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PROTOKÓŁ 

z kontroli działalności Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12 2019 r. 

przeprowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną trybie zdalnym w dniach 3-11.09.2020 r. 

Główna Komisja Rewizyjna w składzie: 

            Stanisław Witkowski – przewodniczący 

            Bogusława Łęska 

            Zbigniew Rozwadowski 

            Alina Sionkowska 

            Sławomira Skrzypek 

 

przeprowadziła kontrolę działalności PTChem na podstawie otrzymanej dokumentacji 

finansowej obejmującej okres od 1.01.2019 r do 31.12.2019 r. Dr hab. Szymon Bocian, prof. 

UMK, sekretarz Zarządu Głównego przedstawił pisemne sprawozdanie merytoryczne 

z działalności PTChem za rok 2019. Kustosz Muzeum MSC Sławomir Paszkiet przedstawił 

sprawozdanie z działalności Muzeum MSC. Z uwagi na zalecenia związane z pandemią 

koronawirusa, członkowie Komisji pracowali trybie zdalnym. Kontrolę przeprowadzono 

 w kontakcie telefonicznym i e-mailowym z dyrektorem biura, Panią Agnieszką Płóciennik 

i księgowym, Panem Grzegorzem Świerczyńskim. 

I. Działalność finansowa 

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem rocznym dostarczonym Komisji w dniu 1.06.2020 

r wartość środków trwałych Towarzystwa wynosiła na dzień 31.12.2019 roku 177.271,16 zł 

(wartość brutto) i nie uległa zmianie w ostatnim roku.  

Stan zapasów w końcu 2019 roku wynosił 190.000,00 zł i nie uległ zmianie w 

stosunku do 2018 roku.  

Majątek obrotowy wzrósł do 1.387.000,00 zł w 2019 r. w stosunku do kwoty 

1.152.000,00 zł w końcu 2018 r. 

W przedstawionym okresie budżetowym, tj. w roku 2019, przychody Towarzystwa 

ogółem wyniosły 2.084.000,00 zł (w 2018 roku 2.169.000,00 zł). W przychodach największą 

pozycję stanowi sprzedaż usług statutowych: 1.760.000,00 zł (w roku 2018 wyniosła 

2.023.000,00 zł). Złożyły się na nią: przychód ze Zjazdu Naukowego w Warszawie  
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855.748,78 zł, przychód ze Zjazdu Sekcji Studenckiej 74.134,66 zł oraz przychody  

z pozostałych konferencji i imprez na kwotę 274.770,66 zł, a także organizacji pokazów  

i warsztatów chemicznych 58.247,72 zł oraz otrzymanych docelowych dofinansowań na 

kwotę 423.048,00 zł. 

Przychód ze Zjazdu Naukowego w Warszawie wyniósł 855.748,78 zł, co przy 

wydatkach w wysokości 690.606,98 zł dało zysk 165.141,90 zł (zysk ze Zjazdu w 2018 r   

w Krakowie wyniósł 124.443,32). 

Należy nadmienić, że w 2019 roku Towarzystwo nie otrzymało żadnej dotacji ze 

strony Prezydenta m.st. Warszawy. 

Przychód ze składek członkowskich statutowych wyniósł 51.432,50 zł i wzrósł  

o 7.097,50 zł w stosunku do 2018 r (44.335,00 zł). Uznać to należy za fakt pozytywny, 

jakkolwiek Komisja uważa, że należy w dalszym ciągu mobilizować przewodniczących 

Oddziałów do skuteczniejszego egzekwowania płacenia składek przez członków.  

Koszty działalności PTChem za 2019 r. wyniosły 1.863.000,00 zł i były niższe  

o 399.000,00 zł w stosunku do 2018 roku (2.262.000,00 zł). 

W roku 2019 sytuacja Towarzystwa uległa poprawie. Środki finansowe zgromadzone 

na rachunkach bankowych bieżących, a także lokatach terminowych na dzień 31.12.2018 r. 

wynosiły 932,516.31zł, a na dzień 31 grudnia 2019 r. osiągnęły poziom 1.088.000,00 zł, co 

oznacza nominalny wzrost wartości o 155.483,69 zł.  

Należy zatem zauważyć, że obecna sytuacja finansowa Towarzystwa uległa poprawie. 

Niemniej jednak Komisja w dalszym ciągu zaleca utrzymywanie należytej dyscypliny 

finansowej. Można jednak wyrazić pewne obawy, w jakim stopniu na finanse Towarzystwa 

wpłynie panująca obecnie pandemia koronawirusa COVID-19. W wyniku wprowadzonych 

obostrzeń epidemicznych nie odbył się w bieżącym roku Zjazd PTChem w Łodzi, a także 

szereg konferencji i sympozjów, które zwykle zasilają budżet Towarzystwa. 

