Warszawa, 11.06.2018
Protokół posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
które odbyło się w Warszawie, przy ul. Freta 16, w siedzibie PTChem, w dniu 11.06.2018 roku.

Lista obecności członków Zarządu Głównego stanowi Załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia Zarządu Głównego:
1. Powitanie i zaakceptowanie porządku obrad – prof. J. Błażejowski
2. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2017 roku – prof. A. Dołęga, mgr A.
Modzelewska
3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w 2017 roku – mgr M.
Rosen
4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej – głosowanie – prof. S. Witkowski
5. Głosowanie nad wnioskami Komisji Nagród o przyznanie Nagród PTChem w 2018
roku – prof. P. Bałczewski
6. Wybory władz PTChem na kadencję 2019-2021 – prof. K. Wieczorek-Ciurowa
a. zaprezentowanie się Kandydatów z uwzględnieniem planów ich działań w
kadencji 2019-2021 (10 min)
b. pytania do Kandydatów (15 min)
c. głosowanie nad rekomendacją jednego Kandydata Zarządu Głównego na
Prezesa Towarzystwa
d. sformułowanie rekomendacji, co do formy głosowania tajnego na posiedzeniu
Kolegium Wyborczego
7. Informacja o XLI Zjeździe PTChem w Krakowie – prof. E. Witek
8. Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej – prof. M. Orlik
9. Informacja o umowie pomiędzy m.st. Warszawa i PTChem o utworzeniu wspólnej
instytucji kultury – Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – prof. J. Błażejowski
10. Sprawy wniesione przez członków Zarządu Głównego – prof. A. Dołęga
11. Wolne wnioski.

Posiedzenie Prezydium ZG PTChem
Przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu Głównego PTChem, o godzinie 10.30, odbyło się
krótkie spotkanie członków Prezydium ZG. Prezes PTChem poinformował członków
Prezydium, iż w trakcie ostatnich rozmów, w których brali udział prezes, skarbnik, dyrektor
Muzeum MSC oraz księgowa PTChem, przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy
stwierdzili, iż Miasto nie może włączyć się z wkładem własnym w realizację unijnego projektu
wyposażenia wystawy, w związku ze zmianą przepisów. Mgr A. Modzelewska odczytała
odpowiednie przepisy, które regulują współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi.
Miasto może zawierać umowy o partnerstwie tylko z podmiotami wyłonionymi na drodze
konkursu. Konsekwencje przepisów są takie, że umowa o współprowadzeniu Muzeum może
zostać zawarta tylko wówczas, jeżeli PTChem zrezygnuje z realizacji projektu unijnego.
Miasto stołeczne Warszawa zrealizuje projekt nowej wystawy Muzeum angażując środki
własne. Będą podjęte starania, aby to, co zostało zakupione w ramach realizacji projektu
zostało odstąpione tworzonej instytucji kultury, Muzeum MSC. W roku bieżącym miasto
deklaruje przyznanie Muzeum MSC około 1 miliona złotych. Prof. R. Latajka zapytał jakie,
oprócz finansowych, mogą być konsekwencje odstąpienia od projektu. Prof. J. Błażejowski
przyznał, iż wiąże się to ze stratą wizerunkową. Prof. Z. Galus i prof. P. Bałczewski
przypomnieli, iż Towarzystwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, z której nie ma
innego wyjścia. Bez środków m. st. Warszawy projekt nie zostanie zrealizowany i pieniądze
trzeba będzie zwrócić. Prof. Z. Galus dodał, iż przedstawiciele władz miejskich sugerowali
możliwe scenariusze uzyskania dofinansowania. Prof. A. Dworak przypomniał, iż zmiana
polega na usunięciu punktu 5 z przygotowanego projektu umowy zaś cała reszta pozostaje
wiążąca. Również projekt nowej wystawy zostanie zrealizowany, zatem rezygnacja z projektu
nie będzie miała szczególnie dramatycznych konsekwencji dla Muzeum MSC i dla
Towarzystwa. Dodał, iż rezygnacja z projektu jest dla Towarzystwa „przykra” i trudna
ambicjonalnie, ale Muzeum przetrwa i uzyska możliwości rozwoju. Statut Muzeum również
pozostaje bez zmian. Zapewne trudno będzie ponownie wystąpić do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego o finansowanie innych przedsięwzięć. Mgr M. Rosen
poinformowała, iż Umowa i Statut mają być aprobowane przez Radę Miasta Stołecznego
Warszawy na posiedzeniu w dniu 05.07.2018. Prof. J. Błażejowski poprosił członków
Prezydium o aprobatę odstąpienia od realizacji projektu. Po dyskusji członkowie Prezydium
poparli decyzję o rezygnacji z projektu unijnego.
Po omówieniu kwestii umowy z miastem, prezes PTChem, prof. J. Błażejowski,
przedyskutował porządek posiedzenia Zarządu Głównego.
Prof. R. Latajka poprosił o możliwość przedstawienia krótkiego sprawozdania z 60. Zjazdu
PTChem we Wrocławiu. Uznano, iż prof. R. Latajka włączy swoją prezentację w sprawozdanie
merytoryczne przedstawiane jako punkt 2.
Prof. A. Dołęga przedstawiła listę 11 kandydatów na członków PTChem: z Bydgoszczy,
Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania oraz Lublina. Wszyscy obecni członkowie Prezydium
poparli zgłoszone kandydatury.

