Gdańsk,13.09.2011
Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Histochemików
i Cytochemików (PTHC) w dniu 13.09.2011
W dniu 13.09.2011 w Lublinie, w trakcie trwania XLV Sympozjum Polskiego
Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, odbyło się Walne Zgromadzenie członków
PTHiC. W pierwszym terminie zebrania, tj. o godzinie 7:45 na sali obecna była zbyt mała
liczba uczestników dla uzyskania kworum. Z tego względu zebranie rozpoczęto w drugim
terminie o godzinie 8:00, zgodnie z §23 Statutu PTHiC.
Zebranie otworzył Prezes PTHiC, Pan prof. Piotr Dzięgiel, który powitał wszystkich
uczestników i zaproponował Pana prof. dr hab. Macieja Zabla na Przewodniczącego oraz
Pana dr hab. Michała Żmijewskiego na Sekretarza zebrania. Uczestnicy jednomyślnie
zatwierdzili te kandydatury oraz program zebrania.
Sekretarz Zarządu Głównego PTHiC, Pani prof. Marzenna Podhorska-Okołów
odczytała sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres wrzesień 2010 – wrzesień
2011, a następnie Pan dr hab. Marcin Nowak, Skarbnik PTHiC przedstawił sprawozdanie
finansowe. Następnie Prezes PTHC, prof. Piotr Dzięgiel, w zastępstwie Pana prof. Lecha
Chyczewskiego, Redaktora Naczelnego „Folia Histochemica et Cytobiologia” przedstawił
sprawozdanie z działalności Redakcji za okres wrzesień 2010 – wrzesień 2011. W ostatnim
roku nastąpił niewielki spadek współczynnika wpływu czasopisma (IF) z IF= 1,081 do IF=
0.902. Jednak pięcioletni współczynnik wpływu, jako bardziej miarodajny wynosi IF=1.361.
Wydawanie czasopisma zostało usprawnione po przejściu na platformę ViaMedica, dzięki
czemu udało się wydać w formie drukowanej zaległy rocznik 2010, a wydawanie rocznika
2011 odbywa się bez przeszkód. Dodatkowe wpływy z zamieszczonych ogłoszeń w numerach
z rocznika 2011 mają umożliwić wydawanie w formie drukowanej bieżących oraz zaległych
(rocznik 2009) numerów. Następnie zabrał głos Pan Wiceprezes PTHC, prof. Zbigniew
Kmieć i również podkreślił dobrą współpracę czasopisma z Wydawnictwem ViaMedica,
sugerując zmianę polityki wydawniczej, która usprawni ściąganie opłat od autorów za
publikację w Folia Histochemica et Cytobiologia.
Pani prof. Barbara Bilińska przedstawiła sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej i
poprosiła o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PTHiC za okres wrzesień 2010wrzesień 2011, co zostało przyjęte jednomyślnie. Jedyne zastrzeżenie Komisji Rewizyjnej

dotyczyło szczegółowego zestwienia wydatków związanych z prowadzeniem „Folia
Histochemica et Cytobiologia” w latach 2007-2010. Redaktor Naczelny Folia został oficjalnie
zobligowany do przedstawienia szczegółowego rozliczenia finasnowego za lata 2007-2011 do
końca grudnia 2011 roku. W dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu.
Następnie Pan prof. Piotr Dzięgiel zgłosił wnioski o udzielenie godności Honorowego
Członka PTHiC Pani prof. Barbarze Bilińskiej oraz Panu prof. Janowi Litwinowi. Walne
Zgromadzenie PTHiC jednomyślnie poparło oba wnioski.
Kolejną kwestią poruszaną było wznowienie nadawania nagrody im. Prof. Emila
Godlewskiego dla najlepszego artykułu opublikowanego w „Folia Histochemica et
Cytobiologia” przez młodego naukowca. Walne Zgromadzenie PTHC jednomyślnie poparło
tę inicjatywę, a Zarząd Główny został zobowiązany do opracowania nowego regulaminu
nagrody oraz określenia jej form.
W ramach wolnych wniosków Prof. Andrzej Łukaszyk zaproponował oddzielny
fundusz na nagrodę im. Prof. Emila Godlewskiego wraz z oddzielnym subkontem.
Następnie Pan prof. Zbigniew Kmieć podał krótką informację dotyczącą
międzynarodowego kongresu: „14th International Congress of Histochemistry and
Cytochemistry (ICHC 2012)”, który odbędzie się w dniach 26-30 sierpienia 2012 w Kyoto,
Japonia. Prof. Zbigniew Kmieć zachęcał członków PTHiC do aktywnego uczestnictwa w
Kongresie, a w szczególności młodych uczonych dla których przewidziano nagrody oraz
różne formy współfinansowania uczestnictwa w Kongresie.
Pan prof. Jerzy Kawiak poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia o
możliwości publikowania w Postępach Biologii Komórki, które w roku 2010 otrzymało
współczynnik wpływu IF=0.077.
Na koniec Walnego Zgromadzenia PTHiC zabrał głos Pan dr hab. Michał Nowicki
zapraszając wszystkich uczestników tegorocznego Sympozjum na XLVI Zjazd PTHC, który
odbędzie się w Poznaniu w maju 2012 r.
Obrady zamknął Pan prof. Maciej Zabel dziękując zgromadzonym członkom PTHC za
przybycie.
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