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Sprawy organizacyjne

Protokół zwyczajnego ogólnego zebrania członków Polskiego
Towarzystwa Parazytologicznego, które odbyło się
w Warszawie dnia 3 września 2004 r.
Obecne były 94 osoby (wg listy obecności i pro−
tokołu Komisji Mandatowo−Skrutacyjnej). Ze
względu na brak wymaganej obecności przynaj−
mniej połowy ogółu członków PTP, zebranie odby−
ło się w drugim terminie (pierwszy termin zebrania
został wyznaczony na godz. 14.00, natomiast drugi
na godz. 14.15).
Porządek zebrania
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Zebrania
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji
Mandatowo−Skrutacyjnej i Komisji Matki
5. Przyjęcie protokołu ostatniego Zwyczajnego
Ogólnego Zebrania Towarzystwa (Protokół opu−
blikowano w Wiadomościach Parazytologicz−
nych 2002, tom 48, nr 1: 101−109)
6. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za
okres kadencji naczelnych władz PTP
a) sprawozdanie ogólne Prezesa Zarządu
Głównego
b) sprawozdanie Skarbnika Zarządu Główne−
go
c) sprawozdanie redaktorów: Wiadomości Pa−
razytologicznych, Monografii Parazytologicz−
nych i Katalogu Fauny Pasożytów Polski
d) dyskusja nad kondycją i przyszłością Wiado−
mości Parazytologicznych
7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
9. Rozpatrzenie wniosków ustępującego Zarządu
Głównego
a) połączenie składki członkowskiej z prenu−
meratą Wiadomości Parazytologicznych
b) zwolnienie członków honorowych z płace−
nia za prenumeratę Wiadomości Parazytolo−
gicznych
10.Dyskusja nad sprawozdaniami (z punktów 6−8)
i wnioskami (z punktu 9)

11.Zatwierdzenie sprawozdań i wniosków (z punk−
tów 6−9)
12.Rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewi−
zyjnej o udzielenie absolutorium ustępującym
władzom PTP
13.Wybory nowych władz PTP:
a) Prezesa
b) trzech Wiceprezesów
c) Sekretarza
d) Skarbnika
e) Redaktorów wydawnictw PTP (Wiadomo−
ści Parazytologicznych, Monografii Parazyto−
logicznych, Katalogu Fauny Pasożytniczej
Polski)
f) członków Głównej Komisji Rewizyjnej
(w składzie: trzech członków i dwóch zastęp−
ców)
g) członków Sądu Koleżeńskiego (w składzie:
trzech członków i dwóch zastępców)
14.Sprawozdanie Komisji Mandatowo−Skrutacyjnej
i ogłoszenie składu osobowego nowych władz
PTP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole−
żeńskiego
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16.Ustalenie miejsca i terminu następnego Zjazdu
PTP
17.Wolne wnioski
18.Zamknięcie Zebrania
Przebieg obrad
1. Otwarcia Zebrania dokonała Prezes Zarządu
Głównego PTP, prof. Halina Wędrychowicz, która
ogłosiła ważność Zebrania i jego zgodność ze Statu−
tem PTP. Na wniosek Prezesa ZG PTP minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych w latach 2001−2004
członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa.
Następnie Prezes PTP omówiła następujące im−
prezy towarzyszące Zjazdowi.
Konkurs Młodego Naukowca, który odbył się
w dniu 3 września w Warszawie na podstawie regu−
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laminu zatwierdzonego na Posiedzeniu Plenarnym
PTP dnia 1 września 2004 r. Udział w konkursie
zgłosiło 10 osób. Komisja Konkursowa złożona
z Prezesa PTP, Sekretarza i Przewodniczącej Komi−
tetu Organizacyjnego oraz opiekunów−promotorów
młodych naukowców wysłuchała wystąpień kandy−
datów, zaś Komisja Skrutacyjna w składzie: prof.
