Uchwała Walnego Zjazdu Oddziału SITPChem w Gliwicach
z dnia 9 czerwca 2010 r.

(kolor czarny – tekst uchwały,
kolor zielony – sposób realizacji uchwały w kadencji 2010-2014)
1. Uczestnicy walnego Zjazdu Oddziału SITPChem w Gliwicach z uznaniem i satysfakcją przyjęli
sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału i Prezesa Zarządu Oddziału. Delegaci deklarują
kontynuowanie podejmowanych wcześniej działań w kadencji 2010-2014.
Każda nowa kadencja władz SITPChem ustala swoje cele na fundamencie dokonań i dorobku
poprzednich kadencji. Misja SITPChem jest drogowskazem naszych wspólnych działań, a umiejętności
i praca wszystkich Członków Oddziału Stowarzyszenia, budują naszą siłę w działaniu i naszą przyjaźń.
2. Członkowie Oddziału SITPChem w Gliwicach zwiększą aktywność w zakresie wykorzystywania
możliwości działań eksperckich i dostępnych funduszy UE oraz środków budżetowych na realizację
zadań statutowych, także we współpracy z innymi oddziałami SITPChem i Rady Miejskiej FSNT NOT.
Eksperckie kompetencje Członków Oddziału były podstawą do sformułowania oferty i
przeprowadzenia szkoleń w zakresie realizowanych przez Członków Zarządu Oddziału.
Trwa aktualizacja uprawnień Rzeczoznawcy SITPChem, zgodnie z nowym wykazem specjalizacji i
nowym regulaminem przyznawania takich uprawnień przez Komisję Kwalifikacyjno - Weryfikacyjną
na tytuł Rzeczoznawcy SITPChem.
Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem współpracował z Radą Miejską NOT przy realizacji
projektu KIGNET Innowacje i zorganizował w okresie 2010-2012 praktyki dla 9 osób.
3. W Oddziale SITPChem w Gliwicach przygotowany będzie plan działań związanych z inicjatywą
ONZ/IUPAC „2011 Międzynarodowy Rok Chemii”
Już w 2010 roku prowadzone były prace przygotowawcze do IYC’2011. Dotyczyły one przygotowania
publikacji i pokazów chemicznych w szkołach i prowadzenia spotkań z uczniami i nauczycielami. Na
trwałe wpisały się one w programy cyklicznych imprez w szkołach (np. ZS nr 11 w Gliwicach), na
targach i wystawach (np. EXPOCHEM’2011i 2012), konferencje naukowo-techniczne organizowane
przez SITPChem O/Gliwice. Pomocne były materiały edukacyjne przygotowane w ramach Projektu
SITPChem i redakcji miesięcznika CHEMIK „Słoneczna Chemia” (CD, książka, kwartalnik CHEMIKLight).
Cykl wykładów w ramach „Ścieżek ludzkiego myślenia” w 2011 roku zawierał najważniejsze
przesłania Międzynarodowego Roku Chemii, a w 2013 roku prezentację postaci i działa prof. Jana
Czochralskiego z okazji 2013 – Roku Jana Czochralskiego.
4. Oddział SITPChem w Gliwicach będzie dążył do możliwie szerokiej współpracy (kontynuacja działań z
poprzednich kadencji) z uczelniami wyższymi (przede wszystkim Wydział Chemiczny Politechniki
Śląskiej) w zakresie upowszechniania ruchu stowarzyszeniowego wśród studentów, przygotowywania
konkursów (np. na najlepsze prace dyplomowe), oferty wykładów i spotkań ze studentami, a także
konsultacji/współpracy w zakresie programów kształcenia inżynierów.
Co roku organizowany jest Konkurs SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii
mającą zastosowanie praktyczne - we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej.
Laureaci wybierani przez jury na Uczelni są nagradzani finansowo i roczną prenumeratą miesięcznika
CHEMIK, a wyróżnienia są przekazywane podczas uroczystości rozdania prac dyplomowych, w
których uczestniczy Prezes Oddziału SITPChem.

