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Program Prezesa PTChem prof. Bogusława Buszewskiego 

przedstawiony na posiedzeniu wyborczym Elektorów w dniu 12.09.2009 w Łodzi 

 

Przed przedstawieniem swojego Ramowego Programu Wyborczego pozwolę sobie złoŜyć 

oświadczenie: 

• juŜ sam fakt, Ŝe jestem kandydatem na Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego, rekomendowanym przez Prezesa i Prezydium ZG, jest dla mnie 

wielkim wyróŜnieniem i satysfakcją. Przyjmuję to z pokorą i mam nadzieję, Ŝe 

sprostam oczekiwaniom i wyzwaniom, jeśli zostanę wybrany, 

• zapewniam, Ŝe wszelkie swoje siły i umiejętności zaangaŜuję na rzecz PTChem, tym 

bardziej, Ŝe pomimo znaczących sukcesów ustępującego Prezesa i Zarządu wiele 

spraw pozostało nie rozwiązanych. Mam nadzieję, Ŝe proponowany program spełni 

Państwa oczekiwania i wspólnie będziemy go konsekwentnie realizować. Do tego 

konieczne są zmiany i większe zaangaŜowanie WSZYSTKICH członków naszego 

Towarzystwa. Dlatego za nadrzędne cele uznaję: 

1. Lepszą integrację środowiska polskich chemików 

− zwiększenie aktywności Oddziałów, 

− stworzenie podstaw dla realnej współpracy z SITPChem, 

− zwrócenie większej uwagi na młodych, poprzez zmiany ilościowe i jakościowe, 

− zwiększenie aktywności w zakresie organizacji i promocji Olimpiady Chemicznej i 

Konkursów Chemicznych, a takŜe opieki nad laureatami. 

2. Współpracę międzynarodową 

− ściślejsza współpraca PTChem z EuCheMS, 

− wprowadzenie Polaków do struktur EuCheMS (prof. H. Koroniak został 14.10.2009 

roku wybrany jako Member of the EuCheMS Executive Committee), 

− zaktywizowanie reprezentantów Polski w poszczególnych Dywizjach EuCheMS, 

− współpraca bilateralna (zwłaszcza z sąsiadami), 

− umocnienie roli Polski w ChemPubSoc i wydawnictwach, których jesteśmy 

właścicielem. 

3. Nawiązanie bardziej efektywnej współpracy z jednostkami rządowymi i 

pozarządowymi 

− Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Rada Nauki, Narodowe Centrum 

Kopernik, 

− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Muzeum MSC), 

− Polska Akademia Nauk, 

− inne Towarzystwa i organizacje pozarządowe (np. FNP, WTN, SHP). 

4. Restrukturyzację organizacyjną 

− zmiana organizacji i zakresu obowiązków członków Prezydium ZG i pracowników 

Biura, 

− powołanie Rady Doradczej spośród sponsorów i fundatorów Nagród. 
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5. Sprawy finansowe Towarzystwa 

− dokonanie bilansu zamknięcia-otwarcia, 

− występowanie o środki finansowe w UE i w Polsce, 

− sponsorzy i partnerzy strategiczni, 

− wyznaczenie kierunku działań statutowych i remontowo-inwestycyjnych. 

6. Promocję i aktywność na przyszłość 

− promocja tradycji PTChem i Muzeum MSC jako wartości integralnych (np. Rok 

Chemii 2011 i Marii Skłodowskiej-Curie, wspólne działania z IUPAC i EuChemMS), 

− występowanie o prawo do organizacji znaczących przedsięwzięć naukowych w 

Polsce (kongresy, zjazdy, np. ISC w 2012 roku, EuroAnalysis w 2013 r. (przyznane) 

czy Kongres EuCheMS 
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