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Protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
W dniu 06.09.2013 w Olsztynie, podczas XLVII Sympozjum Polskiego
Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (PTHC), odbyło się Walne Zgromadzenie
członków PTHC. W pierwszym terminie zebrania, o godzinie 8.00, na sali obecna była
zbyt mała liczba uczestników dla uzyskania quorum. W związku z powyższym zebranie
rozpoczęto w drugim terminie, o godzinie 8.15, zgodnie z §23 Statutu PTHC.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Głównego (ZG) PTHC prof. Piotr Dzięgiel,
który powitał wszystkich zebranych i zaproponował Pana Prof. dr hab. Hieronima Bartla
na Przewodniczącego oraz dr Sylwię Borską na Sekretarza Walnego Zgromadzenia
i zebrania wyborczego. W głosowaniu jawnym uczestnicy jednomyślnie poparli obie
przedstawione kandydatury oraz zatwierdzili program zebrania.
Pan Prof. Hieronim Bartel przejął obowiązki Przewodniczącego zebrania
i poprosił o przedstawienie sprawozdań Sekretarza i Skarbnika ZG PTHC.
Sekretarz

ZG

PTHC

prof.

Marzenna

Podhorska-Okołów

przedstawiła

sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres maj 2012 – wrzesień 2013.
Z kolei, w imieniu Skarbnika ZG PTHC dr hab. Marcina Nowaka, Sekretarz ZG PTHC
odczytała sprawozdanie finansowe za okres 01.05.2012 – 31.08.2013.
Następnie Redaktor Naczelny „Folia Histochemica et Cytobiologica” (FHC) Pan
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieć odczytał sprawozdanie z działalności Redakcji oraz
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przedstawił

nowego

Redaktora

Prowadzącego

czasopismo

lek.

Christophera

Kobierzyckiego. Dodatkowo, prof. Zbigniew Kmieć poinformował, że w celu
podniesienia poprawności językowej artykułów przyjmowanych do druku w FHC, został
zatrudniony native speaker, który będzie dokonywał ostatecznej korekty językowej
tekstu przed publikacją.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Panią Prof. dr hab.
Barbarę Bilińską sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej za okres czerwiec 2012 –
sierpień 2013.
W dyskusji nad sprawozdaniami zabrał głos Pan prof. Bogdan Lewczuk, który
wygłosił bardzo pozytywne opinie na temat działalności ustępującego Zarządu
Głównego. Ponadto podkreślił duży postęp w funkcjonowaniu czasopisma FHC.
Następnie

przystąpiono

do

głosowania

nad

udzieleniem

absolutorium

ustępującemu ZG PTHC. W głosowaniu jawnym członkowie Walnego Zgromadzenia
jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyborów nowych władz
Towarzystwa. W wyniku jawnego głosowania i jednomyślnej zgody uczestników w
skład Komisji Mandatowej weszli: prof. Maria Laszczyńska, prof. Bogdan Lewczuk
i dr Piotr Wierzbicki, natomiast w skład Komisji Skrutacyjnej: prof. Ryszard
Wiaderkiewicz, dr Lucyna Kaszubowska i dr Agnieszka Gomułkiewicz.
Pani prof. Maria Laszczyńska przedstawiła sprawozdanie Komisji Mandatowej,
stwierdzając, że na sali obrad obecnych jest 49 członków PTHC uprawnionych do
głosowania, co umożliwia przeprowadzenie wyborów władz Towarzystwa.
Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów. Głos zabrał Pan
prof. Zygmunt Mackiewič, który zaproponował aby na członków nowego ZG PTHC
ponownie wybrano osoby wchodzące w skład ustępującego ZG PTHC, przy zachowaniu
tych samych stanowisk. Pan profesor podkreślił bardzo pochlebną, powszechną opinię
na temat działalności obecnych władz Towarzystwa. Wniosek został przyjęty przez
aklamację.
Po

głosowaniu

Przewodniczący

Komisji

Skrutacyjnej

prof.

Ryszard

Wiaderkiewicz przedstawił nazwiska kandydatów: prof. Piotra Dzięgiela na Prezesa ZG
PTHC, prof. Zbigniewa Kmiecia oraz prof. Michała Nowickiego na V-ce prezesów, dr hab.
Marcina Nowaka na Skarbnika, a prof. Marzennę Podhorską-Okołów na Sekretarza
Towarzystwa. Jako kandydatów na członków ZG PTHC zgłoszono następujące osoby:
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prof. Alinę Grzankę, prof. Jerzego Galasa, prof. Mariolę Marchlewicz, prof. Annę Robak
i prof. Michała Żmijewskiego. Kandydatami do Komisji Rewizyjnej zostali: prof. Barbara
Bilińska, prof. Barbara Jodłowska-Jędrych, prof. Irena Kasacka, prof. Mariusz Majewski
i prof. Małgorzata Piasecka. Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na udział
w wyborach.
Przewodniczący zebrania Pan prof. Hieronim Bartel zarządził rozdanie kart do
głosowania, po czym przystąpiono do głosowania w trybie tajnym.
Po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
przedstawił wynik głosowania. Zebrani oddali 49 ważnych głosów. W wyniku tajnych
wyborów wszyscy zaproponowani kandydaci zostali jednomyślnie wybrani na kolejną
kadencję (49 głosów na TAK w przypadku każdego kandydata, przy jednoczesnym
braku głosów na NIE i wstrzymujących się).
Prezes nowo wybranego ZG PTHC Pan prof. Piotr Dzięgiel podziękował w imieniu
swoim i pozostałych członków władz Towarzystwa za okazane zaufanie.
Zgłoszono jeden wolny wniosek. Prezes ZG PTHC zachęcił zebranych do
zgłaszania kandydatów do nagrody im. Profesora Henryka Godlewskiego, przyznawanej
młodym naukowcom za najlepszą pracę opublikowaną w FHC.
Jako ostatni zabrał głos prof. Ryszard Wiaderkiewicz zapraszając wszystkich
obecnych na XLVIII Sympozjum PTHC, które będzie organizowane przez Oddział Śląski
PTHC w 2014 roku. Dokładna data i miejsce kolejnego sympozjum zostanie podane do
wiadomości członków Towarzystwa w najbliższym czasie.
Obrady zamknął Pan prof. Hieronim Bartel składając gratulacje nowo wybranym
władzom Towarzystwa oraz dziękując zgromadzonym członkom PTHC za przybycie.

Protokołowała

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

dr Sylwia Borska

prof. dr hab. Hieronim Bartel
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