Do 2013 roku prowadzony był na Wydziale Chemicznym wykład interdyscyplinarny, na który
zapraszani byli członkowie SITPChem i przybliżali studentom 5. roku swoje doświadczenia
inżynierskie i społeczne z pracy w Stowarzyszeniu.
SITPChem sformułowało swoje stanowisko w sprawie kształcenia inżynierów chemików, które było
wygłoszone podczas VII Kongresu technologii Chemicznej w Krakowie i przekazane do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5. Uznając działalność poligraficzno-wydawniczą prowadzoną w Oddziale SITPChem w Gliwicach za
bardzo dobrą, członkowie Oddziału będą dążyli do jej jak najszerszego upowszechnienia w przemyśle,
w jednostkach zaplecza naukowo-technicznego oraz w wyższych uczelniach.
Zakład Wydawniczo-Poligraficzny SITPChem wykonuje prace drukarskie i introligatorskie.
Systematycznie drukowane są tutaj czasopisma naukowo-techniczne: Polimery, Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, CHEMIK, Ochrona przed Korozją, Elastomery oraz Farby i Lakiery., a także książki,
broszury, kalendarze, kartki okolicznościowe i druki specjalnego przeznaczenia.

6. Uznając merytoryczne kompetencje członków Stowarzyszenia, podjęte będą działania na rzecz
zacieśnienia współpracy z władzami miasta w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności
gospodarki odpadami.
SITPChem O/Gliwice, nawiązał kontakt z władzami miasta oferując ekspercką współpracę z
odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego Gliwice i służbami miejskimi w przygotowaniu i
przeprowadzeniu akcji edukacyjnych, a jako mieszkańcy Gliwic - we wspólnym przeciwdziałaniu
dzikim wysypiskom i współtworzeniu przyjaznego dla mieszkańców i środowiska systemu zbiórki
odpadów. W latach 2011-2012 przygotowane były i rozprowadzone ulotki informacyjne do
mieszkańców Gliwic, a tematyka odpadów, sposobu ich zbierania, segregacji i energetycznego
przetwarzania były co roku przedmiotem wykładów i dyskusji podczas cyklicznych konferencji
naukowo-technicznych organizowanych przez O/Gliwice.

7. Należy szerzej upowszechniać aktywność oddziału SITPChem w Gliwicach, także w zakresie
działalności edukacyjnej (technicznej i humanistycznej), a także charytatywnej.
Działalność edukacyjna jest wpisana w większość prac Stowarzyszenia – jako przygotowującego
cykliczne wykłady i spotkania w szkołach oraz na powszechnie dostępnych wykładach w klubach
technika lub w szkołach.
Kol. Elżbieta Jarguz jest terenowym koordynatorem projektu współfinansowanego przez UE
„Innowacyjna technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów”; jest także autorką wykładów
nt. niezbędności kształcenia w zakresie techniki. Gliwicki Oddział SITPChem sponsoruje obiady dla
wybranych wychowanków domów dziecka oraz wspomaga Stowarzyszenia AMUN z Raciborza.
8. Oddział SITPChem w Gliwicach będzie wspierał dążenia FSNT NOT do prawnego uregulowania
funkcjonowania SITPChem – w świetle projektu ustawy o stowarzyszeniach i NOT.
W pracach zespołu koordynującego przygotowanie treści konsultowanych dokumentów,
wynikających z projektu nowej ustawy o stowarzyszeniach uczestniczą członkowie SITPChem, kol.
Jerzy Kropiwnicki, kol. Grażyna Król i kol. Erwin Sroka. Prace trwają.

Uchwałę Walnego Zjazdu Oddziału SITPChem w Gliwicach z 2010 roku realizowaliśmy
wszyscy razem, wspólnie pracując i oddając naszą wiedzę, życzliwość i umiejętności dla
spraw, które uznaliśmy przed czterema laty za najważniejsze. Ale ta praca zawsze była
połączona z wielką przyjemnością bycia razem i przyjaźnią. Dziękuję wszystkim Koleżankom i
Kolegom za tę przyjaźń i za zaufanie.