Krystyna Boczoń oraz dr Anna Rocka, przeprowa−
dziła tajne głosowanie ocen. Przyznano 3 nagrody
główne oraz dwa wyróżnienia. Laureatem pierwszej
nagrody został mgr Daniel Młocicki – IP PAN War−
szawa, drugiej nagrody lek. wet. Monika Kozak−
Cięszczyk – IP PAN Warszawa, a trzeciej nagrody
mgr Anna Słodkowicz−Kowalska – AM Poznań,
Wyróżnienia otrzymali: mgr Piotr Solarczyk – AM
Poznań oraz mgr Wojciech Jarosz – AWF Poznań
(załącznik nr 9).
II Turniej Tenisowy o Puchar Prezesa PTP. Do
turnieju zgłosiło się 5 osób. Puchar Prezesa PTP
zdobył prof. Z. Jabłonkowski.
2. Ustępujący Zarząd Główny zaproponował kandy−
daturę prof. dr hab. Stanisława Kazubskiego na
Przewodniczącego Zebrania, a na Sekretarzy Zebra−
nia kandydatury lek. wet. Moniki Kozak−Cięszczyk,
dr Katarzyny Pastusiak oraz mgr Justyny Bień.
Zgłoszone propozycje przyjęto przez aklamację.
3. Przewodniczący Zebrania prof. S. Kazubski pod−
dał pod głosowanie proponowany porządek obrad.
W głosowaniu jawnym porządek obrad został przy−
jęty jednogłośnie.
4. Przewodniczący Zebrania przedstawił propozycje
ustępującego ZG PTP na kandydatów do:
a) Komisji Uchwał i Wniosków: prof. H. Mi−
zgajska−Wiktor, dr H. Stępień−Rukasz, prof. T. Wła−
sow. Kandydaci po wyrażeniu zgody zostali wybra−
ni jednogłośnie w głosowaniu jawnym;
b) Komisji Mandatowo−Skrutacyjnej: prof. A.
Okulewicz, prof. H. Wędrychowicz, dr M. Popiołek.
Kandydaci po wyrażeniu zgody zostali wybrani jed−
nogłośnie w głosowaniu jawnym;
c) Komisji Matki: prof. E. Lonc, prof. J. Rokic−
ki. Kandydaci po wyrażeniu zgody zostali wybrani
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. Protokół z ostatniego Zwyczajnego Ogólnego Ze−
brania Towarzystwa, który opublikowano w Wiado−
mościach Parazytologicznych: 2002, tom 48, nr 1:
101−109, został jednogłośnie przyjęty w głosowaniu
jawnym.
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6. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za
okres kadencji naczelnych władz PTP złożyli:
a) sprawozdanie ogólne
Prezes, prof. H. Wędrychowicz przedstawiła ini−
cjatywy podejmowane przez ZG PTP, natomiast Se−
kretarz ZG PTP dr A. Rocka podsumowała działal−
ność poszczególnych Oddziałów Towarzystwa (za−
łącznik nr 1 i 2).
b) sprawozdanie finansowe
Skarbnik, mgr M. Waloch przedstawiła wpływy
i wydatki Towarzystwa poniesione w ciągu ostatniej
kadencji do końca 2003 roku (załącznik nr 3). Ra−
port finansowy za rok 2004 zostanie przygotowany
po rozliczeniu XX Zjazdu PTP.
c) sprawozdanie Redaktorów wydawnictw PTP
Redaktorzy wydawnictw PTP przedstawili tema−
tykę wydawnictw, nakład oraz dystrybucję publika−
cji. Przedstawili również plany wydawnicze na
2005 r:
Wiadomości Parazytologicznych – prof. T. Poj−
mańska (załącznik nr 4),
Monografii Parazytologicznych – prof. K. Nie−
wiadomska (załącznik nr 5),
Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski – prof. S.
Kazubski (załącznik nr 6)
d) dyskusja nad kondycją i przyszłością Wiado−
mości Parazytologicznych
Profesor T. Pojmańska poinformowała członków
Towarzystwa o aktualnej kondycji Wiadomości Pa−
razytologicznych. W bieżącej kadencji została obni−
żona wielkość nakładów oraz liczba arkuszy wy−
dawniczych. W ciągu 3 lat obniżyła się sprzedaż, co
wynikało przede wszystkim ze słabnącego zaintere−
sowania dystrybucją w oddziałach. Niektóre Od−
działy w 2004 roku nie zaprenumerowały ani jedne−
go egzemplarza Wiadomości Parazytologicznych.
