Wojanów, 14.09.20010r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików

W dniu 14.09.2010 roku w Wojanowie, w trakcie trwania XLIV Sympozjum Polskiego
Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, odbyło się Walne Zgromadzenie członków
PTHC. W pierwszym terminie zebrania, tj. o godzinie 8:00 na sali obecna była zbyt mała
liczba uczestników dla uzyskania kworum. Z tego względu zebranie rozpoczęto w drugim
terminie o godzinie 8:15, zgodnie z §23 Statutu PTHC.
Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Głównego PTHC prof. dr hab. Zbigniew Kmieć,
który powitał wszystkich zebranych i poprosił uczestników o uczczenie pamięci zmarłych w
ostatnim roku członków Towarzystwa: prof. Leszka Cieciurę, prof. Kazimierza Ostrowskiego,
prof. Józefa Niwelińskiego oraz prof. Leopolda Rejniaka. Następnie, prof. dr hab. Zbigniew
Kmieć zaproponował prof. dr hab. Macieja Zabla na Przewodniczącego oraz dr hab. Bogdana
Lewczuka na Sekretarza Zebrania. Uczestnicy jednomyślnie poparli w głosowaniu jawnym
obu Kandydatów.
Prof. dr hab. Maciej Zabel objął obowiązki przewodniczącego Zebrania i zwrócił się do
Zgromadzonych z pytaniem: „Czy są propozycje zmian w porządku obrad ?” Żadne wnioski
nie zostały zgłoszone i zebrani jednomyślnie zaakceptowali porządek Zebrania.
Sekretarz Zarządu Głównego PTHC dr Lucyna Kaszubowska przedstawiła sprawozdanie
z działalności Zarządu Głównego za okres wrzesień 2009 – wrzesień 2010.
Następnie, Skarbnik Zarządu dr hab. Mirosława Cichorek odczytała sprawozdanie
finansowe za rok 2009 oraz za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 roku. W
podsumowaniu swojej wypowiedzi Pani Skarbnik zgłosiła wniosek o podwyższenie składki
członkowskiej.
W związku z nieobecnością prof. dr hab. Lecha Chyczewskiego, Redaktora Naczelnego
„Folia Histochemica et Cytobiologica” sprawozdanie z działalności Redakcji przedstawił
prof. dr hab. Maciej Zabel.
Następnie prof. dr hab. Hieronim Bartel przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji
Rewizyjnej za okres wrzesień 2009 - wrzesień 2010. Mówca uznał podwyższenie składki
członkowskiej do 40 złotych rocznie za w pełni uzasadnione. W podsumowaniu prof. dr hab.
Hieronim Bartel zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTHC.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Jako pierwsza głos
zabrała prof. dr hab. Maria Laszczyńska, która zapytała o stan zaawansowania wydawania
poszczególnych numerów „Folia Histochemica et Cytobiologica”. W odpowiedzi
prof. dr hab. Maciej Zabel stwierdził, że wydrukowano komplet numerów rocznika 2009, a
dotychczasowe numery rocznika 2010 są u Wydawcy oraz są dostępne on-line. Następnie,
głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Kawiak, który podkreślił starania Zarządu PTHC mające na
celu poprawę dyscypliny wydawania czasopisma. Szczególne podziękowania za pomoc w
tym zakresie przekazał profesorowi Maciejowi Zablowi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem
absolutorium ustępującemu Zarządowi PTHC. Przy jednym głosie wstrzymującym zebrani
udzielili absolutorium Zarządowi.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyborów nowych władz
Towarzystwa. W wyniku jawnego głosowania i jednomyślnej zgody uczestników w skład
Komisji Mandatowej weszli prof. dr hab. Irena Kasacka, prof. Antoni Gawron oraz
dr Małgorzatę Drąg-Zielińska, zaś w skład Komisji Skrutacyjnej: dr Agnieszka Malińska,
dr Elżbieta Czykier oraz dr Sylwia Borska. Przewodniczącą Komisji Mandatowej została
prof. dr hab. Irena Kasacka, zaś Komisji Skrutacyjnej - dr Agnieszka Malińska.
Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatów. Na Prezesa Zarządu
Głównego zaproponowano dr hab. Piotra Dzięgiela, na V-ce Prezesów prof. dr hab.
Zbigniewa Kmiecia oraz dr hab. Michała Nowickiego, na funkcję Skarbnika zaproponowano
dr hab. Marcina Nowaka, a na funkcję Sekretarza dr hab. Marzenę Podhorską-Okołów. Jako
kandydatów na członków Zarządu Głównego PTHC zgłoszono następujące osoby: prof. dr
hab. Alinę Grzankę, dr hab. Jerzego Galasa, dr hab. Mariolę Marchlewicz, dr hab. Annę
Robak oraz dr hab. Michała Żmijewskiego. Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej zostali
zgłoszeni prof. dr hab. Barbara Bilińska, dr hab. Barbara Jędrych, prof. dr hab. Irena Kasacka,
prof. dr hab. Mariusz Majewski i dr hab. Małgorzata Piasecka. Wszyscy kandydaci wyrazili
zgodę na udział w wyborach
Prof. dr hab. Irena Kasacka przedstawiała sprawozdanie Komisji Mandatowej,
stwierdzając, że na sali obrad obecnych jest 55 osób uprawionych do głosowania, co
umożliwia przeprowadzenie wyborów władz Towarzystwa.
Przewodniczący Zebrania zarządził rozdanie kart do głosowania i przystąpiono do tajnego
głosowania.
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiała
wyniki głosowania. Zebrani oddali 55 ważnych głosów. W wyniku tajnych wyborów

