Warszawa, 09.01.2017
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 09.01.2017
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie prezydium ZGPTChem:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski  prezes, prof. dr hab. Zbigniew Galus – prezes honorowy,
prof. dr hab. A. Dworak  wiceprezes, dr hab. inż. Izabela Madura  wiceprezes, prof. dr hab.
Izabela Nowak  skarbnik, dr hab. inż. Anna Dołęga  sekretarz, dr hab. Rafał Latajka, dr hab.
Jacek Lipok – członkowie Prezydium, Agnieszka Hylińska – dyrektor biura PTChem, mgr
Małgorzata Rosen – kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, mgr Agata Modzelewska –
główna księgowa
nieobecni, usprawiedliwieni: prof. dr hab. Piotr Bałczewski, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski,
dr hab. Rafał Latajka
Porządek obrad:
1. Powitanie i zaakceptowanie porządku obrad
2. Informacja o spotkaniu z firmą Nizio International Design i propozycji
podpisania umowy w sprawie urządzenia wystaw w Muzeum MSC
3. Informacja o postępach remontu i wynajmu budynku przy ul. Freta 16
4. Kwestie dotyczące zasiedlenia budynku przy ul. Freta 16 po remoncie
5. Informacja o obchodach 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
6. Informacja o finansach Towarzystwa
7. Dyskusja nad nowelizacją przepisów dotyczących przyznawania wyróżnień i
nagród PTChem
8. Przyjęcie nowych członków
9. Informacja o LX Zjeździe PTChem we Wrocławiu
10. Sprawy różne
Ad 1)
O godzinie 10.30, prof. J Błażejowski otworzył posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego
PTChem. Powitał zgromadzonych członków Prezydium oraz przedstawił porządek obrad.
Ad 2)
Prof. J. Błażejowski przedstawił przebieg rozmów z firmą Nizio International Design
dotyczących urządzenia Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Ze względu na sytuację
finansową Towarzystwa projekt będzie najprawdopodobniej realizowany etapami. Kosztorys
przedstawiony przez firmę Nizio wymaga sprawdzenia i ewentualnych negocjacji cen. Projekt
Muzeum jest własnością PTChem jednak firma Nizio ma zagwarantowany nadzór autorski
nad jego realizacją. Towarzystwo oczekuje na decyzje dotyczące finansowania wystawy ze

środków wspólnego prowadzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego względnie
funduszy europejskich. Po podpisaniu umowy najmu będą prowadzone rozmowy z Prezydent
miasta stołecznego Warszawy na temat Muzeum MSC.
Ad 3)
Mgr M. Rosen przekazała informacje dotyczące remontu budynku przy ul. Freta 16.
Przekazanie budynku Towarzystwu po remoncie planowane jest na koniec stycznia 2017 roku.
Przeniesienie Muzeum MSC powinno nastąpić natychmiast po przekazaniu budynku.
Priorytetem będzie urządzenie laboratorium tak, aby zajęcia dla szkół mogły rozpocząć się jak
najszybciej po przeprowadzce. Planowane są negocjacje z różnymi firmami i instytucjami na
temat środków finansowych na wyposażenie pomieszczeń biurowych i sali wykładowej.
Ad 4)
Ustalono, iż biuro PTChem oraz Muzeum MSC zostanie jak najszybciej przeniesione do
budynku przy ul. Freta 16. Wystawy w Muzeum będą urządzane stopniowo stosownie do
możliwości finansowych Towarzystwa.
Ad 5)
Prof. I. Madura przedstawiła informacje na temat przygotowywanych przez PTChem
obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. W obchody włączy się
prawdopodobnie Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk - Centrum Zachowania Różnorodności
Biologicznej w Powsinie - poprzez otworzenie alei Noblistów w czerwcu bieżącego roku.
Przedstawicielki firmy l’Oreal obiecały pomoc w rozreklamowaniu obchodów i zredagowaniu
listu do fundacji l’Oreal w sprawie dofinansowania wyposażenia Muzeum MSC. Poczta Polska
złożyła ofertę przygotowania okolicznościowej karty pocztowej. Firma BASF zgłosiła chęć
uczestnictwa w wybranej imprezie z okazji 150-lecia urodzin MSC. Złożono wniosek o
sfinansowanie aplikacji na urządzenia mobilne „Spacer po Warszawie z MSC”.
Ad 6)
Pani A. Modzelewska przekazała członkom Prezydium ZG PTChem informacje dotyczące stanu
finansów Towarzystwa. Przychody Towarzystwa nie rosną, a wydatki będą coraz to większe w
związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania budynku przy ul. Freta 16. Muzeum MSC w
ubiegłym roku nie otrzymało dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania nauki.
Ad 7)
Przedyskutowano sytuację zaistniałą po głosowaniu Zarządu Głównego w sprawie przyznania
Medalu im. Jana Harabaszewskiego (nie przyznano medalu). Prof. J. Błażejowski odczytał
pismo w tej sprawie skierowane przez prof. R. Janiuka oraz kolejne pisma dr Z. Kluz oraz dr M.