Prof. T. Pojmańska podkreśliła, że istnieje kilka
możliwości, które mogłyby podnieść rangę Wiado−
mości Parazytologicznych, a tym samym punktację
w KBN. Najważniejsze z nich, to regularność wyda−
wania kolejnych zeszytów i wielkość nakładów. Jed−
nakże będzie je można zrealizować, gdy do redakcji
będzie napływała większa liczba maszynopisów.
W aktualnej sytuacji należy zastanowić się, czy cza−
sopismo jest potrzebne środowisku parazytologów,
czy też należy zrezygnować z jego wydawania.
W dyskusji, jaka się rozwinęła po wystąpieniu
prof. Pojmańskiej, wszyscy podkreślali konieczność
utrzymania czasopisma jako organu Polskiego To−
warzystwa Parazytologicznego.
Zdaniem doc. W. Cabaja najważniejsza jest ja−
kość wydawanych prac. Wydawane zeszyty nie mu−
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szą być grube, ale najważniejsze, aby zawierały
wartościowe prace. Istotne jest również podniesie−
nie prestiżu czasopisma oraz zadbanie o dyscyplinę
wydawniczą.
Prof. A. Kurnatowska podkreśliła szczególną ro−
lę Wiadomości Parazytologicznych dla środowiska
medycznego. Wspomniała również o zainteresowa−
niu bibliotek zagranicznych posiadaniem tego cza−
sopisma.
Prof. H. Wędrychowicz przedstawiła wniosek
ustępującego Zarządu o połączenie opłaty członkow−
skiej i prenumeraty Wiadomości Parazytologicznych
na kwotę 50 zł. W porównaniu z obecną sytuacją,
kiedy prenumerata i opłata członkowska wynoszą 70
zł., będzie to znaczne obniżenie kosztów.
Prof. K. Niewiadomska uznała, że wysokość
składki i liczba prenumerowanych egzemplarzy
czasopisma jest sprawą drugorzędową. Redakcja
musi mieć co publikować. Członkowie Towarzy−
stwa powinni mieć świadomość, że chcą czasopi−
smo utrzymać pisząc do niego artykuły. Każdy czło−
nek Towarzystwa jest odpowiedzialny za poziom
prac naukowych w Wiadomościach Parazytologicz−
nych, a pisząc artykuły jest w stanie podnieść prestiż
i punktację czasopisma. Jest to wysiłek, jaki każdy
członek Towarzystwa powinien ponieść. Prof. K.
Niewiadomska podkreśliła, że czasopismo wycho−
dzi od 50 lat, i że od 50 lat integruje całe środowi−
sko parazytologiczne, dlatego też powinniśmy doło−
żyć wszelkich starań, aby Wiadomości Parazytolo−
giczne utrzymać.
W opinii prof. Z. Pawłowskiego poziom Wiado−
mości Parazytologicznych uległ znacznemu obniże−
niu w ciągu ostatnich lat i nie jesteśmy w stanie
w ciągu najbliższych lat podnieść poziomu czasopi−
sma ani znaleźć autorów prac, którzy w Wiadomo−
ściach Parazytologicznych znajdą „punkty”, które
są im potrzebne. Prof. Z. Pawłowski nie przeczy, że
Wiadomości Parazytologiczne są potrzebne Towa−
rzystwu jako dokumentacja jego działalności. Jed−
nakże członek ma obowiązek płacić za tę część
Wiadomości, która dotyczy tylko Towarzystwa, na−
tomiast nie ma obowiązku płacić za publikacje,
które nie zawsze są na dobrym poziomie. Prof. Z.
Pawłowski uznał, że Wiadomości Parazytologiczne
mają służyć Towarzystwu i powinny być kontynua−
cją tradycji, ale jednocześnie musi to być czasopi−
smo samofinansujące się.
Dr A. Czubaj zaproponował, aby zachęcić do pu−
blikowania w Wiadomościach Parazytologicznych
naukowców, zajmujących się pasożytami owadów
i roślin.
