Sprawozdanie Przewodniczącego Polskiej Grupy EMR (PG EMR)
za okres 27.06.2016 do 6.06.2018.
Poprzednie Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiej Grupy EMR (po pierwszym zebraniu
inaugurującym PG EMR w dniu 20 maja 2010 r. w Rzeszowie w czasie trwania I Forum EMR-PL,
zebraniach w czasie trwania II Forum w Huciskach w roku 2012, III Forum w Krakowie w roku 2014)
odbyło się dniu 27.06.2016 w czasie trwania IV Forum EMR-PL w Poznaniu. Protokoły z wszystkich
zebrań wraz z listą obecnych są zamieszczone na stronie internetowej PG EMR.
W wyniku głosowania następujące osoby zostały jednogłośnie wybrane członkami Zarządu:
Przewodniczący:
prof. Czesław Rudowicz, WCh, UAM (do IX 2018 także IF ZUT)
I v-ce Przewodniczący:
prof. Wojciech Kempiński, IFM PAN
II v-ce Przewodniczący:
prof. Julia Jezierska, WCh UWr
Członek Zarządu:
prof. Zbigniew Sojka, WCh UJ
Moderator strony internetowej:
dr. Ireneusz Stefaniuk
Sekretarz (nominacja):
dr Magdalena Wencka, IFM PAN
Wszystkim członkom Zarządu obecnej kadencji składam serdeczne podziękowania za współpracę
i wsparcie.
Kontynuując działalność Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (PT EPR),
PG EMR wypracowała stabilną strukturę organizacyjną, która zapewniła efektywną pracę dla dobra
środowiska EMR w kraju. Dowodem tego jest zorganizowanie kolejnego, V Forum EMR-PL przez
środowisko wrocławskie pod wspólnym przewodnictwem dr hab. Marii Jerzykiewicz i prof. Julii Jezierskiej,
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, w Kudowie - Zdroju, 5 - 8 czerwca 2018 roku.
1. Strona internetowa PG EMR
Strona internetowa PG EMR, dostępna pod adresem: http://pgemr.org/, została znacznie ulepszona w maju
2017 r. Dzięki zaangażowaniu i dużemu wysiłkowi Pani dr Aliny Zalewskiej, strona zyskała nowa szatę
graficzną i funkcjonalność, a także zostało opracowane ulepszone logo PG EMR oraz Forum. Fizycznie
internetowa PG EMR pozostaje na serwerze w IF UR i jest nadal administrowana przez dr I. Stefaniuka i
mgr B. Cienka. Pani dr Zalewskiej dziękuję za podjęcie się tego zadania bez żadnych opłat oraz dr
Stefaniukowi za zapewnienie funduszy na opłaty za domenę. Strona zawiera także linki do Ośrodków EMR
(EPR/ESR) w Polsce oraz do innych stron internetowych związanych tematycznie. Uaktualnianie danych
zależy jednakże od napływu informacji z różnych ośrodków.
2. Członkostwo
Warto przypomnieć, że w ramach nowej struktury organizacyjnej każda osoba zajmująca się tematyką EMR
(EPR/ESR) w Polsce ma prawo uważać się za członka PG EMR oraz że nie pobieramy składek
członkowskich. Ponieważ zrezygnowaliśmy z Formularza Zgłoszeniowego na stronie internetowej z uwagi
na nikłe wykorzystanie, potencjalnych nowych członków prosimy o wysłanie emaila z danymi
kontaktowymi na skrzynkę pocztową Sekretarza PG EMR. Zwracamy się też z prośbą o uaktualnianie
adresów emailowych (lub danych osobowych) w przypadkach zmiany adresu (lub statusu).
3. Zakres działalności
Działalność PG EMR skupia się przede wszystkim na koordynacji organizacji kolejnego Forum EMR-PL, a
także na przekazywaniu informacji istotnych dla całego środowiska. M.in. regularnie przekazujemy na całą
listę adresową PG EMR informacje o możliwościach zatrudnienia w laboratoriach EMR/EPR w innych
krajach, jak również komunikaty European Federation of EPR Groups (EFEPR).
