
Protokół 

z Walnego Zgromadzenia Członków PTChem z dnia 13.09.2010 roku 

 

 Walne Zgromadzenie Członków PTChem odbyło się zgodnie z planem, 13 września 

2010 roku o godzinie 1615 (w drugim terminie), w Gliwicach, w Centrum Edukacyjno- 

Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ulicy Konarskiego 18b. 

 Posiedzenie rozpoczął prof. K. Walczak, przewodniczący Gliwickiego Oddziału 

PTChem poprzedniej kadencji, obecnie Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki 

Śląskiej ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  i członek Zarządu Oddziału PTChem, przywitał 

przybyłych na Walne Zgromadzenie oraz zaproponował zebranym kandydaturę Pani prof. 

Ireny Staneczko-Baranowskiej na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. Ponadto podał 

kandydatury protokolantów w osobach dr inż. D. Matysek-Majewskiej i dr inż. J. Płonki. 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednogłośnie zaakceptowali kandydatury, a wybrana Pani 

Przewodnicząca przystąpiła do pełnienia obowiązków. 

Przewodnicząca zaproponowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

2. Zaakceptowanie porządku obrad 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem oraz sprawozdanie 

finansowe (doc. M. Michel) 

4. Sprawozdanie z działalności wydawnictw PTChem: (Orbital i Wiadomości 

Chemiczne) oraz  z Olimpiady Chemicznej 

5. Informacja o wyborach w Oddziałach i Sekcjach oraz propozycje restrukturyzacji 

PTChem 

6. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTChem 

7. Przygotowanie do Międzynarodowego Roku Chemii 

8. Sprawy wniesione przez członków PTChem 

9. Wolne wnioski 

 

Sprawozdanie z działalności ZG PTChem przedstawiła Sekretarz ZG Pani doc. Monika 

Michel. Stwierdziła na wstępie, że spotkania członków ZG odbywały się co dwa miesiące. 

Obecnie Towarzystwo liczy ponad dwa tysiące członków i stwierdza się wzrastające 

zainteresowanie członkostwem młodych pracowników . Pod względem finansowym 

Towarzystwo ma sytuację stabilną- Zjazd ubiegłoroczny przyniósł najwyższy dochód, 
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w kwocie ponad 216 tysięcy złotych. Na ubiegłorocznym Zjeździe w Łodzi odbyło się Walne 

Zebranie, na którym dokonano wyboru nowego Prezesa Towarzystwa, którym został prof. 

Bogusław Buszewski. Wybrany Prezes w expose między innymi przewidywał  powstanie Rady 

Sponsorów oraz Rady Konsultacyjnej. Sporo uwagi poświęcił także działaniu Muzeum, które 

ostatnio cieszy się wzrastającym zainteresowaniem. Ostatnio dokonano pewnych zmian 

organizacyjnych, Muzeum brało udział w ”nocy muzeów”- w ramach tego przedsięwzięcia 

Muzeum odwiedziło ponad 5000 osób. Pani doc. M. Michel kontynuując wypowiedź Pana 

Prezesa przybliżyła zebranym Działalnośd Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie na którą składa 

się działalnośd wydawnicza, organizowanie konkursów, aukcji. Zwróciła uwagę na fakt, 

iż Muzeum powinno odegrad ważną rolę w roku 2011, będącym Rokiem Marii Skłodowskiej- 

Curie. W dalszej części wypowiedzi zajęła się czasopismami, w tym Orbitalem 

i Wiadomościami Chemicznymi oraz zamknięciem wydawnictwa Chemii Analitycznej, które 

zostało włączone do Analytical and Bioanalytical Chemistry. Następnie uwagę poświęciła 

Olimpiadom Chemicznym oraz miejscu PTChem w świecie chemików. Wypowiedź Pani  

doc. M. Michel uzupełnił Pan prof. B. Buszewski mówiąc na temat dofinansowania Olimpiad 

oraz potrzeby ich restrukturyzacji. Wyjaśnił zebranym sprawy dotyczące sytuacji budynku, 

w którym mieści się Muzeum, trwającego tam remontu, wymiany sprzętów i mebli. 

Podkreślił aktywnośd naukową Towarzystwa na arenie międzynarodowej – regionalnym 

edytorem w Analytical and Bioanalytical Chemistry jest prof. M. Jarosz oraz posiadającym 

status wykładowcy w EuChMS – prof. P. Kafarski. 

Pani Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podziękowała Panu Prezesowi 

za wystąpienie. 

Kolejno Pani doc. M. Michel przedstawiła sprawozdanie z działalności Orbitala. W roku 

2009 ukazało się 6 numerów,  w których zamieszczono 79 artykułów. Podała także zebranym 

rozliczenie finansowe i podziękowała Instytutom PAN za pomoc w redagowaniu. 

Kolejno podano informacje na temat działalności Wiadomości Chemicznych, do których 

w 2009 roku wpłynęło 59 artykułów, z których przyjęto 49. Ukazało się 6 podwójnych 

zeszytów. 

W następnej kolejności przedstawiono sprawę Olimpiad Chemicznych. Z Ministerstwa 

otrzymano z opóźnieniem dotację w wysokości 35 tysięcy złotych. Były problemy 

z finansowaniem. Od dłuższego czasu daje się zaobserwowad stałą liczbę uczestników. 

I etap Olimpiady odbywał się w miastach takich jak Białystok, Katowice, Kielce, Kraków, 

Lublin, Poznao, Rzeszów, Szczecin, Toruo, Warszawa. Finał Olimpiady odbył się 12 czerwca. 