Ad. 1)
O godzinie 11.30, prof. J Błażejowski otworzył posiedzenie Zarządu Głównego PTChem.
Powitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych członków Zarządu. Przedstawił porządek
obrad. Zaproponował niewielką zmianę - w punkcie drugim dodanie podpunktu
sprawozdania ze Zjazdu PTChem we Wrocławiu, które przedstawi przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego, prof. R. Latajka. Punkt 9 uzupełniony został o dyskusję dotyczącą realizacji
unijnego projektu „Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal ekspozycyjnych w
Muzeum MSC PTChem”. Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Następnie
prof. J. Błażejowski poprosił prof. A. Dołęgę o zabranie głosu.
Ad. 2)
Prof. A. Dołęga streściła sprawozdanie merytoryczne, rozesłane członkom Zarządu Głównego
drogą elektroniczną. Prezentacja sporządzona na podstawie sprawozdania merytorycznego
zawierała:





aktualny skład osobowy Zarządu Głównego PTChem, Prezydium i Komisji ZG,
terminy posiedzeń Zarządu Głównego, Prezydium ZG oraz Walnego Zebrania,
treść podjętych w roku 2017 uchwał,
główne wątki działalności Prezydium ZG PTChem – informację o organizacji
obchodów 100-lecia PTChem, realizacji grantów edukacyjnych, działaniach na rzecz
przekształcenia Muzeum MSC w jednostkę kultury współprowadzoną z miastem
stołecznym Warszawa,
 listy laureatów wyróżnień, nagród i medali przyznanych przez PTChem w 2017 roku,
 podsumowanie 60. Zjazdu PTChem,
 listę czasopism naukowych, w których PTChem ma swoje udziały.
Sprawozdanie merytoryczne stanowi Załącznik nr 2, zaś prezentacja Załącznik nr 3 do
protokołu.
Następnie prof. A. Dołęga poprosiła prof. R. Latajkę o przedstawienie sprawozdania ze Zjazdu
we Wrocławiu.
LX Zjazd Naukowy PTChem odbył się we Wrocławiu w dniach 17 - 21 września. Zjazd został
zorganizowany przez kilka uczelni: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a
szczególnie Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczącymi Komitetu
Naukowego byli prof. dr hab. Kazimiera Wilk i prof. dr hab. Paweł Kafarski, zaś na czele
Komitetu Organizacyjnego stali dr hab. Rafał Latajka, członek Prezydium ZG PTChem i dr hab.
Elżbieta Wojaczyńska, przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTChem. Gośćmi Zjazdu byli
między innymi dyrektor wykonawczy Gesellschaft Deutscher Chemiker prof. Wolfram Koch
oraz prezes Słowackiego Towarzystwa Chemicznego prof. Peter Simon. Wykład
inauguracyjny zatytułowany: „Chemiczne źródła prądu: (+) plusy || minusy (–)” wygłosiła
prof. Elżbieta Frąckowiak. W trakcie Zjazdu zaprezentowano 8 wykładów laureatów medali
PTChem, 7 wykładów na zaproszenie (w sumie 15 wykładów plenarnych) oraz 115
sekcyjnych. Zainteresowanych wygłoszeniem wykładów było wielu. Nie było możliwe
usatysfakcjonowanie w tym zakresie wszystkich chętnych. Przedstawionych zostało 253
prezentacji ustnych oraz 590 posterów w 17 sekcjach. We wtorek 19.09.2018 obradowało
równolegle 11 sekcji! W drugim dniu Zjazdu miała miejsce uroczystość Jubileuszu 90 urodzin
prof. Lucjana Sobczyka – wybitnego uczonego i nauczyciela akademickiego, prezesa PTChem

