Warszawa, 14.05.2018

Protokół posiedzenia Prezvdium Zarzadu Głównego
Polskiego Towarzvstwa Chemicznego
które odbyło się w Warszawie, przy ul. Freta

1"6,

w siedzibie PTChem, w dniu 14'05'20L8

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie prezydium ZG PTChem:
prof . dr hab. inż. Jerzy Błażejowski- prezes, prof. dr hab' Zbigniew Galus _ prezes honorowy,
prof . dr hab. P' Bałczewski _ wiceprezes, prof. dr hab. A. Dworak _ wiceprezes, dr hob. inż.
lzabelo Madura - wiceprezes, prof' dr hab. tzabelo Nowak _ skarbnik, dr hab' inż. Anna
Dołęgo - sekretarz, dr hab. Rofał Latajka, dr hab. Jacek Lipok, prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
_ członkowie Prezydium, Agnieszka Hylińska _
dyrektor biura PTChem, mgr Agata
Modzelewska _ księgowa PTChem, mgr Małgorzota Rosen - kustosz Muzeum MSC

Porządek obrad:

1'. Powitanie i zaakceptowanie porządku obrad _ prof' Jerzy Błażejowski

2.

lnformacja o perspektywach współpracy w zakresie prowadzenia Muzeum MSC z

m. st. Warszawa oraz realizacja projektu ,, Modernizacja ekspozycji stałej i

3.
4.

5.
6.
7.
B.
9.

wyposażenie sal ekspozycyjnych w Muzeum MSC PTChem" _ prof. J. Błazejowski,
prof. l. Nowak, mgr A. Modzelewska, mgr M. Rosen
lnformacja o finansach Towarzystwa - mgr A. Modzelewska
lnformacja o przygotowaniach do obchodów Jubileuszu 100_lecia PTChem
_ wybicie Medalu 100-lecia PTChem (medalu do celów komercyjnrich)- prof. l.
Nowak, prof. P. Bałczewski
emisja znaczka pocztowego - prof. J. Błazejowski
publikacja ,,100 lat polskiego Towarzystwa chemicznego"
prof .2. Galus

-

lnformacja o nagrodach PTChem - prof. P. Bałczewski
lnformacja o LXlĄeździe PTChem w Krakowie - prof' J' Błazejowski, A. Płóciennik
Wybory 2018
informacja o wyborach w oddziałach i Sekcjach PTChem
wybory władz PTChem
Przyjęcia nowych członków
Sprawy różne

Ad. 1)

o godzinie

]-]..00, prof. J .Błazejowski otworzył posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

PTChem, powitał zgromadzonych członków Prezydium i przedstawił porządek obrad.
Ad. 2)

Prof. J. Błazejowski przedstawił zmiany w projekcie Umowy o współprowadzeniu instytucji
kultury Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie' Dotyczą one paragrafu 5 Umowv, w

którym jest mowa o dofinansowaniu Projektu unijnego realizowane go przez PTChem. 7e
względów formalnych Miasto Stołeczne nie może uczestniczyć finansowo w realizacji projektu
poniewaz nie podpisano wcześniej umowy o partnerstwie.
Prof. l. Nowak oraz prof. R' Latajka poprosilio opinię prawną w kwestiizmian w Umowie. Prof.
R' Latajka stwierdził, iż jego zdaniem Umowa jest ,,niedopracowana"
- na przykład nie zawiera

zakresu obowiązków dyrektora tworzonejjednostki. Prof. P. Bałczewski zauważył,iz obowiązki

