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Sprawozdanie Przewodniczącego Polskiej Grupy EMR za okres 20.05. 2010 do 17.05.2012 
 

Zebranie Inaugurujące Polską Grupę EMR (PG EMR) odbyło się dniu 20 maja 2010 r. w Rzeszowie w 
czasie trwania I Forum EMR-PL.  PG EMR kontynuuje działalność Polskiego Towarzystwa Elektronowego 
Rezonansu Paramagnetycznego (PT EPR), w ramach nowej struktury organizacyjnej, dla dobra środowiska 
EMR w kraju. 
 
1. Strona internetowa PG EMR 
 

Poprzednia strona internetowa PG EMR, http://pin.if.uz.zgora.pl/epr/, administrowana przez dr S. 
Żurka, z powodu utrudnień technicznych z dotychczasowym serwerem, została czasowo zawieszona w 2011 
roku.  Dziękuję dr Żurkowi za ofiarną pracę od podstaw nad stroną internetowa, najpierw PT EPR, a 
następnie PG EMR.  Strona PG EMR została przeniesiona na początku 2012 r. do IF UR i jest dostępna pod 
adresem: http://pgemr.org/.  Obecnie jest administrowana przez dr I. Stefaniuka i mgr B. Cieniek z IF UR. 
Obecna domena „pgemr.org” jest płatna i musimy podjąć kroki, aby zapewnić fundusze na dalsze opłaty.   
Opłata za domenę 61.50 zł do połowy maja 2013 roku została zapłacona przelewem  przez dr I. Stefaniuka. 

Trwają prace nad dalszym rozwojem strony internetowej PG EMR oraz uaktywnieniem reprezentantów 
Ośrodków EMR (EPR/ESR) w Polsce.  Mamy nadzieję, że otrzymamy od reprezentantów informacje 
odnośnie linków do stron internetowych grup z danego ośrodka oraz pomoc w koordynacji informacji 
pomiędzy grupami a Zarządem PG EMR.  Linki do Ośrodków EMR w Polsce mają być zamieszczone na 
mapce w wersji polskiej i angielskiej. 
 
2. Członkostwo 
 

W ramach nowej struktury organizacyjnej zrezygnowaliśmy ze składek członkowskich. Przyjmowanie 
nowych członków odbywa się przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.  Lista emailowa członków 
obejmuje obecnie 153 osoby.  Kilkanaście adresów emailowych w okresie ostatnich dwóch lat przestało być 
aktualne.  Dlatego zwracam się z prośbą o uaktualnianie danych osobowych w przypadkach zmiany adresu 
lub statusu. 

 
3. Wyrejestrowane Polskiego Towarzystwa EPR (PT EPR) 
 

Zgodnie z protokółem z ostatniego Walnego Zebrania PT EPR w Rzeszowie, profesor A. Więckowski 
przeprowadził rozeznanie odnośnie procedury wyrejestrowania PT EPR z Krajowego Rejestru Sądowego w 
Poznaniu.  Dziękuję profesorowi Więckowskimu za przygotowanie w tej sprawie obszernej notatki, która 
jest do wglądu na życzenie. Jak się okazało, wyrejestrowanie PT EPR wymagałoby uprzedniego rozwiązania 
stowarzyszenia PT EPR zgodnie ze Statutem PT EPR.  Ze względów technicznych omawianych na ostatnim 
Walnym Zebraniu PT EPR formalne rozwiązanie PT EPR jest praktycznie niemożliwe.  Dlatego po 
konsultacjach z Zarządem PG EMR postanowiono nie kontynuować dalszych działań w tej sprawie. 
 
4. Zakres działalności 
  
(i)   Działalność integracyjna, tzn. rola wspierająca i doradcza Zarządu przy opracowywaniu wspólnych 

podań o granty badawcze lub pomoc w tworzeniu sieci naukowych, zależy od zainteresowania i 
poparcia całego środowiska.   Dotychczasowe próby zjednoczenia się wokół wspólnych celów miały 
charakter rozpoznawczy.  Działania Przewodniczącego PG EMR w tym zakresie są uwarunkowane 
zapotrzebowaniem środowiska.  W okresie ostatnich dwóch lat nie było konkretnych zgłoszeń. 