Prezesem Zarządu Głównego PTHC wybrany został dr hab. Piotr Dzięgiel (54 głosy na TAK,
1 głos wstrzymujący się), V-ce Prezesami: prof. dr hab. Zbigniew Kmieć (53 głosy na TAK, 2
głosy na NIE) oraz dr hab. Michał Nowicki (52 głosy na TAK, 2 głosy na NIE, 1 głos
wstrzymujący się), zaś na funkcję Skarbnika Zarządu Głównego zebrani wybrali dr hab.
Marcina Nowaka (55 głosów na TAK), a na funkcję Sekretarza Zarządu Głównego dr hab.
Marzenę Podhorską-Okołów (55 głosów na TAK). W skład Zarządu Głównego weszły
następujące osoby:
-

prof. dr hab. Alina Grzanka – 55 głosów na „TAK”

-

dr hab. Jerzy Galas – 52 głosy na „TAK”, 2 głosy wstrzymujące się, 1 głos nieważny

-

dr hab. Mariola Marchlewicz - 52 głosy na „TAK”, 2 głosy wstrzymujące się, 1 głos
nieważny

-

dr hab. Anna Robak - 55 głosów na „TAK”

-

dr hab. Michał Żmijewski - 50 głosów na „TAK”, 3 głosy wstrzymujące się, 2 głosy
nieważne

W tajnym głosowaniu w skład Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTHC zostali
wybrani: prof. dr hab. Barbara Bilińska (55 głosów na „TAK”), dr hab. Barbara Jędrych (52
głosy na „TAK”, 1 głos na „NIE”, 2 głosy wstrzymujące się), prof. dr hab. Irena Kasacka (53
głosy na „TAK”, 1 głos na „NIE”, 1 głos wstrzymujący się), prof. dr hab. Mariusz Majewski
(53 głosy na „TAK”, 2 głosy wstrzymujące się), dr hab. Małgorzata Piasecka (51 głosów na
„TAK”, 1 głos na „NIE”, 3 głosy wstrzymujące się). W trakcie krótkiej przerwy w obradach
Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna, zaś jej Przewodniczącą
została prof. dr hab. Barbara Bilińska.
W oparciu o wyniki tajnego głosowania Walne Zgromadzenie członków Polskiego
Towarzystwa Histochemików i Cytochemików uchwaliło skład Naczelnych Władz Towarzystwa.

Ustępujący prezes prof. dr hab. Zbigniew Kmieć pogratulował nowo wybranym członkom
władz Towarzystwa. Prezes wybranego Zarządu Głównego dr hab. Piotr Dzięgiel
podziękował za zaufanie okazane Jemu i pozostałym członkom władz towarzystwa.
Zebrani w głosowaniu jawnym podjęli jednomyślnie uchwałę o wprowadzeniu zmiany do
statutu PTHC, związanej z przeniesieniem siedziby Zarządu Głównego z Gdańska do
Wrocławia.
Następnie podjęto, jednomyślnie w głosowaniu jawnym, uchwałę o podniesieniu
wysokości składki członkowskiej do kwoty 40 złotych rocznie.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Na koniec Walnego Zgromadzenia PTHC zabrała głos prof. Barbara Jędrych zapraszając
wszystkich uczestników tegorocznego Sympozjum na kolejne Sympozjum PTHC, które
odbędzie się w przyszłym roku w Lublinie.
Obrady zamknął prof. Maciej Zabel składając serdeczne gratulacje nowo wybranym
władzom Towarzystwa oraz dziękując zgromadzonym za przybycie.
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