Program wyborczy Prezesa PTChem na kadencję 2013-2015
Już sam fakt, że jestem jedynym Kandydatem na prezesa
Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kolejną kadencje to wielkie
wyróżnienie i satysfakcja. Przyjmuję to z pokorą i mam nadzieję, że
sprostam oczekiwaniom i wyzwaniom jakie teraz, w całkiem nowych
okolicznościach, stoją przede mną. Tym bardziej, że pomimo
znaczących sukcesów ustępującego Zarządu, i o tym mówić nie będę
bo było to powiedziane w sprawozdaniu Głownej Komisji
Rewizyjnej, wiele spraw pozostało nie rozwiązanych, i o tym
chciałbym mówić. Bowiem uważam to za swoją osobista porażkę.
Chodzi o nie załatwione sprawy oddziałów i sekcji, ich aktywności.
Dlatego w bieżącej kadencji na tę sprawę zarówno ja jak i nowo
powołana ekipa, jeśli uzyska Państwa akceptacje, będziemy starali się
zwrócić szczególna uwagę. Mam nadzieję, że zaproponowany
Program Ramowy oraz przyjęty na czerwcowym posiedzeniu przez
Zarząd Główny zaproponowany przeze mnie skład Prezydium spełni
Państwa oczekiwania i wspólnie będziemy go konsekwentnie
realizować. Do tego konieczne jest większe zaangażowanie
WSZYSTKICH członków naszego Towarzystwa nie tylko prezesa i
niektórych członków Prezydium. Dlatego za nadrzędne cele uznaję:
1. Większą integrację środowiska polskich chemików
- zwiększenie aktywności Oddziałów i Sekcji,
- stworzenie podstaw do współpracy z przemysłem,
- zwrócenie większej uwagi na współpracę z nauczycielami i na
rzecz środowiska nauczycieli (pomoc na poziomie lokalnym,
kursy, studia podyplomowe, e-lerning),
- kontynuacja współpracy z sekcja młodych i włączenie do tej
działalności laureatów Olimpiady i Konkursów Chemicznych,
- nadać większy rozgłos w mas mediach chemii, jej sukcesom i
znaczeniu w życiu codziennym,
2. Współpracę międzynarodową,
- kontynuować współpracę z EuCheMS (pierwsza wizyta
prezydenta elekta),
- zaktywizowanie reprezentantów Polski w poszczególnych
Dywizjach EuCheMS,

- współpraca bilateralna, zwłaszcza z sąsiadami Czeskie, Słowackie
i Niemieckie Towarzystwa Chemiczne ale tez i Amerykańskie
(któremu na tym bardzo zależy).
- umocnienie roli Polski w ChemPubSoc i wydawnictwach, których
jesteśmy właścicielem,
3. Kontynuacja współpracy z jednostkami rządowymi i poza.
- Ministerstwo Nauki, Rada Nauki, Narodowe Centrum Kopernik,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (chodzi o Muzeum i Olimpiady),
- PAN i inne organizacje i Towarzystwa w tym Rada Konsultacyjna
(np. FNP, WTN, SHP, itd)
4. Sprawy stabilności finansowej Towarzystwa
- jest wg niezależnych ekspertów stabilna, nie mniej mamy na
utrzymaniu budynek na Freta ze statusem prawnym,
- utrzymanie etatowych pracowników Biura i Muzeum (jeden etat
zamrożony – urlop macierzyński),
- zapowiedziany remont budynku z adaptacją na parterze i poddaszu
dla potrzeb Muzeum i „Reaktora Wiedzy” jak też biur PTChem,
- aplikowanie o środki finansowe w formie grantów, wsparcia i
sponsoringu,
- wyznaczenie nowego harmonogramu działań statutowych i
remontowo-inwestycyjnych,
5. Promocja i aktywność na przyszłość
- promocja PTChem i Muzeum jako wartości integralnych (np. Rok
Czochralskiego)
- aplikowanie o znaczące przedsięwzięcia naukowe w Polsce
(kongresy, zjazdy) np. Euroanalysis w 2013 r. (przyznane) czy
Kongres EuCheMS w 2018, itd.
- organizacja kursów, szkół letnich czy zimowych (wspólnie z
Sekcją Młodych),

