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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTChem W LATCH 2013-2015 
 

W dniu 13.12.2012 r. odbyły się wybory Przewodniczącego oraz Zarządu Oddziału 
Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jednogłośnie wybrano kol. Adam Pronia na 
przewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego. Jednocześnie, poniżej wymienione osoby 
zostały wybrane na członków Zarządu Oddziału Warszawskiego: 
 dr hab. inż. Ewa Białecka-Florjańczyk prof. SGGW (SGGW),  
 dr inż. Izabela Madura (PW),  
 dr hab. inż.Halina Szatyłowicz (PW),  
 dr Leon Fuks (IChTJ),  
 prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski (IChTJ, NIL),  
 mgr Wanda Szelągowska (UW),  
 dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek (SGGW),  
 dr Beata Dasiewicz (SGGW),  
 dr Sławomir Ostrowski (IChTJ),  
 dr inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak (PW),  
 dr inż. Paweł Horeglad (UW),  
 Paulina Taraszewska (UW),  

Funkcję Zastępców Przewodniczącego sprawowały kol. Ewa Białecka-Florjańczyk i kol. Izabela 
Madura, skarbnika - kol. Halina Szatyłowicz, a Sekretarza - kol. Leon Fuks. 

 

W momencie rozpoczęcia kadencji stan członkowski Oddziału oscylował wokół liczby 400 osób 
i podobna liczba utrzymała się do końca kadencji. 

Za priorytetowe działania, Zarząd przyjął: 

(1). usprawnienie obiegu informacji pomiędzy Zarządem a członkami Oddziału. 

(2). organizację zebrań naukowych i wykładów popularyzatorskich z rożnych dziedzin chemii oraz z 
nauk pokrewnych. 

(3). udział w dorocznych Festiwalach Nauki Polskiej i Pikniku Nauki 

(4). pomoc w integracji warszawskiego środowiska chemików pracujących zarówno na wyższych 
uczelniach i w instytutach naukowo-badawczych, jak i w szkolnictwie oraz w przemyśle. 

 

Ad 1.: Stworzono i na bieżąco weryfikowano listę zawierającą aktualne adresy poczty 
elektronicznej członków Oddziału. Rozpoczęto także prowadzenie strony internetowej Oddziału. Jej 
aktualny adres: http://www.ptchem.waw.pl/. 

Starano się, aby na stronie www znajdowały się tylko aktualne wiadomości. Odsyłacze do stron 
domowych większości warszawskich instytutów naukowych pozwalają na zorientowanie się w ich 
profilu naukowym. Niezależnie od strony internetowej Oddziału, działa także internetowa strona 
organizowanych corocznie konferencji dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych 
środowiska warszawskiego ChemSession (http://iwvw.ptchem.waw.pl/chemsession.html). 

http://www.ptchem.waw.pl/
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Ad 2.: W trakcie kadencji 2013-2015 odbyło się 19 wykładów z różnych, aktualnie ważnych 
dziedzin chemii. 

W związku z rozpoczętym remontem siedziby ZG PTChem, wykłady zostały przeniesione na 
Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej. Na spotkania czwartkowe zwykle przychodzi 20-50 osób.  

 

Ad 3.: Oddział Warszawski PTCh współuczestniczył w organizacji Pikników Naukowych oraz 
Festiwali Nauki w Warszawie. W ich ramach odbyło się 12 lekcji oraz pokazów. Od roku 2015, ze 
względu na trwający remont siedziby Polskiego Towarzystwa Chemicznego, lekcje festiwalowe odbyły 
się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, bud.32 (Wydział Nauk o Żywności), 
piętro II, sala 2070. 

 

Ad 4.:  

ChemSessions: 

W trakcie mijającej kadencji, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 
zorganizował trzy na jednodniowe seminaria doktorantów chemików środowiska warszawskiego 
ChemSessions. Zostały one zorganizowane w Wydziale Chemicznym PW (2013 r.), Instytucie Chemii i 
Techniki Jądrowej (2014 r.) oraz w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego - CENT III (2015 r.). W latach 2013-2015 doktoranci z Warszawy i z kilku uczelni z całej 
Polski przedstawili średnio 190 plakatów.  

Sekcja Dydaktyki Chemii PTCh-OW corocznie przeprowadziła kilka konferencji oraz 
seminariów szkoleniowych dla uczniów i/lub nauczycieli nauk przyrodniczych szkół 
ponadgimnazjalnych.  

 

W latach 2013-2015 złożył szereg wniosków o medale PTChem. Wnioski Oddziału zostały 
częściowo poparte przez Komisję Wyróżnień i Medali PTChem.  

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem ustanowił także Nagrodę im. Wojciecha 
Świętosławskiego przyznawaną przez Oddział Warszawski od roku 2013 za wybitne osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie chemii, technologii chemicznej i nauk pokrewnych. Nagroda przyznawana była 
za prace opublikowane lub wykonane w ostatnich pięciu latach w trzech stopniach: stopnia III-go dla 
osób, które nie przekroczyły 30. roku życia; stopnia II-go dla osób, które nie przekroczyły 40. roku 
życia, zaś stopnia I-go - niezależnie od wieku nominowanych. Przyznano także nagrodę. Corocznie 
przyznano po jednej nagrodzie w każdej z kategorii oraz jednorazowo przyznano nagrodę specjalną. 

 

Na zakończenie kadencji 2013-2015 r. w na koncie bankowym OW PTChem jest 11 530,13 zł. 
 

Komisja Rewizyjna przy Zarządzie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego wnosi o zaakceptowanie działalności ustępującego Zarządu.. 
 

Za Komisję Rewizyjną Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem 
Prof. dr hab. Roman MIERZECKI 

 

Do wiadomości: 

 a/a 

 Zarząd Główny PTChem 

 


