Warszawa, 11.01.2016
Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
które odbyło się w Warszawie, przy ul. Kościelnej 17 lok. 11 w tymczasowej siedzibie
PTChem, w dniu 11.01.2016
W posiedzeniu uczestniczyli:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski − prezes, prof. dr hab. Zbigniew Galus – prezes honorowy,
prof. dr hab. Piotr Bałczewski − wiceprezes, prof. dr hab. Andrzej Dworak − wiceprezes, dr hab.
Izabela Nowak − skarbnik, dr hab. inż. Anna Dołęga − sekretarz, dr hab. Rafał Latajka, dr hab.
Jacek Lipok, dr hab. inż. Izabela Madura, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – członkowie
Prezydium, Agnieszka Hylińska – dyrektor biura PTChem, mgr Małgorzata Rosen – kustosz
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, mgr Agata Modzelewska – główna księgowa, Teresa Tolak
– asystentka dyrektora biura PTChem.
Prezes PTChem prof. Jerzy Błażejowski powitał wszystkich zebranych, szczególnie prof.
Zbigniewa Galusa i przedstawił następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie programu działania na kadencję 2016-2018
2. Zatwierdzenie podziału kompetencji członków Prezydium Zarządu Głównego
3. Zamieszczenie informacji o członkach Prezydium Zarządu Głównego na stronie
internetowej PTChem
4. Omówienie spraw dotyczących funkcjonowania Towarzystwa:
a. remont siedziby
b. stan finansów
c. sprawy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
d. organizacja konferencji i seminariów naukowych – w szczególności
międzynarodowych
e. angielskojęzyczna strona internetowa
f. reprezentanci w oddziałach EuCheMS
g. kwestie czasopism i wydawnictw (Wiadomości Chemiczne, Orbital)
h. powołanie Komisji ds. nagród i wyróżnień oraz dyskusja nad przywróceniem
nagrody im. Aleksandra Zamoyskiego
i.

wystosowanie pisma do Dziekanów Wydziałów Chemicznych w związku z
rozpoczęciem działalności Prezydium ZG PTChem w nowym składzie

j.

przegląd działalności oddziałów i sekcji

k. przyjęcie do Towarzystwa nowych członków
l.

