Warszawa, 15.04.2019

Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
które odbyło się w Warszawie, w siedzibie PTChem, przy ul. Freta 16, w dniu 15 kwietnia 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium ZG PTChem:
prof. dr hab. Izabela Nowak - prezes, prof. dr hab. Zbigniew Galus – prezes honorowy, 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,
Agnieszka Płóciennik – dyrektor biura PTChem.
Przekazane informacje:
1. Zmarł prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej. Informacja została
umieszczona na stronie PTChem i na profilu FB.
2. Prezydium ZG nie może uzyskać wiadomości o stanie finansowym Towarzystwa od księgowej
Agaty Modzalewskiej. 24 kwietnia został wyznaczony ostateczny termin na porozumie. W
przypadku jego barku Prezydium ZG podejmie kroki w kierunku zmiany osoby prowadzącej
księgowość Towarzystwa.
3. Na podstawie opublikowanych wyników DUN, wszystkie wnioski złożone przez PTChem
zostały objęte finansowaniem. Oficjalnych decyzji jeszcze nie ma.
4. PTChem organizuje posiedzenie ChemPubSoc w Warszawie. ChemPubSoc chce wziąć udział
obchodach 100-lecia PTChem. Zaproponowane zostało spotkanie w siedzibie na Freta 16.
5. Nawiązano współpracę z SITPChem. Na posiedzeniu Prezydium ZG w maju planowanie jest
podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy PTChem a SITPChem.
6. Na posiedzeniu Prezydium ZG w maju podane zostaną oficjalne wyniki Nagród PTCHem.
7. Numer 3/4 Wiadomości Chemicznych uzyskał dofinansowanie w wysokości 6000 zł.
8. Reforma Wiadomości Chemicznych jest w trakcie:
 Składamy wymówienie drukarni K2 i wybieramy nową drukarnię,
 Zawieramy umowę o pracę charytatywną (wolontariat) z członkami redakcji,
 Pozyskaliśmy kolejnych sponsorów (2) na wydanie dwóch zeszytów.
9. Odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, na którym przyjęto nowy statut Sekcji
Studenckiej.
10. Koszt filmu z okazji 100-lecia PTChem to 10 000 zł, sponsor firma Selva dofinansuje film
kwotą 5000 zł.
11. Odbył się zjazd ECTN, w którym uczestniczyli członkowie Prezydium ZG PTChem (koszt
pokryty poza PTChem)
12. PTchem planuje, poprzez spółkę córkę PTChem Chemicus, podpisać umowę z ECTN na
„Eurolabel”.

Zgłoszone postulaty
1. Prezydium ZG powinno opracować regulacje w sprawie obejmowania różnych wydarzeń
Patronatem Honorowym, w szczególności należy zadbać o interes Towarzystwa, w tym m.in.
publikację logo Towarzystwa w informacjach publikowanych w związku z danym
wydarzeniem obejmowanym patronatem.
2. Konieczne jest uzupełnienie baz danych indeksujących Wiadomości Chemiczne, takich jak
BazTech, CAS, IC (Index Copernicus);

Podjęte decyzje
1. W ramach sprawiedliwości społecznej, Członkowie Prezydium ZG nie są obejmowani zniżką
ani zwolnieniem z opłaty na Zjazdach Towarzystwa.
2. Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem zaplanowane zostało na 10 czerwca 2019, na
godzinę 11:30; wcześniej posiedzenie Prezydium ZG o godzinie 9:30;
3. Przyjęto 25 nowych członków.
Dodatkowe ustalenia
1. Na posiedzeniu Prezydium ZG planowane jest spotkanie z Radą Konsultacyjną.
2. Do 10 maja ostateczny termin na wybory w Sekcjach z możliwością zawieszenia działania
Sekcji, które nie przeprowadzą wyborów podczas posiedzenia Prezydium ZG w maju.

Sekretarz Prezydium ZG PTChem

Szymon Bocian