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Prof. E. Siński przyznał, że Wiadomości Parazy−
tologiczne powinny być czasopismem samofinansu−
jącym się. Jednak częstą praktyką redakcji jest to, że
autorzy publikujący prace są zobowiązani do rocz−
nej prenumeraty czasopisma.
Prof. E. Dyner zaapelowała o podniesienie szaty
graficznej czasopisma. Jej zdaniem niektóre zdjęcia
pozostawiają wiele do życzenia.
Podsumowując dyskusję nad kondycją i przy−
szłością Wiadomości Parazytologicznych profesor
S. Kazubski stwierdził, że za stan Wiadomości Pa−
razytologicznych odpowiedzialni są wszyscy człon−
kowie PTP, dlatego też wspólnie musimy szukać
dróg wyjścia z kryzysu, ponieważ Wiadomości Pa−
razytologiczne są potrzebne i należy je utrzymać.
7. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
prof. Z. Jabłonowski przedstawił sprawozdanie Ko−
misji (załącznik nr 7), która po zapoznaniu się z do−
kumentacją prowadzoną przez Zarząd oraz jego
działalnością naukową wystąpiła z wnioskiem
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego (załącznik nr
8) przedstawił prof. K. Siuda, informując, że
w okresie sprawozdawczym do Sądu Koleżeńskiego
nie wpłynęła żadna sprawa.
9. Pod głosowanie jawne poddano wnioski ustępu−
jącego Zarządu Głównego
(a) o połączenie składki członkowskiej z pre−
numeratą Wiadomości Parazytologicznych
(b)o zwolnienie członków honorowych z płace−
nia za prenumeratę Wiadomości Parazytolo−
gicznych
Za wnioskiem (a) głosowało 90 osób. Oddano 2
głosy przeciw wnioskowi oraz 2 wstrzymujące.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
Za wnioskiem (b) głosowało 90 osób. Oddano 4
głosy wstrzymujące, głosów przeciw nie było.
Wniosek został przyjęty większością głosów.
10. Przewodniczący Zebrania zaproponował prze−
prowadzenie dyskusji nad sprawozdaniami (z punk−
tów 6−8). Dyskusja nad wnioskami (z punktu 9) wy−
daje się niecelowa, ponieważ zostały one już przyję−
te w głosowaniu.
Prof. Z. Pawłowski uznał, że w sprawozdaniu
Zarządu Głównego brak informacji dotyczących po−
zycji polskiej parazytologii na forum międzynaro−
dowym. W lipcu bieżącego roku odbyło się Euro−
pejskie Multikolokwium Parazytologiczne w Wa−
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lencji, a Polska była reprezentowana przez 36 osób.
Czy tak liczna reprezentacja przełożyła się na udział
Polski w Europejskiej Federacji Parazytologów
(EFP) i Światowej Federacji Parazytologów (ŚFP)?
Poprosił również o uzupełnienie, jak przedstawia się
sytuacja Polski w Międzynarodowej Komisji Wło−
śnicowej (ICT), jakie czyniono zabiegi, aby znaleźć
się w tym gronie.
Prof. H. Wędrychowicz wyjaśniła, że zgodnie ze
Statutem PTP od Przewodniczącego Zarządu Głów−
nego nie jest wymagane sprawozdanie z posiedzeń
ICT.
Prof. S. Kazubski poprosił o wyjaśnienie czy
członkowie ICT są mandatariuszami bądź wysłanni−
kami PTP. Prof. H. Wędrychowicz udzieliła odpo−
wiedzi negatywnej.
Doc. W. Cabaj poinformował zebranych, że
uczestniczył w ostatniej Międzynarodowej Konfe−
rencji Włośnicowej w San Diego, jednakże jego
udział mógł dojść do skutku jedynie dzięki środkom
finansowym własnego projektu badawczego. Mimo,
że jest członkiem ICT nie miał wpływu, a nawet nie
mógł uczestniczyć w wyborach nowego Zarządu
Międzynarodowej Komisji Włośnicowej. Prawo
głosu mają wyłącznie członkowie ustępującego Za−
rządu Komisji.
