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Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia
11 lutego 2010 r.
Dnia 11 lutego 2010 r. o godzinie 11: 00 w Instytucie Parazytologii PAN w Warszawie odbyło się
zebranie plenarne Zarządu Głównego PTP. W zebraniu uczestniczyło 17 osób z 26 zaproszonych.
Zaproponowano następujący porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu zebrania plenarnego
z dnia 4 marca 2009 r.
3. Sprawozdanie z pracy Prezydium Zarządu
Głównego w 2009 r. i plany pracy na rok 2010
(referuje prof. B. Moskwa).
4. Sprawozdanie z pracy Oddziałów w 2009 r.
i plany pracy na 2010 r. (referuje doc. A. Rocka).
5. Sprawozdanie z pracy Sekcji, Komisji i Redakcji wydawnictw PTP w 2009 r. i plany pracy na 2010 r. (referują przewodniczący i redaktorzy).
6. Sprawozdanie finansowe za 2009 r. (referuje
mgr M. Waloch).
7. Sprawy XXII Zjazdu PTP (referuje przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego).
8. Dyskusja nad kandydaturami do nowych
władz Towarzystwa w kadencji 2010-2013.
9. Powołanie Komisji ds. Nagrody im. W. Stefańskiego.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski.
Ad. 1. Otwarcia zebrania dokonała Prezes PTP,
prof. B. Moskwa. Minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłych członków PTP: prof. Rościsława Kadłubowskiego i prof. Janusza Bany. Pani Prezes zgłosiła wniosek o poszerzenie pkt. 9 o informację o kandydaturach do innych nagród i wyróżnień PTP, które zostaną przyznane podczas najbliższego Zjazdu
PTP.
Ad. 2. Protokół z dnia 4 marca 2009 r. przyjęto
jednomyślnie.
Ad. 3. Prezes PTP przedstawiła listę zadań jakie
zrealizowało Prezydium ZG PTP w 2009 r.:

1. sporządzenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na 2010 (XXII Zjazd PTP, 1 konferencja, druk
Wiadomości Parazytologicznych tom 56);
2. sporządzenie raportu finansowego za 2009 r.
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(jedna konferencja, druk Wiadomości Parazytologicznych tom 55);
3. aktywny udział członków Prezydium w organizacji 4 konferencji naukowych (XVIII Wrocławska Konferencja Parazytologiczna, 48. Dzień
Kliniczny Parazytologii Lekarskiej, konferencja
„Parazytozy zwierząt wolno żyjących: świadomość narastającego problemu”; konferencja „Parazytologia weterynaryjna w Polsce – historia
i perspektywy”);
4. udział Prezesa w pracach Federacji Polskich Towarzystw Medycznych (pomoc w organizacji
cyklicznej konferencji, wdrażanie zmian w nauczaniu parazytologii na uczelniach medycznych);
5. współpraca z Komisją Informacji w zakresie
uaktualnienia strony internetowej PTP;
6. współpraca z Redakcją Wiadomości Parazytologicznych w przygotowaniu do MNiSW wniosku
o ponowną ocenę czasopisma;
7. współpraca z O. Lubelskim PTP w zakresie organizacji XXII Zjazdu PTP;
8. współpraca Prezesa z Ministerstwem Zdrowia
w zakresie opracowania procedur, regulaminów
dla specjalizacji: diagnosta laboratoryjny.
Plany na 2010 r., z racji kończącej się kadencji
władz, przewidują zakończenie zadań rozpoczętych
oraz zaangażowanie w działania Komitetu Organizacyjnego XXII Zjazdu PTP.
Sprawozdanie oraz plany pracy Prezydium ZG
PTP zaakceptowano jednomyślnie.
Prof. B. Moskwa poinformowała zebranych
o nadaniu członkowi PTP prof. Zbigniewowi Pawłowskiemu tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (listopad, 2009).
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Ad. 4. Sprawozdanie z pracy Oddziałów
w 2009 r. i plany pracy na 2010 r. przedstawiła doc.
A. Rocka (załącznik 1).
Ad. 5. Sekcja Parazytologii Ogólnej była
współorganizatorem XVIII Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej „Różnorodność oddziaływania układów pasożyt-żywiciel w środowisku” 2123.05.2009 r. Wrocław-Karpacz. W 2010 r. Sekcja
planuje włączenie się w prace Komitetu Organizacyjnego XXII Zjazdu PTP; będzie organizatorem
sympozjum satelitarnego „Różnorodność biologiczna pasożytów” (referowała prof. A. Okulewicz).