ustalenie terminów posiedzeń w roku 2016

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
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Ad 1)
Po krótkiej dyskusji przyjęto ramowy program działania Polskiego Towarzystwa Chemicznego
z uwagą, iż może on ewoluować w czasie. Za przyjęciem programu głosowało 10 członków
Prezydium (0 wstrzymujących, 0 przeciw). Program jest załączony do protokołu.
Ad 2)
Z niewielkimi poprawkami przyjęto jednogłośnie podział kompetencji pomiędzy członków
Prezydium. Za formułą podziału głosowało 10 członków Prezydium (0 wstrzymujących, 0
przeciw). Podział kompetencji jest załączony do protokołu.
Ad 3)
Na wniosek prof. J. Błażejowskiego zadecydowano o zamieszczeniu na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Chemicznego krótkich informacji dotyczących działalności naukowej,
dydaktycznej i organizacyjnej członków Prezydium łącznie z zakresem ich kompetencji.
Ustalono, że korzystne będzie przygotowanie tych informacji według jednolitego wzoru.
Powierzono koordynowanie tego zadania prof. I. Madurze. Termin przygotowania
polskojęzycznej wersji informacji ustalono na 24.01.2016. Prof. J. Błażejowski i prof. P.
Bałczewski przypomnieli o potrzebie przygotowania angielskojęzycznej wersji strony
internetowej. Prof. P. Bałczewski przedstawił orientacyjne koszty tłumaczenia. W dyskusji
prof. A. Dworak oświadczył, iż koszt profesjonalnego tłumaczenia strony nie byłby wysoki, a
efekt znacznie lepszy od prób indywidualnego tłumaczenia jej zawartości przez członków
Prezydium. Zdecydowano zatem o skorzystaniu z usług tłumacza, którego obiecał
zarekomendować prof. A. Dworak.
Ad 4)
Prof. J. Błażejowski poprosił mgr Małgorzatę Rosen o zreferowanie spraw dotyczących
dokonującego się obecnie remontu siedziby Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie. Pani Kustosz przedstawiła stan zaawansowania remontu, który
obejmuje cały budynek. Remont jest w całości finansowany przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Towarzystwo nie
jest właścicielem budynku, a jedynie go dzierżawi. Remont postępuje szybko i jego
zakończenie jest przewidywane na wrzesień bieżącego roku. W chwili obecnej niezbędne jest
pozyskanie środków finansowych na wyposażenie pokoi po remoncie oraz stworzenie
wystawy w Muzeum. Projekt ekspozycji przygotowany przez firmę Nizio przewiduje, iż koszt
wyposażenia będzie wynosił około 3 mln. złotych. W grudniu 2015 roku został złożony do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie wykonania
ekspozycji w Muzeum w kwocie 800 000 złotych. Odpowiedzi należy spodziewać się pod
koniec lutego bieżącego roku. Niezbędne jest przygotowanie kolejnych wniosków bowiem
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zbliżają się okrągłe rocznice 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, 75-lecia otwarcia
Instytutu Radowego oraz 50-lecia założenia Muzeum. W związku z tymi rocznicami Poczta
Polska zaproponowała wydanie znaczka upamiętniającego Marię Skłodowską zaś ambasada
niemiecka poinformowała, iż pewna niemiecka artystka chce przekazać nieodpłatnie
wykonane przez siebie popiersie uczonej. Mgr M. Rosen zauważyła, iż niezbędne jest
opracowanie kalendarium obchodów wymienionych wyżej rocznic w roku 2017 oraz
rozesłanie informacji o przewidywanych imprezach do różnych instytucji publicznych, na
przykład szkół i szpitali im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wspomniała ponadto o celowości
zorganizowania konferencji rocznicowej. Prof. J. Błażejowski powiedział, iż najłatwiej otrzymać
dofinansowanie na konferencje międzynarodowe. Rozważano możliwość zwrócenia się o
skomponowanie specjalnego utworu muzycznego z tej okazji. Prof. Z. Galus zauważył, iż
można ubiegać się o dopłatę na rzecz Polskiego Towarzystwa Chemicznego do planowanego
znaczka pocztowego i podjąć próbę pozyskania funduszy europejskich na sfinansowanie
obchodów. Prof. P. Bałczewski dodał, iż w rankingach „naukowców wszechczasów”
opracowywanych przez różne instytucje Maria Curie zajmuje miejsce w pierwszej piątce.
Zasugerował skierowanie prośby do Prezydenta RP o objęcie obchodów patronatem. Prof. J.
Lipok pytał o możliwości współpracy z Francuzami w zakresie organizacji obchodów. Prof. J.
Błażejowski stwierdził, iż nie należy się spodziewać inicjatywy ze strony francuskiej. Poprosił
mgr M. Rosen o poruszenie tej kwestii w rozmowie z przedstawicielami ambasady francuskiej.
Zasugerował zwrócenie się do instytucji unijnych z prośbą o wsparcie organizacji obchodów.
Prof. A. Dworak zwrócił uwagę na potrzebę ułożenia programu angażującego w obchody
Oddziały PTChem. Prof. J. Błażejowski podsumował dyskusję stwierdzeniem, iż wyposażenie
budynku, w którym mieści się siedziba PTChem i Muzeum oraz zorganizowanie obchodów
pochłonie olbrzymią kwotę – może nawet 4 mln. złotych. Przygotowania odpowiedniego
pisma do Poczty Polskiej dotyczącego znaczka rocznicowego podjął się prof. Z. Galus. Prof. I.
Madura obiecała, iż postara się przejrzeć dostępne Programy Unijne w Krajowym Punkcie
Kontaktowym Programów UE, zaś prof. J. Błażejowski obiecał rozmowy w MKiDN w związku z
planowanymi wnioskami o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań.
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed Zarządem jest organizacja 100-lecia istnienia Polskiego
Towarzystwa Chemicznego, które powstało w roku 1919. Prof. J. Ryczkowski zaproponował
wybicie rocznicowych monet lokalnych. Prof. Z. Galus zauważył, że jest to nieopłacalne, gdyż
takich monet jest już wiele. Zamiast tego zasugerował ubieganie się w NBP o wybicie monety
obiegowej, za co Towarzystwo nie musiałoby płacić. Prof. J. Błażejowski poparł pomysł wybicia
monety obiegowej. W związku z tą propozycją prof. Z. Galus przedstawił przygotowany przez
siebie projekt pisma do Prezesa NBP z wnioskiem o wybicie okolicznościowej monety.
Wywiązała się dyskusja, w ramach której zauważono, iż chemia jest ważnym czynnikiem
postępu i rozwoju gospodarczego kraju (prof. A. Dworak), że PTChem jest rówieśnikiem NBP
(prof. J. Lipok) oraz że należy niewątpliwie przywołać w planowanym piśmie wybitne postacie
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związane z chemią – zarówno historyczne jak i działające obecnie (prof. P. Bałczewski). Prof. J.
Błażejowski poprosił prof. Z. Galusa o przygotowanie zmodyfikowanej wersji pisma, które
zostanie przekazane prezesowi NBP.
Prof. Błażejowski poprosił panią mgr Agatę Modzelewskę – główną księgową PTChem − o
zreferowanie stanu finansów Towarzystwa. Pani A. Modzelewska poinformowała Prezydium
o stanie kont centralnych będących do dyspozycji Prezydium Zarządu PTChem oraz o
podstawowych źródłach dochodów Towarzystwa takich jak:
•