Prof. W. Kocięcka, zaproponowała, aby po−
wrócić do wieloletniej tradycji przygotowywania
zeszytów Wiadomości Parazytologicznych poświę−
conych włośnicy.
Prof. Z. Pawłowski zgłosił wniosek, aby zobo−
wiązać nowy Zarząd, aby jeden z wiceprezesów był
odpowiedzialny za współpracę międzynarodową.
Prof. Z. Pawłowski zaproponował kandydaturę
prof. H. Mizgajskiej−Wiktor na funkcję Wicepreze−
sa PTP w nowej kadencji. Prof. H. Mizgajska−Wik−
tor wyraziła zgodę na kandydowanie.
Następnie prof. A. Malczewski poprosił o wyja−
śnienie, kto reprezentował PTP w Walencji i jak
przedstawia się nasza pozycja w EFP.
Prof. H. Wędrychowicz wyjaśniła, że osobiście
nie mogła brać udziału w Multikolokwium, jednak−
że upoważniła Wiceprezesa PTP, doc. B. Moskwę
do reprezentowania Towarzystwa na zebraniu EFP.
Niestety doc. B. Moskwa nie mogła być obecna na
zebraniu, ze względu na konieczność uczestniczenia
w sesji naukowej odbywającej się w tym samym
czasie.
11. Przewodniczący zebrania prof. S. Kazubski za−
proponował zatwierdzenie sprawozdań (z punktów
6−9) w głosowaniu jawnym. Przedstawione sprawo−
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zdania zostały zatwierdzone przy 3 głosach wstrzy−
mujących. Głosów przeciwnych nie było.
12. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej w gło−
sowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępują−
cym władzom PTP przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Zebrania podziękował ustępują−
cym władzom PTP w imieniu wszystkich członków
za wytężoną pracę i za osiągnięcia uzyskane w trak−
cie kadencji.
13. Prof. H. Wędrychowicz przedstawiła listę kan−
dydatów do nowego Zarządu, zgłoszoną przez ustę−
pujący Zarząd Główny PTP:
a) na prezesa: doc. Bożena Moskwa
b) na wiceprezesów – dr Wacław Nahorski,
prof. Piotr Kurnatowski, prof. Aleksander De−
miaszkiewicz
c) na sekretarza – dr Anna Rocka
d) na skarbnika – mgr Maria Waloch
e) na redaktorów wydawnictw PTP
• Wiadomości Parazytologicznych – prof. Teresa
Pojmańska
• Monografii Parazytologicznych – prof. Kata−
rzyna Niewiadomska
• Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski – prof.
Stanisław Kazubski
f) na członków Głównej Komisji Rewizyjnej –
prof. Teresa Sulgostowska, prof. Zbigniew Ja−
błonowski, dr hab. Lidia Chomicz, na zastęp−
ców: dr Ewa Dzika, prof. Krystyna Żółtow−
ska;
g) na członków Sądu Koleżeńskiego – prof.
Przemysław Myjak, prof. Teresa Własow,
prof. Krzysztof Siuda, na zastępców: prof.
Barbara Grytner−Zięcina i prof. Hanna Ma−
jewska.
Innych kandydatów z sali nie zgłoszono, oprócz
kandydatury prof. Mizgajskiej−Wiktor zapropono−
wanej przez prof. Z. Pawłowskiego (punkt 10).
14. Komisja Mandatowo−Skrutacyjna przeprowa−
dziła tajne wybory nowych władz PTP. Głosowano
osobno na Prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza,
skarbnika, redaktora naczelnego Wiadomości Para−
zytologicznych, Monografii Parazytologicznych
i Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski, na listę
członków i zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej
oraz na listę członków i zastępców Sądu Koleżeń−
skiego.
Głosowano na listę kandydatów zgłoszonych
przez ustępujący Zarząd Główny, poszerzoną o kan−
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dydaturę prof. Hanny Mizgajskiej−Wiktor zgłoszoną
przez prof. Z. Pawłowskiego.
Komisja Mandatowo−Skrutacyjna stwierdziła, że
listę obecności podpisały 94 osoby, a karty do gło−
sowania oddało od 81 do 86 osób w zależności od
rodzaju głosowania.