Należy przypomnieć, że PTChem jest organizacją pożytku publicznego, której 

podstawowym celem jest wspieranie nauk chemicznych, a nie gromadzenie zysku. Dlatego 

Towarzystwo podejmuje nie tylko działania o charakterze odpłatnym, ale także nieodpłatne 

lub na granicy nierentowności. Należą do nich m.in: 

- dofinansowanie organizacji imprez naukowych; 
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- wspieranie rozwoju i edukacji studentów np.: pokrycie kosztów uczestnictwa  

w konferencjach krajowych i zagranicznych, umożliwiające im prezentacje osiągnięć na 

arenie krajowej i międzynarodowej; 

- przyznawanie i finansowanie nagród o charakterze naukowym; 

- organizacja wykładów, konkursów dla dzieci i młodzieży, wystaw, udział  

w Festiwalach Nauki. 

II. Działalność statutowa 

W 2019 r Prezydium ZG obradowało 8 razy, a Zarząd Główny 2 razy. Walne 

Zgromadzenie Członków odbyło się 2 września 2019 r. w Warszawie. 

Komisję cieszy sukces naukowy 62 Zjazdu Naukowego PTChem w Warszawie, który 

odbył się w dniach 2-6 września 2019 roku. Miał on szczególny charakter, ponieważ zbiegł 

się z Jubileuszem 100-lecia Towarzystwa. Po pierwszym dniu, w którym uroczyście 

świętowano Jubileusz, nastąpiły właściwe obrady w 17 sekcjach, podczas których 

wygłoszono 148 wykładów i 242 komunikaty sekcyjne, a także zostało zaprezentowanych 

387 komunikatów posterowych. Należy dodać, że Zjazd przyniósł także dobry zysk 

finansowy w kwocie zysk 165.141,90 zł (trzeba jednak uwzględnić, że na zaproszenie gości 

otrzymało dotację z MNiSW w kwocie 30 tys. zł, a finansowanie uroczystych obchodów 100-

lecia PTChem poczynione zostało ze środków ZG PTChem. 

 Od 1 września 2019 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne uczestniczy w realizacji 

trzyletniego projektu: „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego” na kwotę 

1.974.722,42 zł. 

W dniu 9 grudnia 2019 roku, na posiedzeniu Zarządu Głównego, utworzona została 

Komisja Akredytacyjna PTChem, której celem ma być m.in. szczegółowe określenie trybu 

postępowania akredytacyjnego (zgodnego z wytycznymi ECTN), powołaniu zespołu 

ekspertów, nadzorowaniu procesu akredytacyjnego, podejmowanie decyzji o udzielaniu 

akredytacji, a w przyszłości prowadzenie innych działań na rzecz podnoszenia jakości 

kształcenia. Przedsięwzięcie to jest związane z podpisaną umową między PTChem–Chemicus 

a ECTN w sprawie pośredniczenia w udzielaniu akredytacji europejskich ECTN.  

Polskie Towarzystwo Chemiczne i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego podpisały 27 maja 2019 roku umowę o współpracy, na mocy której 

obie strony zadeklarowały wolę partnerskiej współpracy i wzajemnego poszanowania 
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wartości i misji obu organizacji z zachowaniem suwerenności i niezależności, w zgodzie ze 

statutami obu organizacji. W ramach współpracy członkowie PTChem otrzymują 50% zniżki 

na prenumeratę Przemysłu Chemicznego. 

W dniach 2-3 września PTChem było gospodarzem spotkania ChemPub.Soc Europe 

Owners Meeting w Warszawie, 

Prezes ZG PTChem, prof. Izabela Nowak, reprezentowała Towarzystwo podczas 

Konferencji w Brukseli i Paryżu, zorganizowanych z okazji 150-lecia układu okresowego 

pierwiastków chemicznych. Ponadto, odwiedziła 10 Oddziałów PTChem. 

Zaktualizowany został statut PTChem (uchwała Walnego Zgromadzenia) oraz statut  

i regulamin Sekcji Studenckich PTChem.  

W roku 2019 PTChem objął patronatem honorowym liczne konferencje, seminaria 

oraz inne przedsięwzięcia naukowe o zasięgu regionalnym, krajowym, a także 

międzynarodowym. Wśród nich należy wymienić m.in. Ogólnopolską Konferencję dla 

Nauczycieli Fizyki i Chemii w Warszawie, 9th International Workshop on Surface 

Modification for Chemical and Biochemical Sensing (Żelechów), konferencja NaBioMat  w 

Toruniu, 25th Polish Peptide Symposium w Wojanowie, czy udział w Międzynarodowych 

Targach Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych w Krakowie. 

