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Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium ZG PTChem 

Warszawa, 18 stycznia 2010 roku 

 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium ZG PTChem: 

prof. Bogusław Buszewski, prof. Maciej Jarosz, prof. Stefan Lis, dr Monika Michel, 
prof. Wiesława Ferenc, prof. Jacek Gawroński, dr hab. śaneta Polkowska, prof. 
Małgorzata Witko, 

oraz pracownicy Muzeum MSC i Biura PTChem: 
mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Agnieszka Hylińska. 

Swoją nieobecność usprawiedliwili: 
prof. Paweł Kafarski, prof. Piotr Bałczewski, prof. Lucyna Woźniak i prof. Krzysztof 
Walczak. 
 

Prezes Towarzystwa prof. Bogusław Buszewski powitał wszystkich obecnych, otworzył 
zebranie i przedstawił proponowany porządek obrad. Obejmował on następujące punkty: 

1. Wręczenie nominacji i określenie obowiązków i odpowiedzialności członków Prezydium 
ZG PTChem. 

2. Informacja Prezesa i kierownika Biura o działalności ZG PTChem: 
• - nowa strona domowa, 
• - czasopisma, 
• - olimpiady chemiczne, 
• - sprawy budynku na Freta (wnioski do władz miasta, MNiSzW, MKiDzN), 
• - spotkanie w IChF/IChO PAN – Rok Chemii 2011, 
• - spotkanie w ParyŜu – organizacja IYC2011 i MSC100, 
• - udział „młodych” w posiedzeniu Dywizji Młodych EuCheMS,  
• - udział PTChem w Międzynarodowych Targach EuroLab, 
• - posiedzenie Rad Wydawniczych czasopism 14.01.2010 r., 
• - aktualne sprawy Muzeum MSC, 
• - spotkanie dziekanów 4-5 lutego 2010 r. w Poznaniu, 
• - Kongres Słowackiego i Czeskiego Towarzystwa. 

3. Propozycja zmian w Statucie, Oddziałach, Sekcjach i Dywizjach. 
4. Omówienie sytuacji finansowej i propozycje na rok 2010. 
5. Informacja o Zjeździe w Gliwicach, 14-18 września 2010 roku. 
6. Dyskusja nad propozycjami prof. J. Gawrońskiego w sprawie zmian zasad 

przyznawania wyróŜnień i nagród: 

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE 

Zarząd Główny 
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• Medal Marii Skłodowskiej-Curie 
7. Przyjęcie nowych członków. 
8. Wolne wnioski i inne sprawy: 

• propozycja prof. T. Krygowskiego. 
• Rada Sponsorów, 
• współpraca z SITPChem, 
• artykuł PTChem o Roku Chemii IYC2011 i MSC100 (np. w Forum 

Akademickim, Przemyśle Chemicznym, itp.). 
Prezydium przyjęło zaproponowany porządek obrad. 
 
Ad. 1. Wręczenie nominacji i określenie obowiązków i odpowiedzialności członków 

Prezydium ZG PTChem 

Prezes prof. Buszewski wręczył wszystkim członkom Prezydium ZG PTChem oraz 
pracownikom Muzeum MSC i Biura PTChem nominacji wraz z określeniem ich kompetencji 
oraz obowiązków i odpowiedzialności w czasie trwania kadencji 2010 – 2012. Nominacje te 
zostały podpisane przez Prezesa, prof. Bogusława Buszewskiego oraz Przewodniczącego 
Komisji Wyborczej, dr Adama Dzieleńdziaka. 
 
Ad. 2. Informacja Prezesa i kierownika Biura o działalności ZG PTChem 

Prof. B. Buszewski poinformował zebranych o nowej stronie domowej PTChem. 
Dokonane zostały formalności związane z zawarciem umowy z firmą informatyczną 
Gamma z Torunia oraz przeniesienie cesji i umiejscowienie na nowym serwerze. Do 
zebranych przesłany zostanie adres wersji testowej, by mogli wypowiedzieć się oraz 
przekazać swoje uwagi. Po ich uzupełnieniu strona zostanie uruchomiona, a poprzednia 
wygaszona z umieszczeniem przekierowującego linku. 

Zebrani poinformowani zostali o sytuacji wydawniczej. PTChem wydaje dwa 
czasopisma, Orbital i Wiadomości Chemiczne, oraz jest współwłaścicielem czasopism ABC, 
PCCP oraz 8 z wydawnictwa ChemPubSoc Europe. Zagraniczne czasopisma posiadają 
wysokie współczynniki Impact Factor mieszczące się w granicach 2.694 – 5.454. Zwrócono 
uwagę na zachęcanie członków PTChem do zwiększenia publikowania w tych 
czasopismach. 

W dniu 5 grudnia 2009 roku w siedzibie PTChem odbyło się spotkanie 5 Towarzystw 
Przyrodniczych, PTBioch, PTChem, PTF, PTG i PTP im. Kopernika. Wynikiem dyskusji było 
przygotowanie pisma do Pani Minister Edukacji Katarzyny Hall w sprawie konieczności 
spotkania się i omówienia sytuacji finansowej i sposobu organizowania olimpiad i 
konkursów chemicznych towarzystw. Sytuacja jest bowiem bardzo zła i nie ma współpracy 
z ME. Pismo podpisane zostało przez pięciu Prezesów tych Towarzystw. 