Pod auspicjami Polskiej Grupy EMR i pod sprawnym kierownictwem Współ-Przewodniczących Komitetu
Organizacyjnego: dr hab. Marii Jerzykiewicz i prof. Julii Jezierskiej (WCh UWr) zorganizowano obecne V
Forum EMR-PL w Kudowie - Zdroju. Serdecznie dziękuję obu Paniom Współ-Przewodniczącym i całemu
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Komitetowi Organizacyjnemu za podjęcie się tego zadania. Dzięki zaangażowaniu Komitetu
Organizacyjnego możemy uczestniczyć w obecnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym PG EMR.
Organizacja kolejnych Forum EMR-PL i wybór miejsca jest tematem do dyskusji. Wstępnie miło mi
poinformować, że prof. Nikos Guskos (IF ZUT, Szczecin) zgodził się podjąć organizacji VI-ego Forum
EMR-PL. Warto podkreślić, że VI-e Forum EMR-PL w 2020 będzie jubileuszowe - minie wtedy 10 lat
"naszego" istnienia. Co do VII-ego Forum w 2022 zachęcałbym koleżanki i kolegów z innych silnych
ośrodków badań EMR, do podjęcia się tego zadania.
4. Struktura organizacyjna Zarządu PG EMR
Zgodnie z przyjętą na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym PG EMR, podczas II Forum EMR-PL w
Huciskach, propozycją Przewodniczącego, w skład Zarządu wchodzą:
1. Przewodniczący,
2. I Wiceprzewodniczący (osoba organizująca dane Forum),
3. II Wiceprzewodniczący (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. Z uwagi
na osiągnięcie przez obecnego Przewodniczącego (i Założyciela PG EMR) w tym roku tzw. 'wieku
emerytalnego', należałoby się zastanowić nad zmianą na tej pozycji oraz struktury organizacyjnej Zarządu
PG EMR. Proponuję na wzór przyjęty przez APES, utworzenie 'dożywotniej' pozycji "Przewodniczący
Założyciel" lub "Założyciel i Honorowy Przewodniczący
5. Plany na kolejną kadencję oraz inne sprawy – do dyskusji
a. Możliwość zorganizowania kolejnych Forum EMR-PL wspólnie ze środowiskami EMR w sąsiednich
krajach, zwłaszcza tzw. dawnej Europy Wschodniej - prof. Zbigniew Sojka przedstawi wstępną
propozycje w tej sprawie. Jeżeli Państwo upoważnią Zarząd PG EMR do podjęcia rozmów w tej sprawie,
podejmiemy odpowiednie kroki.
b. Możliwość zorganizowania w ramach VI-ego Forum EMR-PL w Szczecinie 'EFEPR school' wspólnie ze
Zarządem EFEPR. Poniżej podaję email prof. dr. Sabine Van Doorslaer z 21 Maja 2018:
I think many of you share the frustration that we didn’t have an EFEPR school for such a long time.
Some are considering that they might organize a school, but little is moving. In order to attempt to get
out of this situation, I would like you to forward the below call for proposals for an EFEPR school in the
period 2019-2021 to all your national EPR scientists and EPR contacts. I hope to have enough
proposals so that we can organize 2 schools in this period. In order to make sure that this call gets
distributed to all EPR groups, I have included (when possible) more than one person/country in this
mail. Please, forward this information to as many senior EPR scientists as possible. Let us try to get the
EFEPR summer schools going again by launching this call (and responding to it).
Zasadniczy problem do rozwiązania to, kto będzie finansował taką Szkołę? Jeżeli Państwo upoważnią
Zarząd PG EMR do podjęcia rozmów w tej sprawie, podejmiemy odpowiednie kroki.
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
kontynuację działalności PG EMR, przede wszystkim organizację kolejnych Forów EMR-PL, aby bardziej
integrować środowisko EMR w kraju i nie tylko.

Czesław Rudowicz
Przewodniczący, Polska Grupa EMR
Email: <crudowicz@zut.edu.pl>

Poznań, 22 maja 2018
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Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Grupy EMR, Wrocław, 7 czerwca 2018
Plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powitanie
Sprawozdanie Przewodniczącego za okres 27.06.2016 do 6.06.2018.
Dyskusja sprawozdania i akceptacja.
Organizacja VI-ego i VII-ego Forum EMR-PL.
Plany na kolejną kadencję oraz inne sprawy – do dyskusji.
Wolne wnioski.
Wybór Zarządu.
Zamknięcie Zebrania.
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