w latach 1980–1985. W trakcie Zjazdu odbyły się sesje naukowe dedykowane Profesorom
Marianowi Mikołajczykowi i Jackowi Młochowskiemu z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin
Uczonych.
Zorganizowano imprezy towarzyszące: koncerty, uroczystą kolację i bankiet. Duży koszt
związany był z opłaceniem przerw kawowych.
Głównymi sponsorami Zjazdu były przedsiębiorstwa: PCC Rokita, KGHM Polska Miedź oraz
Shim-Pol. Podczas Zjazdu swoje produkty zaprezentowały 32 firmy. Prof. R. Latajka
wspomniał o dotacjach uzyskanych od władz wrocławskich uczelni. Zauważył, iż koszty
organizacji konferencji w dużych miastach stale rosną i nie sposób ich uniknąć.
Ad. 3)
Mgr M. Rosen poinformowała, iż wiele wydarzeń wiążących się z działalnością Muzeum MSC
było wspomnianych w sprawozdaniu merytorycznym przedstawionym przez prof. A. Dołęgę.
W roku 2017 Muzeum odwiedziło prawie 30 tysięcy osób. Część zwiedzających (około 5 tys.)
przyjęto bezpłatnie, np. w ramach Nocy Muzeów. Liczba zwiedzających stale rośnie.
Ad. 4)
Prof. J. Błażejowski poprosił prof. S. Witkowskiego o przedstawienie sprawozdania Głównej
Komisji Rewizyjnej. Prof. S. Witkowski odczytał protokół z kontroli działalności Polskiego
Towarzystwa Chemicznego w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku przeprowadzonej
przez Główną Komisję Rewizyjną w dniu 06.06.2018. Komisja w składzie:






dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UwB, Białystok – przewodniczący
prof. dr hab. Witold Ciesielski, UŁ, Łódź
dr hab. Teodozja Lipińska, prof. UPH, Siedlce
dr hab. Monika Michel, prof. nadzw. TSD IOR – PIB, Toruń
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, PG, Gdańsk

przeprowadziła kontrolę na podstawie otrzymanej dokumentacji finansowej z Biura PTChem
oraz sprawozdania merytorycznego i sprawozdania z działalności Muzeum MSC. Protokół
kontroli jest załączony do niniejszego protokołu jako Załącznik nr 4. We wniosku końcowym
Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość przygotowania sprawozdania finansowego i
merytorycznego za rok 2017. Przewodniczący Komisji wyraził zaniepokojenie faktem, iż
Muzeum MSC stale wykazuje duży ujemny wynik finansowy. Komisja wytknęła zatrudnienie
dodatkowej osoby w Muzeum MSC oraz zlecenie organizacji konferencji z okazji 150-lecia
urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w listopadzie 2017 roku firmie Global Congress. Zdaniem
Komisji, uzyskany w roku 2017 wynik finansowy zagraża płynności finansowej Towarzystwa.
Prof. J. Błażejowski otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Prof. I. Madura poinformowała, iż firma Global Congress była w istocie jednym z partnerów
i sponsorów konferencji zaś PTChem był jej organizatorem. Prof. Ż. Polkowska zauważyła, iż
zarzut Komisji dotyczy zbyt małego, zdaniem Komisji, uwypuklenia roli PTChem w organizacji
wydarzeń upamiętniających 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Na podstawie
materiałów, które otrzymała Komisja nie jest łatwo dostrzec jaką rolę pełniło PTChem w
organizacji Konferencji. Prof. H. Szatyłowicz stwierdziła, iż rola PTChem była odpowiednio
wyeksponowana podczas konferencji. Prof. I. Madura zauważyła, iż wszystkie sesje
konferencji otwierała sama  jako wiceprezes PTChem. Prof. A. Dworak stwierdził,