Niezwykle istotną i pilną sprawą jest ustanowienia uŜytkowania przez PTChem 
nieruchomości przy ul. Freta 16 w Warszawie oraz przeprowadzenie koniecznego remontu 
dachu i instalacji elektrycznej. W tym celu odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta 
stołecznego Warszawy gmina Śródmieście w dniu 16 listopada 2009 roku. Wystosowane 
zostało równieŜ pismo do Pani Minister Barbary Kudryckiej (MNiSzW) z prośbą o 
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dofinansowanie tych prac. W toku jest takŜe zorganizowanie spotkania z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków. 

Pani Małgorzata Marciniak krótko zreferowała przebieg spotkania dotyczącego 
organizacji imprez podczas IYC2011 i MSC100, zorganizowanego w IChF / IChO PAN w 
dniu 16 listopada 2009 roku. Przygotowane zostało sprawozdanie. 

W dniu 11 stycznia 2010 roku w ParyŜu odbyło się spotkanie przedstawicieli strony 
polskiej i francuskiej w sprawie przygotowań do IYC2011 i MSC100. PTChem 
Reprezentowali: prof. Stefan Lis, dr Monika Michel i mgr Małgorzata Marciniak (Muzeum 
MSC). Komitet Chemii PAN reprezentowali: prof. Janusz Jurczak, prof. Janusz Lipkowski 
oraz prof. Jerzy Pielaszek. Ze spotkania przygotowane zostało oddzielne sprawozdanie. 
Najistotniejszymi rezultatami jest otrzymanie zgody na organizację zakończenia wydarzeń 
roku 2011 w Warszawie oraz słowa uznania dla daleko idących postępów strony polskiej w 
organizację wszelkich przedsięwzięć. 

Prezes popiera i zachęca do udziału członków Sekcji Studenckiej PTChem w 
European Young Chemists Network - Grupie Roboczej EuCheMS. Młodzi ludzie aktywnie 
powinni włączyć się w struktury stowarzyszenia i uczestniczyć w konferencjach. Powinni 
takŜe starać się o pozyskanie funduszy na ten cel. 

W dniach 3 do 5 marca 2010 roku odbędą się w Warszawie Targi EuroLab 2010. 
PTChem podpisało porozumienie o współpracy z MT Targi. Objęło takŜe patronat 
merytoryczny. Obie strony wzajemnie propagują swoją działalność. PTChem i Muzeum 
MSC otrzymały stoisko, gdzie będzie moŜna zaprezentować się zwiedzającym. Otrzymano 
takŜe druki bezpłatnych zaproszeń. Będą przesłane do odpowiednich osób oraz załączone 
do Orbitala. 

Prof. Buszewski poinformował, iŜ 14 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie Rad 
Wydawniczych czasopism Polish Journal of Chemistry i Chemia Analityczna – Chemical 

Analysis. Ostatnie wydanie kaŜdego z tych czasopism ukazało się z końcem 2009 roku. Oba 
czasopisma włączone zostały do: PJCh do EurJOC i EurJIC (ChemPubSoc Europe) oraz 
ChemAnal do ABC (Springer-Verlag). Jednym z efektów włączenia PTChem do konsorcjum 
wydawniczego jest uzyskanie pozycji Edytora Regionalnego na Europę Centralną. Został 
nim prof. Maciej Jarosz. 

Pani Małgorzata Marciniak zaproponowała zebranym przygotowanie loga 
związanego z rokiem MSC100. Omówiła tez kilka innych propozycji Muzeum oraz 
przedstawiła duŜe zainteresowanie zwiedzaniem tego miejsca. 

W dniach od 4 do 5 lutego 2010 roku odbędzie się w UAM w Poznaniu Zjazd 
Dziekanów Wydziałów Chemicznych. W zastępstwie Prezesa PTChem udział w nim 
weźmie prof. Stefan Lis, Wiceprzewodniczący. Pan Profesor przedstawi działalność, 
funkcjonowanie i plany współpracy Towarzystwa z Wydziałami Chemicznymi wyŜszych 
uczelni na najbliŜsze lata. 

Słowackie i Czeskie Towarzystwa Chemiczne organizują kongres, w którym co roku 
w ramach wymiany uczestniczą młodzi członkowie PTChem oraz dwoje opiekunów. Chętni 
powinni zgłosić swój udział do dr hab. śanety Polkowskiej. 
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Ad. 3. Propozycja zmian w Statucie, Oddziałach i Sekcjach PTChem 

Do końca lutego 2010 roku powinny odbyć się wybory we wszystkich Oddziałach i 
Sekcjach Towarzystwa. Znane będą wówczas opinie członków na temat propozycji zmian w 
nazwach i liczebności Oddziałów, powstaniu Kół, gdzie liczba członków jest niewielka, a 
takŜe w połączeniu niektórych Sekcji, bądź likwidacji niefunkcjonujących. Prof. Małgorzata 
Witko, odpowiedzialna za te sprawy, w porozumieniu z nowo wybranymi 
Przewodniczącymi przygotuje odpowiednie zasady restrukturyzacji. 

