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             Chciałbym oznajmić Szanownym Koleżankom i Kolegom, że postanowiłem 
kandydować w wyborach na Prezesa PTM nowej kadencji, aby stworzyć  możliwość 

alternatywy wyboru.  

Deklaracja programowa (skrótowo):

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 porozumienia, a nawet współpracy ze wszystkimi 
stowarzyszeniami związanymi z edukacją i popularyzacją matematyki w Polsce 
zarówno działającymi centralnie jak i lokalnie.

3. Zdecydowane położenie nacisku na skuteczne pozyskiwanie nowych członków 
poprzez uatrakcyjnienie 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 podtrzymanie 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 międzynarodowych 
instytucji i stowarzyszeń  matematycznych np. Komitetu Wykonawczego EMS.

5. Organizacja pracy PTM w taki sposób aby wymagało to mniejszego wysiłku 
fizycznego i finansowego od osób czynnie w tę pracę zaangażowanych (Delegaci, 
Członkowie ZG PTM, Prezesi Oddziałów) związanej z wyjazdami poza ich ośrodki. 
Techniczne rozbudowanie bazy komunikacyjnej 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 
organizowanych przez PTM (kiedyś Zjazd PTM a obecnie Forum Matematyków), 
odbywających się teraz w sposób dość chaotyczny.  

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

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

marnowane.

Z poważaniem,

Wacław Marzantowicz 
     Prezes OP PTM   
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