
Warszawa, 14.01.2019  

 

Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego  

które odbyło się w Warszawie, w siedzibie PTChem, przy ul. Freta 16, w dniu 14 stycznia 2019 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium ZG PTChem:  

prof. dr hab. Izabela Nowak - prezes, prof. dr hab. Zbigniew Galus – prezes honorowy, dr hab. Rafał 

Latajka – wiceprezes, prof. dr hab. Robert Pietrzak- wiceprezes, Prof. dr hab. Artur Michalak - 

wiceprezes, prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz - skarbnik, dr hab. Szymon Bocian- sekretarz, dr hab. 

Dagmara Jacewicz, dr hab. Jacek Lipok, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – członkowie Prezydium, 

Agnieszka Płóciennik – dyrektor biura PTChem,  

 

Przekazane informacje: 

1. Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski zrezygnował z członkostwa w Prezydium Zarządu Głównego 

PTChem (pismo z dnia 1.1.2019r.); 

2. 28 grudnia 2018 roku złożone zostały dokumenty do KRS. Mimo upływu ustawowego 

terminu 14 dni, wciąż nie otrzymaliśmy decyzji; 

3. Na posiedzeniu w lutym prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa wręczy nominacje dla Prezesa i 

członków Prezydium ZG PTChem; 

4. Omówione zostały sprawy związane z jedną notą obciążeniową za organizację 61 Zjazdu 

PTChem (aktualne ustalenia to podział kosztów między PTChem (~18 tyś. zł) i organizatorów 

– Wydział Chemii UJ (~32,5 tyś. zł)); 

5. Organizatorzy jubileuszowego 62 zjazdu PTChem nie przedstawili kalkulacji kosztów 

nadchodzącego zjazdu; 

6. 20 grudnia prof. Błażejowski przekazał korespondencję z EuChemS. Prezes, Izabela Nowak 

weźmie udział w dwóch konferencjach: organizowaną przez EuChemS z okazji 150 lat układu 

okresowego w Brukseli oraz współorganizowaną przez UNESCO w Paryżu. Koszty udziału w 

konferencjach nie obciążają PTChem. 

7. W ramach nadchodzących kosztów płacimy składkę członkowską EuChemS oraz ratę za 

współudział w prowadzeniu Muzeum MSC; 

8. PTChem przygotowuje medale okolicznościowe z okazji 100-lecia. Koszt medali pokrywa 

sponsor. 

9. W ramach materiałów promujących 150 lat układu okresowego przygotowujemy układy 

okresowe i karty do gry z pierwiastkami, koszty pokrywa sponsor; 

 

 

 



Zgłoszone postulaty 

1. Ośrodki ubiegające się o organizację zjazdów proszone będą o deklarację wniesienia wkładu 

własnego w formie m. in. kosztów wynajmu i obsługi sal. 

2. Do czerwcowego posiedzenia Zarządu Głównego konieczne jest przygotowanie propozycji 

organizacji Zjazdu PTChem w roku 2020 i kolejnych 

3. Reforma Wiadomości Chemicznych 

 Wniosek o włączenie przedstawiciela Prezydium ZG (Dagmara Jacewicz) do komitetu 

redakcyjnego Wiadomości Chemicznych; 

 Zaproszenie prof. Zdzisława Latajki na posiedzenie prezydium; 

 Składamy propozycję przeniesienia strony Wiadomości Chemicznych na serwer 

PTChem; 

 Wzbogacenie Rady Naukowej Wiadomości Chemicznych o Polaków z afiliacjami 

zagranicznymi; 

 Propozycja zmiany drukarni w celu zmniejszenia kosztów druku Wiadomości 

Chemicznych; 

 Propozycja zmniejszenia kosztów osobowych w Wiadomościach Chemicznych; 

4. Dodanie loga PTChem do aktualnej strony Muzeum MSC; 

 

Podjęte decyzje 

1. Jednogłośnie podjęto decyzję o przekazaniu listu gratulacyjnego prof. dr. hab. Januszowi 

Jurczakowi z okazji uzyskania zaszczytu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

2. Prezydium ZG PTChem wyraziło zgodę na objęcie patronatem konferencje:  

 Fizykochemia na granicy faz - metody instrumentalne, 13-17 maja 2019, Lublin 

 9th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical 

Sensing, 8-12 maja 2019, Żelechów 

 Na pograniczu chemii i biologii, 12-15 maja 2019, Jastrzębia Góra 

3. Prof. Więckowski, z racji przejścia na emeryturę (na podstawie złożonego wniosku) został 

zwolniony ze składki członkowskiej; 

