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Sprawozdanie Przewodniczącego Polskiej Grupy EMR za okres 17.05.2012 do 24.06. 2014 

 

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiej Grupy EMR (pierwsze po Zebraniu Inauguracyjnym PG 

EMR w dniu 20 maja 2010 r. w Rzeszowie w czasie trwania I Forum EMR-PL) odbyło się dniu 17 maja 

2012 r. w Hucisku, w czasie trwania II Forum EMR-PL. Protokół z tego Zebrania (wraz z Listą obecnych) 

został zamieszczony na stronie internetowej PG EMR w czerwcu 2012.  

W wyniku głosowań następujące osoby zostały jednogłośnie wybrane członkami Zarządu: 

1.  Przewodniczący, prof. Cz. Rudowicz, IF ZUT 

2.  I Vice Przewodniczący: prof. K. Dziliński, IF PCz. 

3.  II Vice Przewodniczący: prof. Z. Sojka, WCh UJ. 

4.  Sekretarz: dr D. Piwowarska, IF ZUT.  

5.  Poprzedni Bezpośredni Przewodniczący – wakant. 

6.  Członek Zarządu: dr I. Stefaniuk, IF UR. 

7.  Niewybieralny członek - administrator stron internetowych: mgr B. Cieniek, IF UR. 

Wszystkim członkom Zarządu obecnej kadencji składam serdeczne podziękowania za współpracę i 

wsparcie. 

 

PG EMR kontynuuje działalność Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego 

(PT EPR), w ramach nowej struktury organizacyjnej, dla dobra środowiska EMR w kraju.  Miło mi 

podzielić się dobrą wiadomością, że okres konsolidacji PG EMR przebiega pomyślnie.  Dowodem tego jest 

zorganizowanie kolejnego, III Forum EMR-PL w Krakowie (zob. też niżej). 

 

1. Strona internetowa PG EMR 

 

Strona internetowa PG EMR, dostępna pod adresem: http://pgemr.org/, jest obecnie administrowana przez 

dr I. Stefaniuka i mgr B. Cieneka z IF UR. Obu kolegom dziękuję za wkład pracy i zapewnienie funduszy na 

opłaty za domenę.  Liczba linków do Ośrodków EMR (EPR/ESR) w Polsce oraz do innych stron 

internetowych związanych tematycznie znacznie się powiększyła.  Niestety, nie udało się uaktywnienie 

reprezentantów z różnych ośrodków.  Nie otrzymaliśmy od reprezentantów informacji odnośnie linków do 

stron internetowych grup z danego ośrodka oraz pomocy w koordynacji informacji pomiędzy grupami a 

Zarządem PG EMR.  Zamieszczone na stronie internetowej PG EMR linki do Ośrodków EMR w Polsce 

zostały zebrane w ramach Zarządu i zamieszczone na mapce w wersji polskiej i angielskiej.  Powstaje 

pytanie czy nadal wybierać reprezentantów z różnych ośrodków.  Proponuję, aby zrezygnować z tej opcji.  

 

2. Członkostwo 

 

W ramach nowej struktury organizacyjnej zrezygnowaliśmy ze składek członkowskich. Przyjmowanie 

nowych członków odbywa się przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.  Lista emailowa 

skompilowana przez Przewodniczącego obejmuje obecnie około 160 osób zajmujących się tematyką EMR 

(EPR/ESR) w Polsce.  Trudno powiedzieć ile osób z tej listy uważa się za członków PG EMR.  Kilkanaście 

adresów emailowych w okresie ostatnich dwóch lat przestało być aktualne.  Dlatego zwracam się z prośbą o 

uaktualnianie adresów emailowych (lub danych osobowych) w przypadkach zmiany adresu (lub statusu). 

 

Dostępny na stronie PG EMR elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy jest prawie nieużywany, ale wszystkie 

kontakty za jego pośrednictwem są na bieżąco sprawdzane przez administratora.  Z tej bazy można 

emailowo wysłać prośbę o aktualizację danych do wszystkich zarejestrowanych osób. Możemy też 

przygotować taki formularz w Wordzie do rozesłania na ogólną Lista emailowa.  Jednakże, z uwagi na nikłe 

zainteresowanie wątpliwe wydaje się czy opcja elektronicznego Formularza będzie użyteczna.  Wobec 

dotychczasowych doświadczeń powstaje generalne pytanie czy nadal kontynuować rejestrację nowych 

członków czy przyjąć, że każda osoba zajmująca się tematyką EMR (EPR/ESR) w Polsce ma prawo uważać 

się za członka PG EMR.  Sprawa ta jest tematem do dyskusji.   

 

3. Zakres działalności 

  

http://pgemr.org/
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Działalność PG EMR skupia się na przekazywaniu informacji istotnych dla całego środowiska oraz na 

koordynacji organizacji Forum EMR-PL. Pod auspicjami Polskiej Grupy EMR i pod sprawnym 

kierownictwem prof. Z. Sojki, z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), we współpracy z  

Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej UJ zorganizowano obecne Trzecie Forum EMR-PL.  Serdecznie dziękuję Komitetowi 

Organizacyjnemu pod kierunkiem prof. Zbyszka Sojki za podjęcie się tego zadania. Dzięki zaangażowaniu 

Komitetu Organizacyjnego możemy uczestniczyć w obecnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym PG 

EMR.  

Organizacja IV-ego Forum EMR-PL i wybór miejsca jest tematem do dyskusji - zachęcałbym koleżanki i 

kolegów z Wrocławia lub Poznania, jako bardzo silnych ośrodków badań EMR, do podjęcia się tego zadania.   

 

5. Struktura organizacyjna Zarządu PG EMR 

 

Zgodnie z przyjętą w Hucisku propozycją Przewodniczącego,  w skład Zarządu wchodzą: 

1.  Przewodniczący, 

2.  I Vice Przewodniczący (osoba organizująca dane Forum), 

3.  II Vice Przewodniczący (osoba organizująca następne Forum), 

4.  Sekretarz (osoba nominowana przez Przewodniczącego), 

5. Poprzedni Bezpośredni Przewodniczący (z ang. Immediate Past Chairman) - pozycja do 

obsadzenia w przypadku wyboru następnego Przewodniczącego, 

 6.  Członek Zarządu, 

7.  Niewybieralny członek - administrator stron internetowych. 

Wybór nowego Zarządu jest tematem do dyskusji.  Kandydatury można również proponować z sali. 

 

6. Inne sprawy – do dyskusji 

 

Odnośnie wniosków rozważanych na poprzednim Zebraniu: 

 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. 

Proponuję, aby powrócić do rozważenia tych spraw o ile zaistnieje taka potrzeba i silniejsze wsparcie ze 

strony środowiska. 

 

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. 

 

 

 
 

Czesław Rudowicz  

Przewodniczący, Polska Grupa EMR                   Szczecin, 9 czerwca 2014  

Email: <crudowicz@zut.edu.pl> 

 

 