składki członkowskie członków zwykłych i instytucjonalnych

•

wpływy z 1 % odpisów od podatku od osób fizycznych

•

działalność muzeum

•

dotacja MNiSW (czasopisma)

•

organizacja Zjazdu PTChem i Zjazdu wiosennego Sekcji Studenckiej PTChem

•

organizacja dwóch stałych konferencji przez Oddział Lubelski.

Stałe wydatki Towarzystwa obejmują:
•

dofinansowanie druku i dystrybucji Wiadomości Chemicznych i Orbitala – dotację
otrzymano wyłącznie na cyfryzację Wiadomości Chemicznych

•

nagrody przyznawane przez PTChem

•

funkcjonowanie Biura PTChem

•

organizowanie wykładów, konferencji i innych spotkań naukowych

•

dofinansowanie Sekcji Studenckiej.

Mgr Agata Modzelewska przypomniała, iż PTChem jako organizacja pożytku publicznego jest
zwolniona z podatku dochodowego. Wiąże się to z zakazem działalności gospodarczej.
Przedmiotem dyskusji była również działalność spółki Chemicus, której udziałowcem jest
PTChem oraz opłaty za dzierżawę budynku przy ulicy Freta.
Kolejnym omawianym zagadnieniem była organizacja konferencji. Prof. J. Błażejowski i prof.
A. Dworak sugerowali wsparcie oddziałów, które zdecydują się na organizowanie konferencji
pod patronatem PTChem. Jednocześnie prof. Z. Galus zaproponował zwrócenie się do
oddziałów PTChem o organizowanie sympozjów i konferencji.
Przedyskutowano problem kosztów związanych z wydawaniem Wiadomości Chemicznych i
Orbitala. Prof. R. Latajka apelował o znalezienie sponsorów i utrzymanie tych wydawnictw –
szczególnie Wiadomości Chemicznych, które są w chwili obecnej jedynym miejscem
kultywowania polskiej nomenklatury chemicznej. Sugerował również odbycie rozmowy z
Redaktorem Naczelnym Wiadomości Chemicznych. Prof. A. Dołęga zauważyła, iż obecnie
nawet duże, renomowane wydawnictwa takie jak Wiley nie drukują czasopism, a wydają je
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wyłącznie w wersji elektronicznej. Papierowe wersje są drukowane jedynie na zamówienie –
oczywiście odpłatnie. Prof. J. Błażejowski uznał za konieczną rozmowę z Redaktorem
Naczelnym Wiadomości Chemicznym dotyczącą profilu czasopisma i problemów związanych z
kosztem druku wersji papierowej. Poprosił prof. R. Latajkę o podjęcie działań umożliwiających
pozyskanie środków finansowych na wydanie czasopisma.
Tematem posiedzenia była również działalność sekcji i oddziałów PTChem. Dyrektor Biura
PTChem Agnieszka Hylińska poinformowała, że obecnie w wielu oddziałach odbywają się
wybory. Postanowiono skierować do oddziałów pisma zachęcające do intensywniejszej
działalności. Stwierdzono, że nie wszystkie oddziały i sekcje mają strony internetowe i nie
wszystkie prowadzą jakąkolwiek działalność. Prof. J. Błażejowski i prof. P. Bałczewski
sugerowali zawieszenie działania oddziałów i sekcji, które nie są aktywne. Prof. Z. Galus
zauważył, iż na ostatnim zebraniu Zarządu Głównego prezentowano działalność wybranych
oddziałów. Jest to dobra inicjatywa, która mobilizuje oddziały do aktywności. Prof. J.
Błażejowski uznał, że w ten sam sposób można prezentować działalność sekcji i zapytał czy
znani są przewodniczący i członkowie sekcji. Dyrektor Biura poinformowała, że znany jest
skład tylko niektórych sekcji. Do dobrze działających należy między innymi Sekcja Chemii
Teoretycznej.
Prof. J. Błażejowski poprosił prof. P. Bałczewskiego o omówienie składu centralnych komisji