iż udział w konferencji był bezpłatny i jedynie licznym sponsorom zawdzięczamy, iż nie
wygenerowała ona strat. Przypomniał, że Muzeum MSC nie otrzymuje dotacji.
Prof. P. Kafarski uznał, iż błędem jest rozmawianie o Muzeum wyłącznie z urzędnikami m. st.
Warszawy. Należy podjąć współpracę z firmami. Przypomniał również o konieczności
współpracy z EuCheMS. Prof. J. Błażejowski stwierdził, iż podejmując decyzję o zwróceniu się
do m. st. Warszawy, kierowaliśmy się tym, iż Miasto jest właścicielem budynku przy ul. Freta
16. Prof. Z. Galus poinformował, iż bez przerwy były czynione wysiłki na rzecz podjęcia
współpracy z firmami. Niewielkie środki uzyskane od firm nie są w stanie zapewnić płynności
finansowej Towarzystwu. Prof. Ż. Polkowska zauważyła, iż Komisja Rewizyjna nie otrzymała
żadnej informacji o prowadzonych z firmami rozmowach. Prof. J. Błażejowski stwierdził, iż
cała dokumentacja prowadzonej korespondencji znajduje się w Biurze PTChem i jest do
dyspozycji Komisji. Środki finansowe pozyskiwane od firm wchodzących w skład Rady
Konsultacyjnej to kwota rzędu 13 000 PLN rocznie. Utrzymanie budynku i Muzeum wymaga
minimum 1 000 000 PLN rocznie. To nie jest kwota, którą można uzyskać od sponsorów.
PTChem nigdy nie miał dochodów w tej kwocie. Dodatkowo od dwóch lat PTChem nie
otrzymuje dotacji ministerialnej na organizację Zjazdu i wydawanie Wiadomości
Chemicznych. Działalności Towarzystwa nie wspierają również Dziekani Wydziałów
Chemicznych. Prof. I. Nowak poinformowała o swoich bezpośrednich rozmowach z
przedstawicielami firm. W ciągu ostatnich miesięcy poświęciła wiele czasu by zdobyć
bezpośredni kontakt z osobami podejmującymi w firmach decyzje finansowe.
Prof. Ż. Polkowska jeszcze raz zauważyła, iż informacje te powinny znaleźć się w
sprawozdaniu. Podkreśliła również, iż Zjazd PTChem powinien przynosić znacznie większy
zysk  z czym zgodził się prof. J. Błażejowski. Prof. R. Latajka zauważył, iż znaczna część
członków PTChem nie płaci składek, które i tak są względnie niskie.
Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017 została
jednomyślnie przyjęta przez Zarząd Główny – głosowało 37 osób. Uchwała została dołączona
do protokołu jako Załącznik nr 5.
Ad. 5)
Prof. P. Bałczewski przedstawił kandydatów do nagród PTChem za: osiągnięcie naukowe,
wyróżnioną rozprawę doktorską i wyróżnioną pracę magisterską. Kandydaci zostali
wyłonienie w toku prac odpowiednich Komisji Nagród PTChem. W kategorii osiągnięcie
naukowe uznanie Komisji zyskał dr hab. Dawid Pinkowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, za najlepszą rozprawę doktorską uznana została rozprawa dr Marty Paci 
zrealizowana na Wydziale Chemii UJ, pod opieką dr hab. Agnieszki Kaczor  zaś za najlepszą
pracę
magisterską
uznano
pracę
mgr
inż.
Katarzyny
Orłowskiej
z Politechniki Wrocławskiej, której opiekunem była dr inż. Anna Kowalkowska. Zarząd
Główny zaaprobował propozycje komisji w drodze głosowania. Wyniki głosowania ZG
PTChem:
 dr hab. Dawid Pinkowicz: TAK – 36 głosy, WSTRZ. – 1, PRZECIW – 0,
 dr Marta Pacia: TAK – 36 głosów, WSTRZ. – 1, PRZECIW – 0,
 mgr inż. Katarzyna Orłowska: TAK – 36 głosów, WSTRZ. – 1, PRZECIW – 0.
Ad. 6)
O przeprowadzenie kolejnej części posiedzenia została poproszona przewodnicząca Komisji
Wyborczej, prof. K. Wieczorek-Ciurowa.