Wyłoniono laureatów (38 osób). 42 Olimpiada międzynarodowa odbyła się w Tokio, 

uczniowie z Polski zajęli 3 miejsce (zdobyto 2 srebrne medale i 2 brązowe). 
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Pani Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia podziękowała za przedstawione 

sprawozdania. 

Pojawiło się zapytanie z sali na temat rozbieżności pomiędzy liczbą członków 

Towarzystwa a liczbą prenumerat Orbitala (pan doc. J. Dobrowolski). Dalej dyskutant zapytał, 

jak wpłynęło zamknięcie czasopisma Chemia Analityczna na publikowanie polskich autorów. 

Ponadto, czy Muzeum M.  Skłodowskiej - Curie stanie się porównywalne z Muzeum Chopina. 

Odpowiedzi udzielali Pani doc. M. Michel oraz Pan prof. B. Buszewski. 

Pani doc. M. Michel wyjaśniła, że rozbieżności liczbowe są związane z nieregularnością 

wnoszenia składek członkowskich. Pan Prezes odniósł się do publikowania przez polskich 

autorów, zwracając uwagę na wcześniejszą niewielką ilośd polskich publikacji oraz niski IF 

czasopisma Chemia Analityczna. Ten sam dyskutant raz jeszcze ponowił zapytanie o ocenę 

decyzji zamknięcia czasopisma. Uzyskał odpowiedź, że czas przyniesie odpowiedź na tak 

postawione pytanie. 

Do dyskusji włączył się Pan prof. M. Jarosz podkreślając, że rzadko publikowali tam polscy 

autorzy, zdecydowana większośd była z krajów odległych, co odbijało się oczywiście na 

wskaźniku cytowalności. 

Pan prof. B. Buszewski powiedział, iż w ABC pojawią się woluminy dotyczące Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

Pan prof. J. Błażejowski zapytał, jak wygląda sprawa czasopism narodowych w innych 

krajach europejskich .W odpowiedzi Pan prof. B. Buszewski stwierdził, że u nas robi się tak, 

jak w innych krajach - powstały platformy wydawnicze i one walczą o rynek. 

Następnie uwaga została poświęcona ratowaniu przed upadkiem czasopisma Przemysł 

Chemiczny, gdzie obecnie czeka się na opublikowanie około 13 miesięcy, a artykuły są tylko 

polskiego autorstwa (IF=0,322). 

W perspektywie rysuje się możliwośd dostępu do czasopisma  poprzez Internet. 

Prof. P. Kafarski zwrócił uwagę, że w Polsce ma sens czasopismo polskojęzyczne, a nie 

w języku angielskim. 

Pani prof. I. Staneczko-Baranowska zaproponowała przyjęcie sprawozdao. Odbyło się 

głosowanie jawne, w wyniku którego sprawozdania przyjęto jednomyślnie. 

Pan prof. B. Buszewski w kolejnej wypowiedzi stwierdził, że nie może odnieśd się do 

przeprowadzonych w Oddziałach wyborów ponieważ nie otrzymał jeszcze odpowiednich 

materiałów. To samo dotyczy Sekcji. Zdaje sobie sprawę, że istnieją oddziały dobrze 

pracujące oraz słabe. Zamierza zaproponowad restrukturyzację i ewentualnie zamknąd 

te „martwe”. 
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Kolejno Pani doc. M. Michel przedstawiła propozycje zmian w statucie Towarzystwa 

(proponowane zmiany w załączeniu). 

Wywiązała się dyskusja. Padła propozycja aby w statucie znalazł się ewentualnie zapis, 

że grupą zatwierdzającą zmiany byłoby nie Walne Zgromadzenie Członków, tylko 

zgromadzenie delegatów. Prof. B. Buszewski, prof. J. Błażejowski i prof. P. Kafarski uznali, 

że nad tą sprawą można dyskutowad w dalszej kolejności, bo jest to problem poważniejszy 

z prawnego punktu widzenia. 

Pani Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad 

proponowanymi zmianami w Statucie Towarzystwa. Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku 

którego proponowane zmiany w statucie przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się. 

Kolejno uwagę poświęcono przygotowaniom do Międzynarodowego Roku Chemii. Głos w tej 

sprawie zabrał Prezes ZG Towarzystwa. Stwierdził, że zadania zostały rozdzielone, a  PTChem 

jest odpowiedzialny za obchody Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Odbyło się spotkanie 

w Ministerstwie i powinna byd przyznana dotacja. Przewiduje się organizowanie między 

innymi festiwali, wykładów itp.  

Działania wewnętrzne PTChem z tym związane to działalnośd Muzeum. Głos zabrała Pani 

mgr M. Sobieszczak–Marciniak (dyrektor Muzeum), która przedstawiła szczegóły 

planowanych imprez, w tym między innymi „Bieg Warszawski śladami Marii Skłodowskiej-

Curie”, rajd rowerowy, wystawy, festiwale. Pan prof. P. Kafarski zaproponował, aby 

na materiałach różnych konferencji odbywających się w roku 2011 umieścid logo roku Marii 

Skłodowskiej-Curie. Kolejno Pani doc. M. Michel stwierdziła, że od poprzedniego Zjazdu 

do Biura Towarzystwa nie wpłynęły żadne sprawy wniesione przez członków. 

W ramach wolnych wniosków padło zapytanie z sali, czy ktoś posiada prawo własności do 

logo. Pani Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że logo jest dostępne, a PTChem ma zgodę 

na rozpowszechnianie.  

Wobec braku innych pytao i uwag, Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym 

za udział i uwagi i zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Członków PTChem. 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. I. Staneczko-Baranowska  dr inż. D. Matysek-Majewska  dr inż. J. Płonka 