dyrektora są określonew Statucie. Prof' J. Błażejowski przypomniał, iż opracowanie treści
Umowy odbywało się w toku rozmów z przedstawicielami Miasta Stołecznego, a obecnie
nadszedł ostatni moment, aby wyprowadzić Towarzystwo z poważnego kryzysu finansowego
związanego z utrzymywaniem Muzeum' Prof' J. Lipok stwierdził, iż w rozmowach z
przedstawicielami Miasta Stołecznego powinien brać udział prawnik reprezentujący interesy
PTChem. Prof. J. Błażejowskipoinformował, że W rozmowach uczestniczy kilka osób ze strony
PTChem. Nowa wersja Umowy pojawiła się w dniu dzisiejszym i nie było możliwości
przekazania jej prawnikowi. Natomiast w nowej wersji Umowy Towarzystwo pozostaje
współwłaścicielemMuzeum. Prof. l. Nowak stwierdziła, iz otrzymała z Miasta Stołecznego
opinię, iż eksponaty mogą być użyczone, a nie przekazane nowemu Muzeum. Prof. J.
Błazejowski zauważył, iż wówczas Towarzystwo będzie obciążone kosztami konserwacji.
Natomiast w Umowie pozostaje przepis, iż w przypadku likwidacji Muzeum eksponaty wracają
do Towarzystwa.
Prof. J. Lipok poprosił o przedstawienie związanych z umową oczekiwań ze strony Miasta
Stołecznego. Prof' J. Błażejowskipoinformował, iż Miasto Stołeczne zaproponowało
Towarzystwu wskazywanie 5 osób (większości) do Rady Muzeum. Bardzo istotne będzie
wyłonienie odpowiednich kandydatów. Prof. A. Dworak stwierdził, iż Muzeum MSC to
instytucja merytoryczna i liczba odpowiednich kandydatów jest ograniczona. Jako kandydatka
na p.o. dyrektora Muzeum została zgłoszona mgr Agata Modzelewska. Mgr M. Rosen będzie
w tym czasie pełnić funkcję Kustosza Muzeum Msc i zajmować się jak dotąd działalnością
merytoryczną. Konkurs na stanowisko dyrektora nowego Muzeum zostanie rozpisany po
podpisaniu Umowy' Na utrzymaniu Towarzystwa pozostaną dwa etaty. Prof. A. Dworak

iż biorąc pod

uwagę dysproporcję wkładów finansowych umowa o
jest
współprowadzeniu Muzeum
dla Towarzystwa bardzo korzystna. Prof. P' Bałczewski
stwierdził, iż do dnia obecnego, w związku z ograniczonymi finansami Towarzystwo
zauważyl,

konserwowało zbiory tylko raz. Prof' l' Nowak zadała również pytanie mgr A. Modzelewskiej
czy przeprowadzono kalkulację dotyczącą kosztów utrzymania nowopowstającej instytucji czy kwota 2 000 000 PLN wpisana do umowy będzie wystarczająca 'Wobec planowanego
wzrostu zatrudnienia' Mgr Modzelewska odpowiedziała, że kwota została Wyznaczona z
na lezytym marginesem bezpieczeństwa.
Prof. J. Błażejowski przypomniał, iż Towarzystwo nie jest właścicielembudynku i nie jest w
stanie pokrywać kosztów jego użytkowania' Poprosił członków Prezydium o przekonywanie
członków Zarządu Głównego do zaakceptowania treściUmowy o współprowadzeniu Muzeum
i Statutu nowego Muzeum MSc' W momencie podpisania Umowy Miasto Stołeczne moze
rozpocząc rea lizację projektu Wystawy.

Prof. P. Bałczewski zauwaŻyl, iż PTChem będzie bardziej obecny w mediach w związku z
współprowadzeniem Muzeum MSC. Mgr M. Rosen dodała, iż w reklamie Nocy Muzeów
przygotowanej przez Urząd Miejski, Muzeum MSC było jedną z czterech zaprezentowanych
l

nstytucj i uczestn iczących.

. Z.

Galus wyraził zaniepokojenie pewnymi nieścisłościamiw Umowie i Statucie.
Prof. J. Błażejowski dodał, iż dokumenty będą zaopiniowane przez MKiDN' Prof. J. Lipok
iprof. A. Dworak stwierdzili, iz w statucie powinien znaleźc się przepis dotyczący realizacji
Prof

przez dyrekt.ora Muzeum jego zadan statutowych.

Prof. P. Bałczewski zauważył, iż PTChem znajduje się w momencie krytycznym Wymuszonym
przez bieg historii. Towarzystwo nie otrzymuje dotacji, a koszty utrzymania znacząco wzrosły

co zmUsza Prezydium i 7arząd do podjęcia trudnych decyzji. Prof. l. Nowak zgodziła się
przedmówcą, ale jeszcze raz poprosiła o ekspertyzę prawną Umowy i Statutu'

z

Prof. J. Błazejowski poinformowal,iż prawnik Miasta Stołecznego nie zgodziła się na wpisanie

do Umowy paragrafu o siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego przy ulicy Freta L6.
Problem siedziby zostanie uregulowany w drodze porozumienia między Muzeum a PTChem.

Przypomniał jeszcze raz, iż Towarzystwu grozi upadłośćze względu na obciążenia związane z
utrzymaniem budynku i Muzeum' Po podpisaniu Umowy sytuacja Towarzystwa będzie trudna,
ale w tej chwili jest katastrofalna. Poprosił o indywidualne wypowiedzi członków Prezydium

ZG PTChem.