a) Przewodnicząca poprosiła Kandydatów na Prezesa ZG PTChem o zaprezentowanie się
z uwzględnieniem planów działań w kadencji 2019-2021. Poinformowała, że jako
kandydaci zostali zgłoszeni:
 prof. dr hab. inż. J. Błażejowski
 prof. dr hab. E. Bulska
 prof. dr hab. I. Nowak
Kandydaci zaprezentowali się – na życzenie obecnych - w porządku alfabetycznym.
Urzędujący Prezes zaproponował następujące cele strategiczne:
 Doprowadzenie do ustabilizowania sytuacji prawnej i ekonomicznej Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie
 Ułożenie relacji między Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie a Polskim
Towarzystwem Chemicznym
 Doprowadzenie do ustabilizowania sytuacji finansowej Polskiego Towarzystwa
Chemicznego
 Zorganizowanie – wspólnie z Oddziałem Warszawskim – obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 Podniesienie rangi, atrakcyjności i rentowności Zjazdów Polskiego Towarzystwa
Chemicznego.
Ponadto prof. J. Błażejowski przedstawił bieżące problemy finansowe Towarzystwa będące
konsekwencją zasiedlenia dużej warszawskiej kamienicy przy ul. Freta 16 po remoncie.
Obecnie PTChem poszukuje strategicznego partnera, co pozwoli na ustabilizowanie sytuacji
finansowej i utrzymanie Muzeum MSC. Prof. J. Błażejowski prowadzi działania na rzecz
podpisania umowy o współprowadzeniu Muzeum MSC przez PTChem i m. st. Warszawa.
Ważnym celem działań jest przygotowanie obchodów 100-lecia PTChem. Podczas Zjazdu
PTChem w Warszawie odbędzie się ChemPubSoc Europe Owners’ Meeting. Członkowie
PTChem będą stale zachęcani do aktywności publikacyjnej w czasopismach,
w których PTChem ma swoje udziały. Ważnym celem działań będzie podniesienie
rentowności Zjazdów PTChem. Stałym elementem programu jest prowadzenie działalności
edukacyjnej, spotkań i wykładów oraz upowszechnianie wiedzy chemicznej. Ważne jest
utrzymywanie kontaktów z otoczeniem gospodarczym i kontynuacja dobrych relacji z
Wydziałami Chemicznymi i pokrewnymi. Przedstawiciele Towarzystwa są zawsze obecni na
ogólnopolskich Zjazdach Dziekanów Wydziałów Chemicznych. Prof. J. Błażejowski omówił
źródła finansowania Towarzystwa. Głównym źródłem w chwili obecnej są tantiemy z
czasopism. Trwałe wydatki to utrzymanie Biura PTChem; jeżeli zostanie podpisana umowa z
miastem, w biurze będą pracować dwie osoby. Ponadto Towarzystwo opłaca koszty delegacji
związane z posiedzeniami Zarządu Głównego oraz Prezydium, wyjazdy na posiedzenia
ChemPubSoc Europe oraz ponosi większość kosztów związanych z wydawaniem Wiadomości
Chemicznych.
Prof. Ewa Bulska przedstawiła swój program w następujących punktach:







Misja
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
Program działań
Sekretariat PTChem
Konferencje
Czasopisma

 Edukacja.
Zamierza ona podejmować nieustające działania mające na celu zwiększenie roli PTChem w
zakresie: upowszechniania wiedzy o działalności chemików w społeczeństwie oraz edukacji i
wspierania działalności na rzecz lokalnych środowisk. Przewiduje aktywny udział PTChem w
Radzie Muzeum MSC (w miarę możliwości i warunków zewnętrznych) oraz współpracę z m.
st. Warszawa. Planuje stworzenie miejsca spotkań chemików warszawskich, polskich i z
innych krajów (uwzględniając kontakty z oddziałami) – zapraszanie gości, spotkania
naukowe. Zamierza nawiązać kontakty z innymi środowiskami naukowymi (inne dziedziny),
artystycznymi i biznesowymi. Chciałaby przekonać polskich chemików do
umiędzynarodowienia „Wiadomości Chemicznych”. Zaproponowała, aby laureaci medali
PTChem mieli obowiązek przygotowania publikacji do tego czasopisma, planuje reaktywację
Orbitala w wersji elektronicznej. Ponieważ ważnym elementem działalności PTChem jest
edukacja, chciałaby wspomagać tę działalność w oddziałach i podejmować wspólne działania
na rzecz wszystkich oddziałów. Planuje wspieranie działalności Sekcji Młodych Chemików i
Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej. Prof. E. Bulska zaproponowała następujący skład
Prezydium:






