Poznań, 25.05.2012

Protokół
z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Histochemików
i Cytochemików (PTHC) w dniu 25.05.2012
W dniu 25.05.2012 w Poznaniu, podczas XLVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa
Histochemików i Cytochemików (PTHC), odbyło się Walne Zgromadzenie członków
Towarzystwa. W pierwszym terminie zebrania, tj. o godzinie 8:45 na sali obecna była
zbyt mała liczba uczestników dla uzyskania kworum. Z tego względu zebranie
rozpoczęto w drugim terminie o godzinie 9:00, zgodnie z §23 Statutu PTHC.
Zebranie otworzył Wiceprezes PTHC, Pan Prof. Zbigniew Kmieć, który powitał
wszystkich

uczestników

i

zaproponował

Pana

Prof.

Hieronima

Bartla

na

Przewodniczącego oraz Dr Agnieszkę Malińską na Sekretarza Zgromadzenia. Uczestnicy
jednomyślnie zatwierdzili te kandydatury oraz program zebrania.
Skarbnik Zarządu Głównego PTHC, Pan Dr hab. Marcin Nowak w imieniu Pani Prof.
Marzenny Podhorskiej-Okołów odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
za okres wrzesień 2011 – maj 2012. Zawarte w nim informacje dotyczyły między innymi
liczby oddziałów terenowych (12), liczby członków (281) oraz aktywności
poszczególnych oddziałów. Sprawozdanie zawierało również informacje dotyczące
problemów poruszanych na zebraniu członków Zarządu Głównego PTHC, które odbyło
się w lutym 2012 roku w Gdańsku. Podczas wspomnianego wyżej spotkania podjęto
następujące uchwały:
1. Uchwała 1/2012 ZG PTHC z dnia 13.02.2012 o powołaniu Oddziału Śląskiego
PTHC.
2. Uchwała 2/2012 ZG PTHC z dnia 13.02.2012 o przedstawienie przez Redaktora
Naczelnego Folia Histochemica et Cytobiologica (FHC) Pana Prof. Lecha
Chyczewskiego

szczegółowego

rozliczenia

finansowego

z

działalności

wydawniczej FHC za lata 2007-2011.
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3. Uchwała 3/2012 ZG PTHC z dnia 13.02.2012 o zobligowaniu Redaktora
Naczelnego FHC, Prof. Lecha Chyczewskiego do wydania wersji drukowanej
zaległych numerów FHC z roku 2010 ZG PTHC do 31 grudnia 2012 roku
Następnie Pan Dr hab. Marcin Nowak przedstawił sprawozdanie finansowe PTHC. Z
uwagi na nieobecność Pana Prof. Lecha Chyczewskiego, Redaktora Naczelnego „Folia
Histochemica et Cytobiologia”, Pan Dr hab. Marcin Nowak przedstawił sprawozdanie z
działalności Redakcji. W sprawozdaniu przedstawiono łączną liczbę cytowań w FHC w
roku 2011 (prac opublikowanych w latach 2009 i 2010) która wynosiła 159 oraz liczbę
opublikowanych prac w ww. latach, tj. 197. Sprawozdanie zawierało również informacje
dotyczące kwestii wygaśnięcia umowy na wydawanie FHC w formie elektronicznej
między Versita/Metapress a dotychczasowym wydawcą FHC - Stowarzyszeniem na
Rzecz Wspierania Badań Poprawy Diagnostyki i Skuteczności Leczenia Nowotworów w
Białymstoku. Redaktor Naczelny zobowiązał się do ukończenia druku numerów 1-4 vol.
48, 2010 do lipca bieżącego roku oraz poinformował o dokonaniu rewizji stanu Editorial
Board pisma, którego aktualny skład jest dostępny na stronie internetowej oraz w
każdym numerze FHC.
Następnie głos zabrała Pani Prof. Barbara Bilińska, która poinformowała, iż brak
sprawozdania Komisji Rewizyjnej spowodowany jest zbyt późnym dostarczeniem
niezbędnych do jego sporządzenia raportów oraz zapewniła, że zostanie ono
opublikowane on-line.
W dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu.
Następnie Pan Prof. Hieronim Bartel zwrócił się do Wiceprezesa Pana Prof.
Michała Nowickiego o przedstawienie wniosków będących przedmiotem dyskusji na
posiedzeniu Zarządu Głównego PTHC. Pan Prof. Michał Nowicki zrelacjonował
zagadnienia poddane dyskusji. Dotyczyły one następujących kwestii:
1.

