
POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE
             Organizacja Pożytku Publicznego

Chciałbym oznajmić Szanownym Koleżankom i Kolegom, że będę  kandydował w wyborach na 
prezesa PTM kolejnej kadencji aby kontynuować realizację programu przedstawionego w roku 

2013.

Deklaracja programowa (skrótowo), na końcu dla porównania deklaracja z roku 2013.

1. Stabilizacja instytucjonalna PTM, i jednocześnie rozszerzenie jego działania, więc i postrzega
nia, na sprawy warunków pracy, w tym spraw zwiększającego się relatywnego ubóstwa środowiska 
wzorem stowarzyszeń zawodów twórców artystycznych czy lekarzy. Strukturalne rozszerzenie 
PTM poza granice Polski przez zorganizowanie członków PTM w koła w poszczególnych krajach.

2.  Wykorzystanie Zjazdu Matematyków Polskich w roku 2019 w Krakowie w 100 lecie istnienia 
PTM jako okazji do stworzenia wspólnej platformy, sojuszu, nawet związku ze wszystkimi stowa
rzyszeniami związanymi z edukacją i popularyzacją matematyki w Polsce zarówno działającymi 
centralnie jak i lokalnie, nie określając jeszcze w tej chwili ram proponowanych formalnych tego 
aliansu.

3. Zdecydowana kontynuacja  nacisku na skuteczne pozyskiwanie nowych członków poprzez 
uatrakcyjnienie członkostwa w PTM. Uświadomienie całemu środowisku, w szczególności wła
dzom jednostek akademickich i naukowych,  że istnienie silnego licznego Towarzystwa niezależ
nego od struktur państwowych i administracyjnych to duża wartość, zarówno na szczeblu central
nym jak i lokalnym. 
 
4. Występowanie na zewnątrz reprezentując środowisko we wszystkich statutowo określonych 
sprawach dotyczących  matematyki w PL a  nawet matematyki w świecie. W szczególności pod
trzymanie ostatnio bardzo dobrej i owocnej współpracy z KM PAN, IMPAN i wieloma Wydziała
mi i Instytutami Matematycznymi w Polsce. Dalsza współpraca z KM PAN w reprezentowaniu 
matematyki polskiej na forum międzynarodowym, w szczególności wobec IMU i EMS.

5. Organizacja pracy PTM w taki sposób aby wymagało to mniejszego wysiłku fizycznego i finan
sowego od osób czynnie w tę pracę zaangażowanych, w szczególności organizacja stałego Biura 
PTM wzorem innych towarzystw matematycznych. No i oczywiście dalsza  komputeryzacja form 
działania. Organizacja kolejnych spotkań bilateralnych z towarzystwami z innych krajów. 
  
6. Podjęcie we współpracy z innymi Towarzystwami Naukowymi w Polsce wspólnej walki  "o" 
większe nakłady finansowe na naukę i oświatę, oraz "przeciwko" coraz  bardziej zwiększającej  się 
biurokratyzacji w nauce.
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                                    Deklaracja z roku 2013 

1. Więcej Towarzystwa a mniej instytucji w PTM.    
                                                                                                     
2. PTM jako Towarzystwo bardziej winno popierać inicjatywy i działania swych członków, grup, 
środowisk, niż organizować centralnie takie działania. PTM musi zdecydowanie dążyć do porozu
mienia, a nawet współpracy ze wszystkimi stowarzyszeniami związanymi z edukacją i popularyza
cją matematyki w Polsce zarówno działającymi centralnie jak i lokalnie.

3. Zdecydowane położenie nacisku na skuteczne pozyskiwanie nowych członków poprzez uatrak
cyjnienie członkostwa w PTM.  

4. Występowanie na zewnątrz reprezentując środowisko we wszystkich statutowo określonych 
sprawach dotyczących  matematyki w PL a  nawet matematyki  w świecie. W szczególności pod
trzymanie ostatnio uzyskanych sukcesów w wyborze desygnowanych przez PTM kandydatów do 
centralnych organów decyzyjnych i doradczych zajmujących się nauką i edukacją  w Polsce. Co 
więcej rozszerzenie tej polityki poprzez wysuwanie i promowanie kandydatów  PTM do międzyna
rodowych instytucji i stowarzyszeń  matematycznych np. Komitetu Wykonawczego EMS.

5. Organizacja pracy PTM w taki sposób aby wymagało to mniejszego wysiłku fizycznego i finan
sowego od osób czynnie w tę pracę zaangażowanych (Delegaci, Członkowie ZG PTM, Prezesi Od
działów) związanej z wyjazdami poza ich ośrodki.   Techniczne rozbudowanie bazy komunikacyj
nej jak i ewentualne  przeniesienie wielu tych spotkań i glosowań na system "on-line", o ile jest to 
formalnie możliwe.
Jednocześnie ustabilizowanie formy i czasu dorocznych spotkań matematyków polskich organizo
wanych przez PTM (kiedyś Zjazd PTM a obecnie Forum Matematyków), odbywających się teraz 
w sposób dość chaotyczny.  

6. Podjęcie we współpracy z innymi Towarzystwami Naukowymi w Polsce wspólnej walki  "o" 
większe finanse na naukę i oświatę, oraz "przeciwko" coraz  bardziej zwiększającej  się biurokraty
zacji w nauce.

 
Wszystkie osiągnięcia organizacyjne Zarządów i całego PTM ze wszystkich poprzednich kadencji powinny być 
utrzymane i rozwijane, a na pewno niemarnowane. 
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