prof. dr hab. Ryszard Dobrowolski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. inż. Izabela Madura, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Łódź
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Prof. J. Lewkowski, UŁ, zapytał czy w związku z tym, iż. Prof. E. Bulska jest dyrektorem dużej
jednostki, nie pojawi się  w przypadku Jej wyboru  konflikt interesów. Prof. E. Bulska
wyjaśniła, iż rzeczywiście kieruje obecnie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW,
jednak uważa, że stworzyła dobrze zorganizowaną jednostkę i jest gotowa na nowe
wyzwania.
Prof. I. Nowak przedstawiła główną myśl przewodnią swojego programu wyborczego 
chciałaby, pamiętając o tradycji, wprowadzać nowoczesne rozwiązania do PTChem.
Najważniejsze jej zdaniem jest skuteczne działanie. W Prezydium powinny się znaleźć osoby
aktywne, mające czas na działanie w Towarzystwie. Uznała, iż należy unowocześnić
„Wiadomości Chemiczne” i starać się o przyznanie temu czasopismu współczynnika Impact
Factor. Aspekt historyczny to działalność Muzeum MSC – należy zaprosić do współpracy
profesorów chemii, którzy mogliby wygłaszać wykłady w Muzeum. Muzeum działa bardzo
dobrze w sferze merytorycznej natomiast należy dla Muzeum przygotować biznes plan, który
pozwoliłby na zaplanowanie rozwoju tej placówki. Współpracę z m. st. Warszawa należy
prowadzić w oparciu o dobrą pomoc prawną. Bardzo ważne jest prowadzenie nowoczesnej i
aktualnej strony internetowej. Członkowie Prezydium powinni zajmować się tym rotacyjnie.
Osoby działające w różnych gremiach powinny informować członków PTChem o
nadchodzących wydarzeniach. Należy starać się o współpracę z innymi Towarzystwami
Naukowymi, których jest bardzo dużo. Należy rozwijać współpracę międzynarodową i
aktywizować reprezentantów Polski w różnych gremiach. Niezmiernie ważna jest współpraca
z przemysłem. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na działania na rzecz środowiska
nauczycielskiego i informowanie go o możliwościach dokształcania. Należy oszczędzać środki
finansowe i organizować telekonferencje zamiast posiedzeń Zarządu.