FHC – niepokojący jest zarówno brak sprawozdania finansowego za lata 200720011, jak i obniżenie współczynnika wpływu (IF) czasopisma. W zawiązku z
problemami dotyczącymi funkcjonowania FHC, Zarząd Główny rekomenduje zmianę
na stanowisku Redaktora Naczelnego czasopisma.

2.

Nagroda dla Młodych Badaczy – dyskutowano nad zmianami w regulaminie jej
przyznawania i zgłoszono dwie wątpliwości. Pierwsza dotyczy określonego w
regulaminie wieku osoby pretendującej do Nagrody, Druga – warunkiem
otrzymania Nagrody nie musi być członkostwo w PTHC.
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3.

Zmiana nazwy Towarzystwa – Zarząd Główny rekomenduje do przeprowadzenia
głosowania członków nad powyższą kwestią.
Głos zabrała Pani Prof. Barbara Bilińska prosząc by wspominając o Nagrodzie im.

Profesora Henryka Godlewskiego mówić o jej reaktywacji, nie zaś o uchwaleniu.
Następnie Przewodniczący Pan Prof. Hieronim Bartel zwrócił się z prośbą o
przeprowadzenie głosowania nad przedstawionymi przez Pan Prof. Michała Nowickiego
wnioskami. W wyniku jawnego głosowania i jednomyślnej zgody uczestników w skład
Komisji Mandatowej weszli Pani Dr Ewa Jankowska-Seifert i pan Prof. Ryszard
Wiaderkiewicz, a w skład Komisji Skrutacyjnej: Pan Prof. Stanisław Orkisz, Pan Prof.
Andrzej Marszałek, Pan Dr Witold Szaflarski. Przewodniczącym Komisji Mandatowej
została Pani Dr Ewa Jankowska-Steifr, zaś Komisji Skrutacyjnej – Pan Prof. Stanisław
Orkisz.
Dr Ewa Jankowska-Steifer przedstawiła sprawozdanie Komisji Mandatowej,
stwierdzając, że na sali obrad obecnych jest 55 osób uprawionych do głosowania.
Pierwsze głosowanie dotyczyło odwołania Pan Prof. Lecha Chyczewskiego z
funkcji Redaktora Naczelnego FHC. Przewodniczący Zebrania zarządził rozdanie kart do
głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania.
Po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
przedstawił wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 55 członków PTHC. Wyniki
głosowania: 49 głosów na TAK, 4 głosy na NIE, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 1 głos
NIEWAŻNY. W wyniku tajnego głosowania, odwołano Pana Prof. Lecha Chyczewskiego z
funkcji Redaktora Naczelnego FHC.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Prof. Hieronim Bartel, wyraził
wdzięczność ustępującemu Redaktorowi Naczelnemu za wieloletnią pracę.
Kolejne głosowanie dotyczyło powołania Pan Prof. Zbigniewa Kmiecia na funkcję
Redaktora Naczelnego FHC. Przewodniczący Zebrania zarządził rozdanie kart do
głosowania i przystąpiono do tajnego głosowania.
Po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
przedstawił wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 55 członków PTHC. Wyniki
głosowania: 54 głosy na TAK, 1 głos na NIE. W wyniku tajnego głosowania, powołano
Pana Prof. Zbigniewa Kmiecia na funkcję Redaktora Naczelnego FHC.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do głosowania dotyczącego
regulaminu

przyznawania

Przewodniczący

Zebrania

nagrody

im.

zaproponował

Profesora
głosowanie

Henryka
jawne.

