadencji (2015-2018).

Aktywność Przewodniczącego w strukturach EUGIN pozwoliła na uzyskanie zgody 
Zarządu na organizacje po raz kolejny konferencji ENC w Polsce w 2019 roku. Zarząd 
zdecydował, że ta konferencja odbędzie się w Szczecinie przy czynnym wsparciu 
Akademii Morskiej w Szczecinie. Porozumienie w tej sprawie ma być podpisane przez 
J.M. Rektora AMSz i Przewodniczącego PNF podczas konferencji Inżynierii Ruchu 
Morskiego w październiku 2015. 

Ponadto z polecenia Zarządu Przewodniczący podjął działania zmierzające do pozyskania 
prawa do organizacji IAIN World Congress w Polsce w 2021. Decyzja w tej sprawie 
będzie podjęta przez IAIN Officers w Pradze w październiku 2015. Mamy dwóch  
poważnych konkurentów: AIN, RIN.

Ponadto od Sierpnia 2014 obecność w świecie Polskiego Forum Nawigacyjnego 
rozszerzyła się. Przewodniczący został wybrany na kadencję 2014-2016 członkiem the 
International Advisory Council of  Resilient Navigation and Timing Foundation działającej 
w Aleksandrii w USA. Dzięki czemu bierze udział na posiedzeniach US Space-Based PNT 
Advisory Board of GPS. Zysk dla Forum jest taki, że uzyskujemy informacje z pierwszej 



ręki o tym co w świecie dzieje się w zakresie funkcjonowania systemów satelitarnych i ich 
backup-ów, np. w maju na stronie pnf.gdynia.pl w zakładce aktualności pojawiła się 
informacja o testach systemu eLoran w USA. Ponadto wszystkie materiały, które uzyskuje 
z wyjazdów do USA są udostępniane osobom zainteresowanym na prywatnej stronie 
internetowej przewodniczącego.


Działalności statutowej 
Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu dokumentu „Ordynacja Wyborcza PFN”, która 
będzie poddana zatwierdzeniu na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. Za przygotowanie 
tego dokumentu odpowiedzialny jest prof. Marek Grzegorzewski.  

Ponadto Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu dokumentów:

- „Misja Stowarzyszenia” - odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu prof. Uriasz

- „Zasady współorganizowania przez PNF konferencji naukowych” - odpowiedzialny za 

przygotowanie dokumentu prof. Felski

Zarząd podjął decyzję o utworzeniu „Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego” 
przyznawanej co roku osobom z kraju lub z zagranicy szczególnie zasłużonym dla 
polskiej nawigacji oraz „Wyróżnienia Polskiego Forum Nawigacyjnego” przyznawanego 
osobom, których bieżąca działalność w obszarze nawigacji wymaga szczególnego 
uhonorowania.

Zarząd prosi Walne zebranie o powołanie Kapituły Nagrody Polskiego Forum 
Nawigacyjnego, która określi szczegółowy tryb przyznawania nagrody od roku 2016. 
Natomiast tryb uhonorowywania „Wyróżnieniem PFN” pozostanie w gestii Zarządu.


Podsumowanie
Zarząd w krótkim okresie czasu rozpoczął próby aktywizacji środowiska nawigatorów skupionych 
wokół Polskiego Forum Nawigacyjnego. Mamy nadzieję, że nie tylko Zarząd ale i wszyscy 
członkowie będą bardziej aktywnie działać na rzecz Stowarzyszenia. Zarząd prosi Walne 
Zgromadzenie, aby przyjmując przedstawione sprawozdanie wyraził zgodę na podjęcie działań 
zmierzających do zmiany statusu stowarzyszenia, które pozwolą:
- stworzyć możliwość prowadzenia działalności zarobkowej przez Forum;
- zaprzestania finansowania wydawania „European Journal of Navigation” w dotychczasowej 

formie;
- podjęcie działań mających na celu lepszą windykacje składek członkowskich;
- powołanie zespołu ds. zmian w statucie w związku z potrzebą legitymizacji proponowanych 

działań i uwzględnienia w działalności stowarzyszenie proponowanych dokumentów
Ponadto prosimy Walne Zgromadzenie o podjęcie decyzji w sprawie funkcjonowania „Forum 
Nawigacji”.