Sekcja
Parazytologii
Weterynaryjnej
w 2009 r. była współorganizatorem konferencji „Parazytologia weterynaryjna w Polsce – historia i perspektywy” (5.06.2009, Puławy), przewodniczący
Sekcji uczestniczył w pracach europejskiego stowarzyszenia diagnostów laboratoryjnych. W 2010 r.
Sekcja będzie współorganizatorem kolejnej konferencji w Puławach oraz XXII Zjazdu PTP (referował doc. T. Cencek).
Sekcja Parazytologii Lekarskiej w 2009 r. była współorganizatorem II Kongresu Medycyny
Podróży, członkowie Sekcji zajmowali się organizacją podyplomowych kursów doskonalących „Choroby pasożytnicze i tropikalne” dla lekarzy oraz
„Opieka zdrowotna w tropiku” dla lekarzy i personelu medycznego oraz innych osób pragnących
podjąć pracę w tropikach. Ponadto prowadzili cykl
seminariów z zakresu medycyny tropikalnej dla misjonarzy. W 2010 r. planuje się organizację
VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Choroby tropikalne i pasożytnicze”
(27.09.2010, Poznań), organizację kursów podyplomowych z zakresu chorób pasożytniczych i tropikalnych oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w tropiku, a także cyklu seminariów z zakresu medycyny tropikalnej i zdrowia międzynarodowego. Członkowie Sekcji współuczestniczyli
w przygotowaniu opracowania „Malaria w Polsce
i na świecie – wczoraj i dziś” oraz monografii „Problemy zdrowotne w tropiku”, a w 2010 r. ukaże się
monografia „Zagrożenia zdrowotne w tropiku” (referował prof. J. Stefaniak).
Komisja Informacji w 2009 r. aktualizowała
bazę adresową członków PTP. Ogółem w bazie
znajduje się 324 członków. Na stronie internetowej
PTP w dziale „Wiadomości Parazytologiczne” dodano zeszyty rocznika 2009 oraz zamieszczono ocenę czasopisma nadaną przez Index Copernicus
za rocznik 2008 (IC=9,0). Na stronę Index Copernicus wprowadzono na bieżąco rocznik 2009.
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W 2009 r. zwiększyła się znacznie liczba odwiedzin strony internetowej PTP (o 2 746 razy), a adres
strony był wywoływany prócz Europy, także przez
kraje Ameryki Łacińskiej, Azji i Australię
W 2010 r. będą kontynuowane wymienione wyżej
zadania w zakresie uaktualnienie bazy danych
członków PTP oraz współpracy z redakcją Wiadomości Parazytologicznych.
Redakcja Wiadomości Parazytologicznych:
w 2009 r. ukazał się tom 55 zeszyty 1–4 o łącznej
liczbie stron 474. Tom 55 zawiera 59 prac o charakterze naukowym: 22 artykuły przeglądowe, 34 prace oryginalne i 3 komunikaty. Ponadto, wydrukowano 4 streszczenia doktoratów, 3 wspomnienia pośmiertne, 6 sprawozdań z konferencji oraz 3 listy
do redakcji. Zeszyt 2 i 4 są zeszytami tematycznymi. Zeszyt 2 zawiera prace z dziedziny immunologii
(inicjatywa zespołu ds. immunobiologii układu pasożyt-żywiciel przy Komitecie Parazytologii PAN),
a zeszyt 4 prace zaprezentowane na XVIII Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej (zeszyt
w części sfinansowany przez Uniwersytet Wrocławski). W 2010 r. planuje się wydanie tomu 56 (referowała prof. B. Machnicka-Rowińska).
Pani redaktor zaapelowała o kontrolę jakości
prac młodych naukowców przez ich przełożonych.
Zgłoszono następujące uwagi do Rady Redakcyjnej czasopisma z prośbą o rozważenie ich do następnego zebrania plenarnego: a. druk prac wyłącznie w j. angielskim ze streszczeniem polskim, co
umożliwi ubieganie się o wejście czasopisma na listę filadelfijską; b. ograniczenie liczby artykułów
przeglądowych; c. usunięcie działu „Doktoraty”;
d. zwiększenie liczby recenzentów do 3; e. zamieszczenie w formularzu recenzyjnym punktu: czy recenzent życzy sobie przeczytania pracy po poprawkach.
Redakcja Monografii Parazytologicznych:
w przygotowaniu jest tom poświęcony kolcogłowom ryb (prof. K. Niewiadomska).
Redakcja Katalogu Fauny Pasożytniczej Polski: w przygotowaniu są tomy poświęcone pasożytom bezkręgowców oraz dużych ssaków (prof.