Prof. A. Dworak poparł konieczność podpisania Umowy z m' st. Warszawa. Prof' A. Dołęga
zauważyła, iz umowa jest negocjowana od roku, Towarzystwa nie stać na utrzymanie dużego
budynku w śródmieściuWarszawy i w związku z tym jak najszybciej należy podpisać umowę z
Miastem Stołecznym o współprowadzeniu Muzeum. Prof . Z' Galus poprosił o pośpiechw
przygotowywaniu dokumentów. Prof. P. Bałczewski powiedział, iż będzie głosowałza
podpisaniem Umowy' Prof' J' Ryczkowski zauważył, iz otrzymuje sprzeczne informacje _ opinie

prawnika, której domaga się częśćczłonków Prezydium ZG nie będzie brana pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji o podpisaniu Umowy. Prof. A. Dworak zauważyl, iż skutki podjętych
decyzji poniesie Zarząd Główny i żaden prawnik nie zdejmie z Prezydiu m ZG oraz ZG
odpowiedzialności. Prof. J' Ryczkowski wstrzymał się od głosu. Prof. J. Lipok stwierdził, iz jest
za ideą podpisania Umowy, ale martwi się że interes Towarzystwa może ucierpieć na skutek
błędnych w niej przepisów' Prof' J' Błażejowski po raz kolejny przypornniał,''iż Umowa w wersji
ostatecznej została przysłana przez Miasto Stołeczne przed kilkoma godzinami. Zostanie ona
przedstawiona prawnikowi do analizy, ale nie było takiej możliwościprzed obecnym
posiedzeniem Prezydium. Prof. J. Lipok zgodził się na procedowanie Umowy po uzyskaniu
opinii prawnej. Podobnie wypowiedzieli się prof. R. Latajka oraz prof' J. Ryczkowski. Prof' l.
Madura przypomniała, iż była przeciwna formie współprowadzenia Muzeum i niepokoi ją

mozliwośćuzyskiwania w. przyszłościprojektów edukacyjnych po podpisaniu Umowy o

współprowadzeniu instytucji kultury. Prof. l. Nowak stwierdziła, iz zawsze była zwolennikiem
współpracy z Miastem. Również ona uwaza za niezbędną dodatkową opinię prawną dotyczącą
braku zagrożeń d|a dzia.łalnościPTChem po podpisaniu Umowy z Miastem Stołecznym. Prof.
A. Dworak zauważył, iż prawnik moze ocenić jedynie zgodnośćprzepisów Umowy z prawem.

ocenę zagrożen dla PTChem może przeprowadzić Prezydium, Zarząd Główny oraz członkowie
PTChem.

Prof. l. Madura wyrazita pogląd, iż w przyszłościbardzo Wazne będzie sformułowanie Umowy
o partnerstwie pomiędzy Towarzystwem a nowym Muzeum. Prof. J. Błażejowskioraz mgr A.
Modzelewska potwierdzili, iz umowa zostanie zaopiniowana przez prawnika.

Ad.3)
Mgr A. Modzelewska przedstawiła informację dotyczącą finansów Towarzystwa. Na koncie
Towarzystwa znajduje się 230 000 PLN. Wpłynęłodopiero 5 wpłat naljazd PTChem'
Prof. J. Ryczkowski zauwaŻył, iż po częściwynika to z faktu, iż w tym roku należy od razu przy
rejestra cj i przesyłać streszczen ie.

Ad.4)
Prof. l. Nowak przedstawiła propozycje dotyczące przygotowania pamiątkowej ,,monety"
okazji 100-lecia PTChem.

z

Prof . J. Błażejowski poinformował o wystąpieniu do Poczty Polskiej z prośbąo wydanie znaczka
okolicznościowego.
Prof .Z' Galus omówił zagadnienia, które będą zawarte w przygotowywanej przez niego ksiązce

lat

Polskiego Towarzystwa Chemicznego"' Gotowy jest rozdział o powstaniu
Towarzystwa, którego formy działania dopracowywane były przez kolejne lata, temu będzie

,,100

poświęcona kolejna częśćksiążki' Wydaje się, ze ostateczna objętośćksiążki wyniesie około
200 stron. Po raz pierwszy nazwa Polskie Towarzystwo Chemiczne - wraz ze statutem pojawiła się w 1908 roku w ,,Chemiku Polskim" wydawanym na terenie zaboru rosyjskiego'
Przedsięwzięcie

d

otyczyło tylko Królestwa Polskiego.