Poźniczka – emerytowanych pracowników Katedry Dydaktyki Chemii WCh UJ. Prof. J.
Błażejowski uznał za niezbędne uściślenie przepisów dotyczących przyznawania medali
PTChem. Przepisy niewątpliwie wymagają nowelizacji, w tym uściślenia zasad głosowania. Ze
względu na nieobecność prof. P. Bałczewskiego dyskusję na ten temat przełożono na kolejne
posiedzenia. Członkowie Prezydium jednoznacznie wypowiedzieli się, iż zgodnie z
istniejącymi przepisami nie ma podstaw do zmiany decyzji już podjętych przez Zarząd Główny
PTChem w grudniu 2016 roku.
Prof. A. Dworak zaproponował powołanie zespołu, który zajmie się nowelizacją i uściśleniem
regulaminów, z prof. P. Bałczewskim jako przewodniczącym. Prof. Z. Galus zauważył, iż obecne
problemy mogą być po części związane z brakiem posiedzeń Komisji Wyróżnień i Medali
PTChem – dyskusje i korespondencja są prowadzone za pośrednictwem internetu, co może
utrudniać osiąganie konsensusu. W posiedzeniach wyżej wymienionej Komisji mogliby brać
udział przedstawiciele gremiów zgłaszających kandydatów. Prof. J. Błażejowski zauważył, iż
wątpliwości dotyczyły przede wszystkim roli Zarządu Głównego podczas głosowania.
Kompetencje Zarządu Głównego wyżej wymienionych Komisji oraz gremiów wysuwających
kandydatów do wyróżnień i medali PTChem powinny zostać uszczegółowione.
Ad 8)
Dyrektor Biura, A. Hylińska przedstawiła listę kandydatów na członków PTChem. Kandydaci w liczbie 12, w tym 8 studentów - z Łodzi, Lublina, Gdańska, Krakowa, Warszawy i Poznania
zostali jednomyślnie przyjęci do Towarzystwa w głosowaniu jawnym członków Prezydium.
Ad 9)
Prof. J. Błażejowski przekazał informacje otrzymane od prof. R. Latajki dotyczące organizacji
60 Zjazdu PTChem we Wrocławiu. Odbywają się negocjacje ze sponsorami. W najbliższym
czasie zostanie uruchomiona strona Zjazdu.
Ad 10)
Prof. A. Dworak zaproponował podjęcie zobowiązań co do uruchomienia strony internetowej
PTChem w języku angielskim. Przypomniał swoją wcześniejszą deklarację co do
sfinansowania zlecenia przygotowania angielskojęzycznej wersji strony internetowej
Towarzystwa. Prof. I. Madura dodała, że stronę internetową Towarzystwa powinien
prowadzić profesjonalista.
Prof. A. Dworak przypomniał o problemie aktywizacji Oddziałów i Sekcji. Zaproponował
opracowanie planu pobudzenia aktywności Oddziałów i przedstawienie pomysłów na
kolejnych posiedzeniach Prezydium.
Prof. I. Madura poinformowała o możliwość zaangażowania doktorantów ze Studium
Doktoranckiego UW oraz PW do prowadzenia zajęć w Muzeum MSC.
Prof. J. Lipok przekazał informację o Zjeździe Zimowym Sekcji Studenckiej PTChem.

Prof. J. Błażejowski ustalił terminy posiedzeń Prezydium ZG PTChem w roku 2017: 6.02, 6.03,
3.04, 8.05, 12.06, 17.09 (Wrocław), 9.10 oraz 11.12 (Kraków).
Prof. J. Błażejowski poinformował o możliwości zgłaszania kandydatów do The Dreyfus Prize
in the Chemical Sciences za rok 2017 w obszarze: Theoretical and Computational Chemistry.
Do Biura PTChem wpłynęła prośba z sądu okręgowego w Warszawie o wskazanie kandydatów
na biegłych sądowych. Prof. J. Błażejowski poprosił członków Prezydium z Warszawy o
wskazanie odpowiednich specjalistów.
Wobec braku dalszych głosów prof. J. Błażejowski zakończył posiedzenie Prezydium Zarządu
Głównego PTChem.

Protokół sporządziła Anna Dołęga

