
Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie PTM 
Kraków, 3-7 września 2019 

Pierwszy komunikat 

W dniach od 3 do 7 września 2019 roku odbędzie się Jubileuszowy Zjazd Matematyków 
Polskich w 100-lecie PTM. Organizatorami Zjazdu są Polskie Towarzystwo Matematyczne i 
Uniwersytet Jagielloński. 

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl 

Miejscami obrad Zjazdu będą: Audytorium Maximum UJ (pierwsze dwa dni), Wydział 
Matematyki i Informatyki UJ (dzień trzeci) i Wydział Matematyki Stosowanej AGH (ostatnie 
dwa dni). 

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/miejsca_zjazdu.php 

Jednym z głównych celów Zjazdu jest integracja Koleżanek i Kolegów o polskich korzeniach 
uprawiających naszą dziedzinę wiedzy za granicami Polski z osobami pracującymi w kraju. 
Oprócz naukowców w Zjeździe wezmą udział również nauczyciele i przedstawiciele innych 
środowisk związanych z polską matematyką. W związku z tym przewidziane są też panele 
dyskusyjne obejmujące zagadnienia ogólne jak integracja środowiska, współpraca różnych 
jego części, możliwe trwałe formy współpracy pomiędzy jego częściami w kraju  i diasporze.   
Sugerowane tematy tych sesji zostaną  podane wkrótce, ale przy tworzeniu ich przedmiotu,  
zakresu  będą mogli brać udział uczestnicy. 

Zaproszeni goście  
Zaproszonymi gośćmi Zjazdu są byli Prezesi PTM oraz uczeni, którzy wygłosili referaty na 
kongresach ICM lub ECM. Ponad 30 takich osób przyjęło zaproszenie organizatorów. 

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/zaproszeni.php 

Program naukowy 
W ramach Zjazdu planowane są wykłady zaproszonych gości, wręczenie nagród PTM i 
dyskusje panelowe na tematy nurtujące nasze środowisko. Zaplanowanych jest 18 dużych 
sekcji naukowych zgodnych z podziałem IMU. 

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/sesje.php 

W ich ramach istnieje możliwość organizacji specjalistycznych sesji tematycznych, w tym 
sesji symbolicznie dedykowanych wybitnym polskim matematykom a dotyczących zagadnień 
związanych z ich wkładem w matematykę. W drugim dniu, równolegle do głównego nurtu 
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obrad, odbędzie się dzień poświęcony popularyzacji matematyki wraz z korespondującymi 
zajęciami (wykłady,  sesje panelowe, warsztaty)  i  połączony z wręczeniem nagród w 
Konkursie Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego. 

Opłata konferencyjna 
Opłata konferencyjna w pierwszym terminie (do 31.03.2019) została ustalona na poziomie 
700 zł i 650 zł dla członków PTM. Obejmuje ona materiały konferencyjne, obiady, przerwy 
kawowe, kolację powitalną, koncert i bankiet, ale nie pokrywa zakwaterowania. 

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/terminy.php 

Dofinansowanie dla młodych uczestników 
Osoby które do rozpoczęcia Zjazdu nie ukończą 35 roku życia mogą się starać o finansowe 
wsparcie organizatorów.  

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/grant_dialog.php 

Prosimy śledzić portal Zjazdu na 

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl, gdzie sukcesywnie pojawiać się będą nowe, i bardziej 
szczegółowe informacje. 

W imieniu Komitetu Programowego                          W imieniu Komitetu Organizacyjnego  

     Wacław Marzantowicz                                            Armen Edigarian 

            Prezes PTM                                                       Prorektor UJ 
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