W wyniku głosowania ukształtowały się nastę−
pujące władze PTP:
Prezes: doc. Bożena Moskwa (oddano 84 głosy: 79
głosów za, 5 przeciw)
Wiceprezesi: dr Wacław Nahorski
(oddano 84 głosy: 64 głosy za, 20 przeciw)
prof. Piotr Kurnatowski
(oddano 84 głosy: 74 głosy za, 10 przeciw)
prof. Hanna Mizgajska−Wiktor
(oddano 84 głosy: 64 głosy za, 20 przeciw)
prof. Aleksander Demiaszkiewicz (oddano 84 gło−
sy: 47 głosów za, 37 przeciw) (nie wybrany do Za−
rządu Głównego)
Sekretarz: dr Anna Rocka (oddano 86 głosów: 84
głosy za, 2 przeciw)
Skarbnik: mgr Maria Waloch (oddano 82 głosy:
80 głosów za, 2 przeciw)
Redaktor Wiadomości Parazytologicznych: prof.
Teresa Pojmańska (oddano 82 głosy: 77 głosy za,
5 przeciw)
Redaktor Monografii Parazytologicznych: prof.
Katarzyna Niewiadomska (oddano 82 głosy: 75
głosów za, 7 przeciw)
Redaktor Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski:
prof. Stanisław Kazubski (oddano 82 głosy: 79
głosów za, 3 przeciw)
Główna Komisja Rewizyjna: członkowie: prof.
Teresa Sulgostowska (oddano 81 głosów: 78 gło−
sów za, 3 przeciw), prof. Zbigniew Jabłonowski
(oddano 81 głosów: 79 głosów za, 2 przeciw), dr
hab. Lidia Chomicz (oddano 81 głosów: 75 głosów
za, 6 przeciw), zastępcy: dr Ewa Dzika, (oddano
81 głosów: 78 głosów za, 3 przeciw), prof. Krysty−
na Żółtowska (oddano 81 głosów: 80 głosów za, 1
przeciw)
Sąd Koleżeński: członkowie: prof. Przemysław
Myjak (oddano 82 głosy: 80 głosów za, 2 przeciw),
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prof. Teresa Własow (oddano 82 głosy: 81 głosów
za, 1 przeciw), prof. Krzysztof Siuda (oddano 82
głosy: 82 głosy za), zastępcy: prof. Barbara Gryt−
ner−Zięcina (oddano 82 głosy: 79 głosów za, 3
przeciw), prof. Hanna Majewska, (oddano 82 gło−
sy: oddano 82 głosy: 78 głosów za, 4 przeciw).
15. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków
prof. T. Własow przedstawiła wnioski, które wpły−
nęły do Komisji.
* Wniosek prof. K. Niewiadomskiej „o rozpro−
wadzenie wydawnictw monograficznych, parazyto−
logicznych w całym kraju przez Oddziały PTP”
* Wniosek prof. H. Wędrychowicz: „o zintensy−
fikowanie promowania młodych pracowników nau−
ki”
* Wniosek dr A. Czubaja „o zainteresowanie
drukowaniem w Wiadomościach Parazytologicz−
nych prac dotyczących pasożytnictwa u owadów
i roślin”
* Wniosek prof. Z. Pawłowskiego „o zobowiąza−
nie nowego Zarządu Głównego do wyznaczenia
jednego z Wiceprezesów jako osobę odpowiedzial−
ną za współpracę z zagranicą”
Członkowie Zebrania w głosowaniu jawnym
przyjęli zgłoszone wnioski i przekazali Zarządowi
Głównemu do realizacji.
16. W imieniu Oddziału Szczecińskiego PTP prof.
Wojciech Piasecki zaprosił wszystkich członków
PTP do Szczecina na następny XXI Zjazd PTP. Pro−
pozycja ta została przyjęta przez aklamację.
17. Wolnych wniosków nie było.
18. Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków PTP za−
mknął Przewodniczący prof. Stanisław Kazubski.
Przewodniczący:
prof. dr hab.
Stanisław L.Kazubski

Sekretarze:
mgr Justyna Bień
dr Katarzyna Pastusiak
lek. wet.
Monika Kozak−Cięszczyk