T. Pojmańska).
Ad. 6. Sprawozdanie finansowe za 2009 r.: przychody: 80 356,58 zł (w tym saldo z 2008 r.:
33 421,03 zł); rozchody: 46 668,18 zł; saldo
na 2010 r.: 33 688,40 zł. (szczegółowe rozliczenie
do wglądu u sekretarza i skarbnika ZG PTP). Sprawozdanie finansowe zaakceptowano jednomyślnie.
Ustalono, że składka członkowska na 2011 r. nie
ulegnie zmianie w stosunku do lat poprzednich
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i wyniesie 60 zł (emeryci 30 zł), członkowie do 30
roku życia 40 zł.
Prof. P. Kurnatowski zgłosił wniosek na zebranie walne o zmianę w Statucie PTP w paragrafie dotyczącym trybu skreślenia z listy członków Towarzystwa (punkt III, §12, 2) Proponowana zmiana:
„Skreślenie członka z listy może nastąpić w drodze
uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa, jeżeli
w ciągu 1 roku nie bierze on udziału w pracach Towarzystwa, a także (dotychczas: lub) nie opłacił
w tym czasie składek na rzecz Towarzystwa pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia”. Wniosek
został jednomyślnie przyjęty przez zebranych.
Prof. T. Pojmańska zgłosiła wniosek o wysłanie
pisma do zarządów Oddziałów aby do końca marca
br. zweryfikowały listy członków.
Osoby zalegające ze składkami będą miały wyższe wpisowe na XXII Zjazd PTP.
Ad. 7. Prezes PTP poinformowała zebranych
o ukazaniu się I komunikatu zjazdowego na stronie
internetowej PTP, wysłaniu zaproszeń na Zjazd
do zagranicznych członków honorowych Towarzystwa i przygotowaniu zaproszeń dla członków krajowych oraz poddała do dyskusji propozycję programu naukowego Zjazdu. Ustalono następujący
program naukowy Zjazdu i zaproponowano prowadzących sesje:
Sesja 1: Parazytofauna Bałtyku; prowadzący:
prof. K. Niewiadomska, prof. T. Pojmańska
Sesja 2: Morfologia i biologia pasożytów; prowadzący: dr D. Cielecka, prof. B. Grytner-Zięcina
Sesja 3: Biochemia i biologia molekularna pasożytów; prowadzący: prof. P. Myjak, prof. K. Żółtowska
Sesja 4: Procesy immunologiczne w zarażeniach
pasożytniczych; prowadzący: prof. B. Machnicka-Rowińska, prof. B. Moskwa
Sesja 5: Zarażenia oportunistyczne wywołane
przez pierwotniaki u ludzi; prowadzący:
prof. D. Prokopowicz, prof. A. C. Majewska
Sesja 6: Środowiskowe uwarunkowania chorób
pasożytniczych; prowadzący: prof. H. Mizgajska-Wiktor, doc. A. Rocka
Sesja 7: Stawonogi jako pasożyty, żywiciele
i
przenosiciele
patogenów;
prowadzący:
prof. A. Buczek, prof. K. Siuda
Sesja 8: Parazytologia weterynaryjna; prowadzący: prof. R. Sokół, dr J. Karamon
Sesja 9: Nowe trendy w diagnostyce i leczeniu
chorób pasożytniczych ludzi; prowadzący:
prof. L. Chomicz, dr W. Nahorski
Sesja 10: Grzyby chorobotwórcze oraz grzybice
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ludzi i zwierząt; prowadzący: prof. P. Kurnatowski,
prof. M. Dynowska
Sympozjum satelitarne: „Różnorodność biologiczna pasożytów; moderatorzy: prof. A. Okulewicz, prof. K. Kavetska
Sympozjum satelitarne: „Parazytozy tropikalne i zawlekane”, moderatorzy: prof. J. P. Knap,
prof. J. Stefaniak.
Ustalono wysokość wpisowego: I termin: opłata
pełna 350 zł, ulgowa 250 zł, członkowie PTP niepłacący składek i inne osoby: 450 zł; II termin: odpowiednio – 450 zł, 350 zł oraz 500 zł (wpłata
na Zjeździe). Termin przysyłania streszczeń
(w j. polskim lub angielskim): do końca kwietnia br.
Doc. T. Cencek poinformował zebranych o poczynionych przygotowaniach organizacyjnych
do Zjazdu: zapewnienie obsługi finansowej Zjazdu
przez dział finansowy PIWET, wynajęcie sal, zorganizowanie warsztatów optycznych, zarezerwowanie noclegów i wyżywienia, druk materiałów zjazdowych w PIWET, propozycje imprez towarzyszących.
