
Warszawa, 22.02.2021  

 

Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego  

które odbyło się w trybie zdalnym, w dniu 22 lutego 2021 r. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium ZG PTChem:  

prof. dr hab. Izabela Nowak - prezes, prof. dr hab. Robert Pietrzak- wiceprezes, dr hab. Rafał Latajka - 

wiceprezes, prof. dr hab. Artur Michalak - wiceprezes, dr hab. Szymon Bocian- sekretarz,  prof. dr hab. 

Janusz Ryczkowski, - członek Prezydium, Agnieszka Płóciennik – dyrektor biura PTChem. 

 

Przekazane informacje: 

1. Prezydium ZG PTChem zaakceptowało kandydaturę pani Dobromiły Skalskiej-Tittel na 
zastępcę dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.   

2. W związku ze zmianami przepisów konieczne będzie wprowadzenie zmian w Statucie 
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. 

3. Ze względu na warunki epidemiczne, Zjazd PTChem będzie musiał odbyć się w formie 
hybrydowej lub on-line. Zjazd stacjonarny w Łodzi wydaje się niemożliwy do realizacji. Z tego 
powodu konieczne jest ustalenie nowego kosztorysu i nowych stawek za uczestnictwo w 
konferencji. 

4. Konferencja on-line wiąże się z niższym budżetem. Z powodu zmiany kosztorysu Zjazdu 
zmniejszona zostanie kwota dofinansowania ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

5. Zaobserwowano niepokojącą sytuację, że w raz z wnioskami o Nagrody PTChem składane są 
wnioski o członkostwo. W zaistniałej sytuacji rozważana jest konieczność posiadania 
pewnego stażu przed złożeniem wniosku o nagrodę. Zmiana ta będzie wymagać 
wprowadzenia zmian w regulaminach przyznawania nagród.   

 
 

Podjęte decyzje 

1. Ze względu na stan pandemii, wybory władz PTChem mogą zostać przełożone do 60 dni od 

dnia zakończenia pandemii. Prezydium ZG PTChem podjęło decyzję o przeprowadzeniu 

wyborów w ramach Zjazdu Towarzystwa w Łodzi w trybie zdalnym. 

2. Przygotowana zostanie ankieta umożliwiająca rozeznanie sytuacji w kwestii zainteresowania 

potencjalnych uczestników różnymi formami realizacji Zjazdu PTChem w roku 2021. 

3. Przyjęto 15 nowych członków, w tym 12 członków zwyczajnych, 2 doktorantów i  1 

nauczyciela. 

 

 

 



4. PTChem objęło patronatem honorowym dwa wydarzenia:  

 XV Święta Liczby Pi które odbędzie się 15 marca 2021 na Wydział Nauk Ścisłych i 

Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

 e-konferencję "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna TU i TERAZ!", 

która odbędzie się 21 kwietnia 2021 na Politechnice Śląskiej. 

 

Sekretarz Prezydium ZG PTChem 

 

Szymon Bocian 