4. Jednomyślnie pojęto wniosek o konieczności reformy Wiadomości Chemicznych;PTChem 

pokryje koszty udziału dwóch osób z Sekcji Studenckiej w Europejskim Forum Młodych 

Naukowców; 

5. Utworzenie adresów e-mail połączonych z nową stroną internetową: prezes@ptchem.pl, 

biuro@ptchem.pl; sekretarz@ptchem.pl; faktury@ptchem.pl; medale@ptchem.pl; 

nagrody@ptchem.pl; zjazd@ptchem.pl; prezes@ptchem.pl; sekcjastudencka@ptchem.pl; 

oddzialy@ptchem.pl; sklep@ptchem.pl; czasopisma@ptchem.pl; socialmedia@ptchem.pl 

6. Przyjęto zgłoszenia 11 nowych członków PTChem; 

7. Przyjęto rezygnację 1 członka PTChem 
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Dodatkowe ustalenia  

1. Do 22 stycznia członkowie Prezydium ZG zobowiązują się do przygotowania biogramów na 

stronę internetową oraz do przekazania zdjęć; 

2. Postanawiamy zapraszać na posiedzenia Prezydium ZG przedstawiciela Sekcji Studenckiej; 

3. PTChem pokrywa koszty udziału dwóch osób z Sekcji Studenckiej w Europejskim Forum 

Młodych Naukowców; 

4. PTChem zwróci się do Poczty Polskiej o wydanie znaczka pocztowego związanego ze 100-

leciem PTChem; 

5. Propozycja terminarza spotkań: 8 luty, 18 marca, 15 kwietnia, 27 maja, 10 czerwiec (Zarząd 

Główny), 26 sierpnia, Spotkanie z Radą Konsultacyjną - 15 kwietnia; 

6. Ustalenia planów obchodów 100-lecia PTChem na posiedzeniu w lutym ( w tym organizacja 

pokazów, wynajęcie profesjonalnego fotografa, film); 

7. Likwidacja starej strony Muzeum MSC; 

 

Zadania na najbliższy miesiąc: 

I. Rafał Latajka 

1. Korespondencja z oddziałami i sekcjami w sprawie wyborów, aktualnych adresów e-mail do 

Przewodniczących, linki do stron oddziałów i sekcji, propozycja udostępnienia serwera, i 

informacja o kontach bankowych oddziałów. 

2. Kontakt ze szkołą filmowa w sprawie filmu promującego 100-lecie PTChem; 

3. Sprawdzenie działających sekcji PTChem 

4. Kontakt z prof. Trzeciak w sprawie kontaktów PTChem - EuChemS 

II. Szymon Bocian 

1. Sprawdzenie możliwości zmiany konta bankowego w celu minimalizowania kosztów oraz 

pozyskaniu ewentualnego sponsora; 

2. Modyfikacja listownika (polski i angielski) oraz wzoru wizytówek (dwustronne) 

3. Uruchomienie profilu na FB; 

III. Robert Pietrzak 

1. Koordynacja obchodów 100-lecia PTChem, wniosek do Sejmu RP, kontakt z kancelarią 

Prezydenta RP; 

2. Powołanie nowych komisji (10-cio osobowych) do spraw medali i nagród; 

3. Przejęcie Medalu Mościckiego przez PTChem od Stałego Komitetu Technologii Chemicznej 

4. Koordynacja wniosków o medale i nagrody na nowych adresach e-mail; 

IV. Jacek Lipok 

1. Współpraca z wydawnictwem PubChemSoc; 

2. Praca nad statutem i regulaminem dla Sekcji Studenckiej PTChem; 

 



V. Janusz Ryczkowski 

1. Kontakt z SITPChem; 

2. Zaproszenie prezesa SITPChem na marcowe posiedzenie Prezydium ZG; 

VI. Dagmara Jacewicz 

1. Aktualizacja i obsługa strony internetowej; 

2. Reforma Wiadomości Chemicznych 

VII. Artur Michalak 

1. Organizacja pilotażowego konkursu ECTN; 

VIII. Maciej Jarosz 

1. Uporządkowanie finansów PTChem 

2. Odnowienie kontaktów z wydawnictwem Springer 

 

Sekretarz Prezydium ZG PTChem 

 

Szymon Bocian 

 