do spraw nagród i wyróżnień PTChem. Prof. P. Bałczewski zaproponował kontynuowanie
działalności komisji wybranych w poprzedniej kadencji oraz zaproponował dokooptowanie
specjalisty z zakresu chemii organicznej prof. dr hab. Józefa Drabowicza do Komisji do spraw
Nagród za najlepsze prace magisterskie/dyplomowe. Prosił również Biuro PTChem o
rozesłanie zapytania do poprzednich członków komisji czy zgadzają się nadal pełnić tę rolę.
Następnie prof. P. Bałczewski poinformował zebranych o propozycji prof. dr hab. Sławomira
Jarosza (IChO PAN) reaktywowania Nagrody im. Aleksandra Zamojskiego za najlepszą pracę
doktorską w dziedzinie chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem prac z zakresu
stereochemii. Prof. S. Jarosz deklaruje finansowanie tej nagrody wspólnie ze sponsorem z
przemysłu dr Tomaszem Koźlukiem (firma Nobilus ENT). Zapewnił, że w kapitule będzie
przedstawiciel PTChem oraz przedstawiciele różnych ośrodków krajowych. Wywiązała się
dyskusja, w której stwierdzono, iż:
− wydłużanie listy przyznawanych nagród zmniejsza ich prestiż (prof. A. Dworak),
− warto odłożyć w czasie podjęcie decyzji (prof. Z. Galus),
− należy przygotować informację o nagrodzie na Walne Zebranie (prof. J. Błażejowski).
Prof. P. Bałczewski zauważył, iż w Statucie PTChem zapisane są dwie inne nagrody, które nie
są finansowane przez PTChem oraz stwierdził, że nagroda im. Aleksandra Zamojskiego
funkcjonowała w przeszłości. Zaproponował zwrócenie się do sponsorów o przygotowanie
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projektu nowego regulaminu nagrody. Ostatecznie prof. J. Błażejowski zaproponował
przełożenie dyskusji i decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie Prezydium − co zostało
zaakceptowane.
W ramach posiedzenia odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowych członków do
Towarzystwa. Dyrektor Biura PTChem odczytała nazwiska 28 kandydatów (w tym 19
studentów). Zostali oni jednogłośnie przyjęci do Towarzystwa w głosowaniu en bloc na całą
listę.
W końcowej części posiedzenie zaproponowano zwrócenie się do ośrodka wrocławskiego o
zorganizowanie kolejnego Zjazdu PTchem w roku 2017.
Ustalono terminy posiedzeń Prezydium ZG PTChem w roku 2016. Posiedzenia odbędą się w
poniedziałki o godzinie 11.00 w dniach 07.03, 11.04, 09.05, 13.06 (posiedzenie Zarządu
Głównego), 19.09 (Walne Zgromadzenie Członków podczas Zjazdu PTChem w Poznaniu),
10.10, 7.11 oraz 12.12 (posiedzenie Zarządu Głównego we Wrocławiu – jeżeli ośrodek
wrocławski wyrazi zgodę na organizowanie Zjazdu PTChem w 2017 roku).
Ad 5)
Prof. J. Błażejowski poinformował zebranych o zamiarze rozesłania pism do różnych instytucji,
szczególnie skupionych w Radzie Konsultacyjnej, z propozycjami współpracy. Rozważano
zapraszanie różnych osób na posiedzenia Prezydium.
Prof. A. Dworak powiadomił o zamiarze reprezentowania Polskiego Towarzystwa
Chemicznego w Europejskiej Federacji Polimerowej EFP.
Prof. P. Bałczewski sugerował przyznanie dyplomu uznania oraz symbolicznego
wynagrodzenia dr Jakubowi Grajewskiemu z podziękowaniem za jego pomoc w
opracowywaniu danych statystycznych dla Towarzystwa przez dwie ostatnie kadencje.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Prof. J. Błażejowski zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła Anna Dołęga
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