Profesorowie Zbigniew Galus oraz Tadeusz Krygowski zobowiązali się do 
przeanalizowania i dokonania propozycji zmian w Statucie oraz Regulaminach PTChem. Są 
one konieczne zdaniem wielu członków PTChem. Dostosowane muszą zostać do 
prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Towarzystwa w obecnych czasach XXI wieku. 
 
Ad. 4. Omówienie sytuacji finansowej i propozycje na rok 2010 

Prof. Maciej Jarosz przedstawił sytuację finansową PTChem, jaką zastało Prezydium 
ZG po poprzedniej kadencji. Towarzystwo moŜe spokojnie funkcjonować, jednakŜe jak 
zawsze wydatki naleŜy prowadzić z duŜym rozsądkiem. Konieczne jest zatrudnienie nowej 
osoby w księgowości lub zawarcie umowy ze stosowną firmą. Przekazano pismo Pani 
Edycie Wittchen Galeria Ex Oriente, najemcy pomieszczeń na parterze budynku, by zgodnie 
z poleceniem Stołecznego Konserwatora Zabytków usunęła posągi sprzed elewacji głównej 
budynku oraz przestrzegała warunków umowy. Podjęto takŜe na drodze sądowej działania 
w sprawie odzyskania niezapłaconych kwot czynszu od poprzedniego najemcy. 
 
Ad. 5. Informacja o Zjeździe w Gliwicach 

W zastępstwie nieobecnego prof. Krzysztofa Walczaka, Sekretarza 53 Zjazdu, dr 
Monika Michel omówiła stan przygotowań do 53 Zjazdu PTChem i SITPChem, który 
odbędzie się w dniach 14-18 września 2010 roku w Gliwicach. Pojawiła się strona domowa 
Zjazdu www.53zjazdptchem.polsl.pl. Zaproponowano kilka zmian w składzie komitetów 
honorowego i naukowego. Oczekuje się pojawienia plakatu Zjazdu. 
 
Ad. 6. Dyskusja nad propozycjami prof. Jacka Gawrońskiego w sprawie zmian zasad 

przyznawania wyróŜnień i nagród 

Prof. Jacek Gawroński przygotował schemat szczegółowych zasad przyznawania 
wyróŜnień i nagród PTChem. Wywiązała się dyskusja dotycząca Medalu Marii 
Skłodowskie-Curie i jego przyznania w 2011 roku. Wszyscy byli zdania, ze otrzymać 
powinna go kobieta. Zaproponowano wydanie specjalnej edycji Medalu MSC z okazji 
IYC2011 i MSC100. Obok Medalu MSC istnieje Medal Okolicznościowy z wizerunkiem 
MSC, który powinien być m.in. wyróŜnieniem Prezesa PTChem dla organizatora Zjazdu w 
roku poprzednim. 
 
Ad. 7. Przyjęcie nowych członków 

Jednogłośnie przyjęto 16 nowych członków do Towarzystwa, w tym 11 studentów. 
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Ad. 8. Wolne wnioski i inne sprawy 

Prof. B. Buszewski poinformował o propozycji prof. T. Krygowskiego dotyczącej 
propozycji dorocznego konkursu na najczęściej publikującego autora polskiego w 
czasopismach europejskich, w których PTChem jest współwłaścicielem. Konkurs mógłby 
być ogłoszony w Orbitalu oraz podczas posiedzeń ZG i na Walnym Zgromadzeniu podczas 
Zjazdu. Co roku ogłaszano by w Orbitalu listę autorów publikujących w tych czasopismach 
z podaniem pełnej noty bibliograficznej (tj. miejsce, autorzy i tytuł publikacji). Wygrywający 
konkurs za prace w poprzednim roku miałby prawo do wykładu na Zjeździe (plenarny lub 
sekcyjny) i otrzymałby z rąk Prezesa dyplom lub nagrodę. Inicjatywa ta wiąŜe się z faktem 
pewnych wpływów z tych czasopism w proporcji do udziału PTChem. Zebrani jednogłośnie 
przyjęli tę propozycję. 

Prezes poprosił Panią prof. Lucynę Woźniak o zorganizowanie spotkania członków 
Rady Sponsorów podczas Targów EuroLab. 

Nadal nie ma odpowiedzi ze strony SITPChem w sprawie przekazanych propozycji 
współpracy obu Towarzystw. 

Poproszono prof. Piotra Bałczewskiego o przygotowanie artykułu o Roku Chemii 
IYC2011 i MSC100 do publikacji w czasopismach np. w Forum Akademickim, Przemyśle 
Chemicznym, itp. 

Prezes podziękował zebranym za aktywny głos w dyskusji. Ustalono następne 
posiedzenie Prezydium ZG PTChem na 1 marca 2010 roku. 
 
 
Dr Monika Michel 
Sekretarz 
 
Toruń, 22 stycznia 2010 roku 