Utworzony został profil PTChem na Facebook’u, a także przygotowana została wersja 

angielska strony internetowej: https://ptchem.pl/en. 

Szczególnie ważnym przedsięwzięciem ze strony ZG PTChem była organizacja 

obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyły się podczas 

pierwszego dnia 62. Zjazdu Naukowego PTChem w Auli Politechniki Warszawskiej,  

z udziałem wielu ważnych gości z kraju i zagranicy, w tym dwóch laureatów nagrody Nobla  

w dziedzinie chemii. Uroczystości uświetniła obecność przedstawicieli władz państwowych  

i samorządowych, byłych prezesów PTChem, rektorów wyższych uczelni, dziekanów 

wydziałów chemicznych, a także przedstawicieli europejskich towarzystw chemicznych oraz 

wydawnictw naukowych. 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie od marca 2019 roku pracuje pod nowym 

kierownictwem. Nowym dyrektorem został mianowany pan Sławomir Paszkiet. Od 2018 roku 

Muzeum funkcjonuje jako wspólna instytucja kultury, prowadzona przez Miasto Stołeczne 

https://ptchem.pl/en
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Warszawa oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Z tego względu miasto przekazuje na 

utrzymanie Muzeum kwotę 2 mln złotych rocznie, natomiast PTChem kwotę 50 tys. złotych. 

 W minionym roku Muzeum wzbogaciło się o szereg eksponatów, związanych 

głównie z krewnymi Marii Skłodowskiej-Curie. Zorganizowane zostały także 4 wystawy 

czasowe. Poszerzona została oferta edukacyjna w postaci wykładów, a także zajęć w postaci 

zwiedzania dla seniorów, osób niewidomych i niedowidzących (zwiedzanie z 

autodeskrypcją). W ramach działalności wydawniczej ukazały się, bądź są w przygotowaniu 

dwie książki związane  

z życiem i działalnością MSC. Wydane zostały także informatory, katalogi, plakaty i ulotki 

oraz materiały video, promujące muzeum. 

Komisja zauważyła fakt, że spośród 27 sekcji naukowych Towarzystwa, aż 12 z nich 

nie ma powołanych przewodniczących. Z tego powodu konieczna jest odpowiednia 

reorganizacja sekcji naukowych.  

Na koniec 2019 roku PTChem liczył ogółem 2045 członków. W roku 2019 do 

PTChem przyjęto 198 członków, w tym 53 studentów. 

 PTChem jest współwłaścicielem 16 czasopism o wysokim IF (lista zawarta  

w sprawozdaniu merytorycznym). Publikowanie w nich przez polskich autorów pozwala  

na pozyskiwanie tantiem (royalties) przez PTChem.  

III. Podsumowanie 

Komisja pozytywnie ocenia działalność merytoryczną Prezydium i Biura PTChem.  

W roku 2019 odbyło się szereg konferencji oraz innych przedsięwzięć pod 

patronatem PTChem, mających na celu zwiększenie aktywności Oddziałów i Sekcji 

Naukowych. Odbyło się również szereg konferencji cyklicznych i innych, pod patronatem 

i z udziałem organizacyjnym PTChem m.in. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego  

w Warszawie oraz wiele innych. 

Główna Komisja Rewizyjna stwierdza rzeczowe przygotowanie materiałów do oceny  

i wyraża podziękowanie pod adresem pracowników Biura Towarzystwa, działającego pod 

kierownictwem pani Agnieszki Płóciennik, panu dr hab. Szymonowi Bocianowi, a także 

panu Grzegorzowi Świerczyńskiemu, za przygotowanie sprawozdań oraz wyjaśnienia 

merytoryczne podczas sporządzania niniejszego sprawozdania.  
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IV. Wniosek końcowy 

Główna Komisja Rewizyjna PTChem stwierdza, że Prezydium ZG oraz Biuro 

PTChem w roku 2019 należycie wykonywały swoje obowiązki statutowe dotyczące sfery 

merytorycznej. Przeprowadzona kontrola sprawozdania finansowego za 2019 r. wykazała, 

że sytuacja finansowa uległa poprawie, niemniej jednak Główna Komisja Rewizyjna  

w dalszym ciągu zaleca systematyczne utrzymywanie dyscypliny finansowej. 

Komisja przedkłada niniejsze sprawozdanie do formalnego zatwierdzenia. 

 

    Przewodniczący     Członkowie 

Głównej Komisji Rewizyjnej   Głównej Komisji Rewizyjnej 

 

     Stanisław Witkowski         Bogusław Łęska 

            Zbigniew Rozwadowski 

            Alina Sionkowska 

            Sławomira Skrzypek 
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