Ad. s)

Prof. P. Bałczewski przekazał informacje o wynikach pracy komisji ds. nagród i wyróżnień
PTChem. Do nagrody za osiągnięcie naukowe zgłoszono tylko jedną pracę dr hab' Dawida
Pinkowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za najlepszą rozprawę doktorską komisja uznała
rozprawę dr Marty Paci zrealizowaną na Wydziale Chemicznym UJ pod opieką dr hab.
Agnieszki Kaczor, zaśza najlepszą pracę magisterską uznano pracę mgr inż. Katarzyny
orłowskiej z Politechniki Warszawskiej, której opiekunem była dr inż. Anna Kowalkowska.
Ad.6)
Prof' J. Błażejowskipoinformował, iŹ toczą się prace związane z przygotowaniem Zjazdu'Prof '
E. Witek zwróciła się z prośbąo przesłanie listy osób zwolnionych z opłaty Zjazdowej.

Zaproszono przedstawicieli

z

Towarzystw Chemicznych: Słowackiego,

Czeskiego

i Niemieckiego. Wpłynęłyrównież zaproszenia od tych Towarzystw na ich T1azdy Naukowe.
Prof. J. Błażejowskizwrócił się z prośbądo członków Prezydium o wzięcie udziału w Zjazdach

zaprzyjaźnionych Towarzystw, Poinformował,

iż prof' E. Witek będzie obecna

na czerwcowym posiedzeniuZarządu Głównego i przedstawi aktualne informacje.

Ad. 7)

oddział Gdański zgłosiłkandydaturę prof. J. Błazejowskiego na prezesa PTChem. Prof 'Z. Galus
poinformował, iż oddział Warszawski podjął uchwałę o zgłoszeniu kandydatury prof' E.
Bulskiej na to stanowisko.
Ad. B)

Dyrektor Biura PTChem, A. Płóciennik, przedstawiła listę kandydatów na członków PTChem.
Kandydaci w liczbie 33, głównie z Warszawy i Krakowa zostali przyjęci do Towarzystwa w
głosowaniu jawnym członków Prezydium. Wszyscy obecni byli za przyjęciem przedstawionych
kandydatów.
Ad, e)

Prof.

J'

Błażejowski przedstawił analizę dotyczącą liczby wydawanych egzemplarzy
WiadomościChemicznych. Z 350 drukowanych egzemplarzy rozchodzi się około 150' Młodzi
ludzie korzystają z wersji elektronicznych czasopism. Zadecydowano o ograniczeniu liczby
drukowanych egzemplarzy do 200.
Prof . l. Nowak poinformowała, iż Uniwersytet Warszawski opracował odpowiednie formularze

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z nowymi regulacjami obowiązującymi
od 25 maja 201-8 (RoDo). Jej zdaniem warto skorzystać z tych wzorów podczas organizacji
Ąazdow i przyjmowania nowych cztonków.
Prof' R' Latajka przekazał prośbęprof. H. Koroniaka o objęcie patronatem XV ogólnopolskiego
Seminarium DoktorantóW ''Na pograniczu chemii i biologii", mającego się odbyć w dniach 2124 maja 2017 w Karpaczu' Zaproponował również, aby na czerwcowym. posiedzeniu
zrezygnować z prezentacji pracy oddziałów ze względu na duzą liczbę spraw, które będą
omawiane. Członkowie Prezydium wyrazili na to zgodę'
Prof. J. Lipok poinformował o wyborczymĄeździe Wiosennym SS PTChem' Przewodniczącym
Sekcji Studenckiej został wybrany Tomasz Kostrzewa, GUMed. Wyraził zaniepokojenie faktem,
iz stu denci

U

niwersytetu Wa rszawskiego ostentacyj nie zbojkotowa li wybory.

Prof. Z. Galus przypomniał, iŹ nie istnieją statutowe mechanizmy reaktywowania Sekcji
PTChem.
Prof. A. Dworak poprosił o zastępstwo na spotkaniu przedstawicieli Towarzystw Chemicznych

współtworzących ChemPubSoc Europe, organizowanym przez wydawńictwo'Springer w
Bernie w dniach 15-1-6.06.2018 roku. Prof. J. Błażejowski zdecydował, iż pojedzie na to
spotkanie osobiście.Zauważył, iz jest to okazja do zaproszenia przedstawicieli ChemPubSoc na
posiedzenie towarzyszące Zjazdowi PTChem w Warszawie w roku 2019.
Kustosz

M'

Rosen poinfoimowała o wizycie w Muzeum MSC żony Prezydenta Republiki

Czeskiej oraz żony Ambasadora Czech'

Wobec braku dalszych głosów prof. J. Błażejowski zakończył posiedzenie Prezydium ZG
PTChem.

protokół sporządziła Anna Dołęga
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