(ii)  W ramach rozwijania kontaktów międzynarodowych, informacje o utworzeniu PG EMR zostały 
przekazane do kilkudziesięciu naukowców poza Polską, oraz do odpowiednich organizacji, m.in. z 
International EPR/ESR Society (IES), European Federation of EPR Groups (EFEPRG), oraz Asia-
Pacific EPR/ESR Society (APES).  

(iii)     Organizacja Forum EMR-PL:  
• Pod auspicjami Polskiej Grupy EMR, Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej, we współpracy 

z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, zorganizował obecne Drugie Forum 
EMR-PL.  Serdecznie dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu pod kierunkiem prof. Kazimierza 
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Dzilińskiego za podjęcie się tego zadania. Dzięki zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego 
możemy uczestniczyć w obecnym Walnym Zebraniu PG EMR. 

• Organizacja III-ego Forum EMR-PL: według wstępnych ustaleń na I-wszym  Forum EMR-PL, prof. 
Z. Sojka, UJ, Kraków, oferował zorganizowanie III-ego Forum EMR-PL  – do potwierdzenia. 

• Organizacja IV-ego Forum EMR-PL: wybór miejsca jest do dyskusji - zachęcałbym koleżanki i 
kolegów z Wrocławia, jako bardzo silnego ośrodka badań EMR, do podjęcia się tego zadania.   

 
5. Struktura organizacyjna Zarządu PG EMR 
 
Wydaje się celowe rozszerzenie składu Zarządu.  Obecnie w skład Zarządu wchodzą tylko: 

1. Przewodniczący, 
2. I Vice Przewodniczący (osoba organizujaca dane Forum), 
3. II Vice Przewodniczący (osoba organizujaca nastepne Forum), 
4. Sekretarz (osoba nominowana przez Przewodniczącego), 
    oraz niewybieralny członek - Webmaster stron internetowych. 

W przypadku wyboru następnego Przewodniczącego, co nastąpi w przyszłości, zachodzi potrzeba dodania 
pozycji:  

5. Poprzedni Bezpośredni Przewodniczący (z ang. Immediate Past Chairman). 
Natomiast w przypadku ustąpienia jakiegoś członka Zarządu w okresie pomiędzy wyborami, celowe byłoby 
dodać pozycję:  
 6. Członek Zarządu. 
 
6. Inne sprawy – do dyskusji 
 
Wnioski wynikające z dyskusji panelowych w czasie I Forum EMR-PL: (i) „Ulepszenie i rozwój aparatury 
EMR w kraju”, (ii) „Perspektywy rozwoju badań EMR (EPR+ESR) w Polsce” lub zgłoszone w ankietach:   
 

• Organizacja szkoleń młodych pracowników w zakresie nowych technik EMR oraz podstaw 
teoretycznych spektroskopii EMR. 

• Wspólne starania o stworzenie laboratorium krajowego do badań HMF-EMR (z ang. high-magnetic 
field/high-frequency EMR). 

• Granty aparaturowe na ulepszanie istniejących spektrometrów starszego typu. 
• Ustanowienie nagrody za prace doktorskie w zakresie EMR. 

 
Podsumowując, przyjęcie nowej struktury organizacyjnej dla Polskiej Grupy EMR [PG EMR] w maju 
2010 roku pozwoliło na odnowienie, na szczeblu krajowym, działalności przedstawicielstwa środowiska 
związanego z badaniami EMR w Polsce. Zarząd PG EMR stawia sobie za cel w następnych latach dalszą 
konsolidację działalności PG EMR prowadzącą do bardziej dynamicznej i zintegrowanej aktywności 
środowiska EMR w kraju. 
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