Prof. J. Morzycki, UwB, zapytał wszystkich Kandydatów o możliwość przeprowadzenia
digitalizacji Polish Journal of Chemistry. Prof. J. Błażejowski stwierdził, iż niezbędna jest
zgoda autorów na upowszechnienie informacji. Prof. I. Nowak zauważyła, iż formularze były
rozsyłane do autorów.
b) Przeprowadzono głosowanie nad rekomendacją Kandydata Zarządu Głównego na
Prezesa PTChem w kadencji 2019-2021. Wynik głosowania był następujący:
 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski 17 głosów
 Prof. dr hab. E. Bulska
6 głosów
 Prof. dr hab. I. Nowak
14 głosów
Na podstawie wyników głosowania, przewodnicząca Komisji Wyborczej prof. K. WieczorekCiurowa stwierdziła, iż Zarząd Główny PTChem udzielił rekomendacji prof. J. Błażejowskiemu.
c) W kwestii wrześniowych wyborów członkowie Zarządu Głównego w głosowaniu
jawnym poparli tradycyjny sposób głosowania na kartach.
Ad. 7)
Prof. E. Witek przedstawiła stan przygotowań do 61 Zjazdu PTChem w Krakowie. Jak dotąd
podpisano tylko jedną umowę ze sponsorami. Trwa rejestracja uczestników. Prof. E. Witek
prosiła o zachęcanie członków PTChem do udziału w Zjeździe. Działa strona zjazdowa
posadowiona na serwerze uniwersyteckim. Zgłoszone zostały tytuły wykładów plenarnych
przedstawianych przez laureatów medali PTChem. Prof. E. Witek przedstawiła skład
Komitetów: Honorowego, Naukowego i Organizacyjnego. Przygotowany został ramowy
program Zjazdu. Zjazd rozpocznie się 17.09.2018 – w poniedziałek po południu. Pierwszym
wydarzeniem Zjazdu będzie Zebranie Wyborcze zaplanowane na godzinę 14:00, po którym
będzie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków PTChem. Wieczorem planowana jest
kolacja powitalna. We wtorek rano odbędzie się uroczyste otwarcie Zjazdu. Zakończenie
Zjazdu planowane jest na piątek. W trakcie Zjazdu odbędą się trzy sesje specjalne  dwie
poświęcone laureatom wyróżnień PTChem: prof. K. Dyrek w ramach Sekcji Chemii
Nieorganicznej i Bionieorganicznej i prof. R. Dziembajowi, w ramach Sekcji Technologii
i Inżynierii Chemicznej oraz uroczysta sesja poświęcona 250-tej rocznicy urodzin Jędrzeja
Śniadeckiego. W ramach Zjazdu odbędzie się Panel Dyskusyjny z udziałem prof. J.
Kijeńskiego, prezesa SITPChem, oraz B. Witowskiej-Mocek – redaktora naczelnego
czasopisma „Polimery”: „Wprowadzenie elektromobilności w Polsce. Przed progiem czy
barierą?” oraz mikrosympozjum w tematyce kalorymetrii i analizy termicznej. Na stronie
Zjazdu pojawiła się oferta imprez fakultatywnych opłacanych przez uczestników Zjazdu.
Prof. J. Palusiak zapytał, czy zostanie wcześniej udostępniony program obrad poszczególnych
Sekcji. Prof. E. Witek odpowiedziała, że nie może zaplanować programu Sekcji dopóki nie
zostaną zgłoszeni uczestnicy.
Ad. 8)
Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej przedstawił prof. M. Orlik,
przewodniczący. Prof. M. Orlik podkreślił, iż strona organizacyjna Olimpiady Chemicznej nie
obciąża kosztami PTChem i jest finansowana z dotacji MEN. Omówione zostały wyniki 64
krajowej Olimpiady Chemicznej i 49 Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, która odbyła
się w Tajlandii. Jubileuszowa, 50 Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna odbędzie się

w Czechach i na Słowacji. Prof. M. Orlik zaprosił członków ZG PTChem na uroczyste
zakończenie krajowej Olimpiady Chemicznej w dniu 16.06.2018 roku, które odbędzie się na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszerna prezentacja prof. M. Orlika
stanowi Załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 9)
Prof. J. Błażejowski poinformował członków ZG PTChem o konieczności odstąpienia
Towarzystwa od realizacji unijnego projektu „Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie
sal ekspozycyjnych w Muzeum MSC PTChem” w związku z niemożnością zapewnienia wkładu
własnego. Prof. J. Błażejowski podkreślił, iż znalazł się w niezręcznej sytuacji, gdyż w kwestii
projektu interweniował osobiście w Ministerstwie. Projekt wystawy Muzeum MSC
przygotowany przez firmę Nizio będzie realizowany z wykorzystaniem środków finansowych
pozostających w dyspozycji Muzeum. Straty, które poniesie PTChem nie będą znaczne. To co
zostało zrealizowane będzie odzyskane po podpisaniu umowy z m. st. Warszawa o
prowadzeniu wspólnej instytucji kultury. Umowa o wspólnym prowadzeniu Muzeum musi
zostać podpisana ponieważ Towarzystwo nie jest w stanie zapewnić środków finansowych na
jego utrzymanie.
Prof. Ż. Polkowska zauważyła, iż taka sprawa powinna zostać omówiona wcześniej
na posiedzeniu. Dodała, że część osób opuściła posiedzenie Zarządu Głównego i nie mogła
wysłuchać tej ważnej informacji. Prezes odpowiedział, że na wcześniej zorganizowanym
posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego przyjęto, że wszystkie sprawy dotyczące Muzeum
omówić należy w punkcie 9 programu posiedzenia.
Ad. 10)
Członkowie Zarządu Głównego nie zgłosili dodatkowych tematów do dyskusji.
Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym członkom Zarządu Głównego za przybycie i udział
w posiedzeniu. Zaprosił wszystkich obecnych na Zjazd PTChem w Krakowie. Wobec braku
dalszych głosów prof. J. Błażejowski zakończył posiedzenie Zarządu Głównego.
Protokół sporządziła Anna Dołęga