Godlewskiego.
Po

otrzymaniu
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jednomyślnej zgody uczestników przeprowadzano głosowanie, którego wyniki
przedstawił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: w głosowaniu wzięło udział 54
członków PTHC, wszyscy opowiedzieli się za akceptacją regulaminu i wznowieniem
przyznawania nagrody im. Profesora Henryka Godlewskiego.
Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie głosowania nad zmianą nazwy
PTHC. Przewodniczący zebrania podkreślił, że zebrani członkowie proszeni są o
podjęcie decyzji dotyczącej kwestii samej zmiany nazwy Towarzystwa, oraz sugestie jak
powinna brzmieć nowa nazwa. Decyzja dotycząca ostatecznego sformułowania nazwy
zostanie podjęta przez Zarząd Główny. Przewodniczący, Pan Prof. Hieronim Bartel
zaprosił zebranych członków do udziału w dyskusji.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Prof. Jerzy Kawiak, który przychylił się do zmiany
nazwy Towarzystwa, choć podkreślił, że ma ona niewątpliwie znaczenie historyczne.
Kolejnym uczestnikiem dyskusji był Pan Prof. Jan Litwin, który również
przychylił się do zmiany, lecz zauważył, że histochemia nie jest dziedziną nauki, która
przeszła do historii, stąd też jako nową nazwę proponuje Polskie Towarzystwo
Histochemii i Histologii Molekularnej.
Pan Prof. Zygmunt Mackevič – kolejny uczestnik dyskusji odniósł się negatywnie
do propozycji zmiany nazwy Towarzystwa.
Następnie głos zabrała Pani Prof. Aldona Kasprzak przychylając się do koncepcji
zmian w nazwie, lecz zaznaczyła, że konieczne jest pozostawienie określenia
„Cytochemia”. W wypowiedzi skierowała również prośbę o pozostawienie nazwy
czasopisma FHC.
Kolejnym uczestnikiem dyskusji była Pani Prof. Alina Grzanka, która
zaproponowała by w nowej nazwie Towarzystwa umieścić słowo „Cytologia”.
Pan Dr Andrzej Czajka poparł wniosek o zmianie nazwy Towarzystwa i
zaproponował by brzmiała ona następująco – Polskie Towarzystwo Histologów i
Cytologów, podkreślając jednocześnie, iż nowa nazwa w powyższym brzmieniu nie
wpłynie na zmianę stosowanego powszechnie skrótu.
Kolejnym uczestnikiem dyskusji był Pan Prof. Andrzej Łukaszyk, który zaznaczył,
że nazwa Towarzystwa była jednym z elementów integrujących środowisko naukowe.
Stąd też skłania się za pozostawieniem nazwy i stworzeniem nowego towarzystwa. Pan
Prof. Andrzej Łukaszyk stwierdził, że jeśli jednak zostanie podjęta decyzja o zmianie
nazwy, to dobrze byłoby pozostawić w niej określenie „histochemia”, np. Polskie
Towarzystwo Histochemii i Cytologii Molekularnej.
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Kolejną sugestią uczestników zgromadzenia była nazwa Polskie Towarzystwo
Histologii i Cytobiologii Molekularnej.
Następnie głos zabrał Wiceprezes PTHC Pan Prof. Michał Nowicki. Dziękując za
wszystkie uwagi i sugestie wyraził życzenie, by Towarzystwo stanowiło dobrą markę, co
leży w interesie wszystkich jego członków i powinno być wspólną ideą. Podkreślił, że
czasopismo FHC dzięki pracy i wysiłkom jego Redaktorów Naczelnych stało się
rozpoznawalne. Potrzeba zmiany nazwy Towarzystwa podyktowana jest chęcią
zgromadzenia w nim młodych naukowców posługujących się nowoczesnymi metodami
badawczymi. Pan Prof. Michał Nowicki podkreślił konieczność zmiany nazwy i poprosił
zgromadzonych o rozważenie tej propozycji.
Ostatnim uczestnikiem dyskusji był Pan Prof. Zbigniew Kmieć. Podziękował
zebranym za wybór i powierzenie mu funkcji Redaktora Naczelnego FHC. Przyznał, że
dla młodego pokolenia badaczy określenie „histochemia” jest słabo rozpoznawalne i
należy rozważyć możliwość zmiany nazwy Towarzystwa. Zaznaczył także, że należy
pozostawić skrót PTHC.
Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dyskusję i poprosił o rozdanie kart do
głosowania.
Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
przedstawił wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 55 członków PTHC. Wyniki
głosowania: 42 głosy na TAK, 1 głos na NIE, 12 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. W
wyniku tajnego głosowania, członkowie podjęli decyzję o zmianie nazwy PTHC.
Przewodniczący Zgromadzenia zakomunikował zebranym zatwierdzenie zmiany nazwy
i podkreślił, iż jej ostateczne brzmienie zostanie sprecyzowane przez Zarząd Główny.
Na koniec Walnego Zgromadzenia PTHC głos zabrała Pani Prof. Anna Robak
zapraszając wszystkich uczestników tegorocznego Sympozjum na XLVII Zjazd PTHC,
który odbędzie się w Olsztynie, we wrześniu 2013 r.
Obrady zamknął Pan Prof. Hieronim Bartel dziękując zgromadzonym członkom
PTHC za przybycie.

Protokołowała
Dr Agnieszka Malińska

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Prof. Dr hab. Hieronim Bartel
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