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OsiągnięciaStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem

Środowisko SITPChem w Cieszynie

Do sukcesów ponad 50 letniej, efektywnej działalności Chemików w Cieszynie należy 
Chemia jest fascynującą nauką, a przemysł chemiczny może być źródłem 

zaliczyć w szczególności duże osiągnięcia organizacyjno-techniczne, w tym między 
znakomitych sukcesów gospodarczych i rozwoju cywilizacyjnego.  

innymi:
Misją SITPChem jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej                   

- Zorganizowanie Studium Podyplomowego w zakresie technologii farb i żywic.
i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inży-

- Sympozja, konferencje i seminaria techniczne, głównie o tematyce wyrobów 
nierów i techników przemysłu chemicznego oraz integracja kadry technicznej.

lakierowych, chemii i technologii, surowców i materiałów, urządzeń i instalacji 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem działa                produkcyjnych.

w środowisku całej chemii w Polsce. Członkowie wywodzą się zarówno z przemysłu jak                       - Współudział w organizacji Kongresu Europejskiej Federacji FATIPEC.

i z instytutów badawczych, biur projektowych, uczelni i instytucji państwowych. - Uzyskanie specjalizacji zawodowych inżyniera.

SITPChem jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, ściśle współpracuje        - Wycieczki techniczne krajowe i zagraniczne do fabryk, na targi chemiczne, inne.

z Polskim Towarzystwem Chemicznym – PTChem oraz międzynarodowymi federacjami - Udział w międzynarodowych sympozjach i targach.
stowarzyszeń naukowo technicznych. - Kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu wyrobów lakierowych, języków obcych, 
Struktura organizacyjna oparta jest na 22 oddziałach na terenie Polski komputerów i inne. 
(www.sitpchem.org.pl). Siedziba SITPChem znajduje się w Warszawie. SITPChem wydaje - Działalność na rzecz członków, imprezy towarzyskie, spotkania integracyjne.
czasopisma techniczne: „Chemik”, „Ochrona przed Korozją”, „Farby i Lakiery”. - Inne zadania zrealizowane z sukcesem w poszczególnych kadencjach.

Stowarzyszenie i jego członkowie uzyskali wiele prestiżowych nagród i wyróżnień 
Pierwsze Koło SITPChem zostało utworzone w roku 1959 przy Cieszyńskiej Fabryce Farb             

wojewódzkich, krajowych.
i Lakierów. Koło należało do Oddziału SITPChem w Katowicach a następnie w Oświęcimiu.

Nasi działacze zostali wyróżnieni odznaczeniami SITPChem i NOT. Wyrazem uznania było 
W roku 1988 utworzony został Oddział SITPChem w Cieszynie, który w ogólnokrajowej 

nadanie godności Członka Honorowego SITPChem dla kilku naszych członków.
strukturze jest aktywny  nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Środowisko Cieszyńskich chemików zainicjowało utworzenie Sekcji Wyrobów Najważniejsze zadania planowane realizowane przez środowisko Cieszyńskich 

Lakierowych (SWL) przy Zarządzie Głównym SITPChem. W roku 1992 SITPChem Chemików:

powołany został w poczet członków FATIPEC –Europejskiej Federacji Stowarzyszeń - rozpowszechnianie wiedzy technicznej poprzez seminaria,  kursy, szkolenia, 

Naukowo-Technicznych Farb z siedzibą w Paryżu (www.fatipec.com ). Działalność Sekcji publikacje, stronę  internetową

Wyrobów Lakierowych kontynuowana jest z powodzeniem i dużymi efektami.- organizacja wycieczek do zakładów przemysłowych, 

- przygotowanie materiałów informacyjnych,

- spotkania techniczne i towarzyskie członków i sympatyków SITPChem,

- zadania bieżące. 

Członkowie Oddziału SITPChem w Cieszynie biorą udział w pracach Zarządu Głównego 

SITPChem, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Zarządu FATIPEC 
Szersze informacje na naszej stronie www.sitpchemcieszyn.pl

a także w komisjach i sekcjach działających w ramach Zarządu Głównego SITPChem oraz  
Kontakt, wnioski i propozycje, e-mail sitpchemcieszyn@onet.eu

NOT - Naczelnej Organizacji Technicznej.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania.

Zapraszamy do aktywnej współpracy

: 


