Bydgoszcz, 22.09.2009
Protokół z Walnego Zgromadzenia PTHC

W dniu 22. 09. 2009 w Bydgoszczy, w trakcie trwania XLIII Sympozjum Polskiego
Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, odbyło się Walne Zgromadzenia członków
PTHC. W pierwszym terminie zebrania, tj. o godzinie 8:30 na sali obecna była zbyt mała
liczba uczestników dla uzyskania kworum. Z tego względu zebranie rozpoczęto w drugim
terminie o godzinie 8:45, zgodnie z §23 Statutu PTHC.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTHC prof. dr hab. Zbigniew Kmieć,
który powitał wszystkich uczestników i zaproponował Pana prof. dr hab. Macieja Zabla na
Przewodniczącego oraz dr hab. Marzenę Podhorską-Okołów na Sekretarza zebrania.
Uczestnicy jednomyślnie zatwierdzili program zebrania.
Sekretarz Zarządu Głównego PTHC, dr Lucyna Kaszubowska odczytała sprawozdanie
z działalności Zarządu Głównego za okres wrzesień 2008 – wrzesień 2009, a także
przedstawiła w zastępstwie za nieobecną na zebraniu skarbnik zarządu, dr hab. Mirosławę
Cichorek, sprawozdanie finansowe za ten sam okres.
Pan prof. dr hab. Lech Chyczewski, Redaktor Naczelny „Folia Histochemica et
Cytobiologia” przedstawił sprawozdanie z działalności Redakcji za okres wrzesień 2008 –
wrzesień 2009. Prof. L. Chyczewski poinformował zebranych o wzroście współczynnika
wpływu czasopisma (IF) w ostatnim roku z IF=0.877 do IF=1.213 i podkreślił, że jest to
również sukces poprzedniego zespołu redakcyjnego. Ponadto, przyczyniło się do tego m. in.
wprowadzenie automatycznego systemu do zgłaszania i recenzji prac. Następnie
zakomunikował, że ZG PTHC na poprzedzającym Walne Zgromadzenie spotkaniu, powołał
Komisję mającą na celu zaopiniowanie propozycji przejścia czasopisma na platformę
wydawnictwa Springer.
Pan prof. dr hab. Hieronim Bartel przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji
Rewizyjnej i poprosił o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTHC za okres
wrzesień 2008 - wrzesień 2009, co zostało przyjęte jednomyślnie. W dyskusji nad
sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu.
Następnie Prezes PTHC, prof. Zbigniew Kmieć zgłosił wniosek o udzielenie godności
Honorowego Członka PTHC Panu Profesorowi Hieronimowi Bartlowi. Walne Zgromadzenie
PTHC jednomyślnie uchwaliło nadanie godności Członka Honorowego Profesorowi Bartlowi.
Pan Prof. Zbigniew Kmieć dodatkowo apelował o zachęcanie młodych adeptów nauki do

uczestnictwa w spotkaniach naukowych oddziałów regionalnych PTHC. Pan Prof. Maciej
Zabel dodał, że dodatkową zachętą do zwiększonej aktywności naukowej dla młodych
pracowników może być sukces czasopisma PTHC – Folia Histochemica et Cytobiologia.
Na koniec Walnego Zgromadzenia PTHC zabrał głos prof. Piotr Dzięgiel zapraszając
wszystkich uczestników tegorocznego Sympozjum za rok na kolejny, XLIV Zjazd PTHC,
który odbędzie się w Pałacu Wojanów w Jeleniej Górze w dniach 13-15 września 2010.
Obrady zamknął prof. Maciej Zabel składając serdeczne podziękowania dla zespołu
prof. Aliny Grzanki za zorganizowanie Sympozjum, a następnie zamknął zebranie.
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