Wszystkie informacje dotyczące wysokości wpisowego, kosztów zakwaterowania i wyżywienia
oraz przygotowania streszczeń ukażą się w II komunikacie zjazdowym, który zostanie rozesłany natychmiast po wprowadzeniu ustaleń podjętych
na zebraniu plenarnym.
Ad. 8. Ustępujący Zarząd Główny zaproponował
na Prezesa PTP dwóch kandydatów: prof. Piotra
Kurnatowskiego i prof. Wojciecha Piaseckiego
(wniosek prof. K. Niewiadomskiej). Wniosek został
przyjęty jednomyślnie. Pozostałe osoby z Prezydium (wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik)
oraz redaktorzy wydawnictw zgodzili się kandydować w wyborach na kadencję 2010-2013.
Ad. 9. Do Komisji ds. Nagrody im. W. Stefańskiego powołano 4 członków: Anna Okulewicz, Jerzy Stefaniak, Krystyna Żółtowska, Rajmund Sokół.
Przewodniczącą Komisji została prof. A. Okulewicz.
Prezes poinformowała o kandydaturach do innych wyróżnień PTP, które do dnia 31 stycznia
2010 r. wpłynęły do ZG: Medal im. K. Janickiego – prof. Anna Okulewicz (wniosek O. Wrocławskiego); członkostwo honorowe – prof. Andrzej
Malczewski, prof. Teresa Sulgostowska (wnioski
O. Warszawskiego); Nagroda im. W. Stefańskiego – dr Maciej Skoracki (wniosek kandydata), dr
Wojciech Zygner (wniosek O. Warszawskiego).
Kandydatura dr M. Skorackiego została odrzucona, gdyż kandydat nie spełnia kryterium wieku
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(powyżej 35 lat). W przygotowaniu są wnioski
o nadanie członkostwa honorowego dla prof.
Krzysztofa Siudy i prof. Bronislava Petko (O. Krakowski).
Ad. 10 i 11. Prezes zgłosiła wniosek na zebranie
walne o likwidację Sądu Koleżeńskiego. Sondaż
na temat Sądu przeprowadzony w 30 towarzystwach naukowych wykazał, że nie mają one takiego organu w strukturze władz. Wniosek został przyjęty jednomyślnie przez zebranych.
Prezes poinformowała zebranych o nowych ustaleniach EFP i WFP. EFP nominuje Duńskie Towarzystwo Parazytologiczne na organizatora kolejnej
ICOPA; zebrani zdecydowali, że PTP może poprzeć
tę kandydaturę. EFP ogłosiła nabór kandydatów
do nagrody „Zasłużony Parazytolog” przyznawanej
co 4 lata; nasze Towarzystwo może zgłosić jednego
kandydata do 31 maja br., szczegółowe dane
na stronie internetowej Federacji. WFP oczekuje
na propozycje kandydatur do władz Federacji, termin do 31 maja br.
Kolejne zebranie plenarne odbędzie się w czerwcu br.
Najważniejsze ustalenia zebrania, w tym
sprawy do omówienia na kolejnym zebraniu plenarnym:
1. wniosek na zebranie walne o zmianę w statucie PTP w sprawie trybu skreślania z listy członków
PTP (prof. P. Kurnatowski)
2. wniosek na zebranie walne o zmianę w statucie w sprawie likwidacji Sądu Koleżeńskiego (prof.
B. Moskwa)
3. ustalenie wysokości składki członkowskiej
na 2011 r.
4. powołanie Komisji ds. Nagrody im. W. Stefańskiego
5. zgłoszenie przez ustępujący ZG PTP kandydatur do władz w kadencji 2010–2013
6. weryfikacja list członków PTP do końca marca br. (prof. T. Pojmańska)
7. sugestie dla Rady Redakcyjnej Wiadomości
Parazytologicznych.
Dr hab. Anna Rocka
Sekretarz ZG PTP
Załącznik 1.

Sprawozdanie z pracy Oddziałów PTP
w 2009 r. i plany pracy na 2010 r.
O. Białostocki: odbyły się 3 zebrania naukowo-szkoleniowe. Członkowie Oddziału zorganizowali
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kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych pt. „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka
zakażeń pasożytniczych”. Czynnie uczestniczyli
w 2 konferencjach krajowych oraz 2 zagranicznych.
Plany na 2010 r. przewidują zorganizowanie cyklicznej konferencji pt. „Medycyna Podróży”
(14–16.10.2010 r., Białystok), 3 zebrań wspólnych
z O. Białostockim Polskiego Tow. Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz 2 kursów specjalizacyjnych: „Choroby wątroby” i „Etiologia, obraz
kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych”.
O. Katowicki: odbyły się 2 posiedzenia naukowe na których wygłoszono referaty nt. kleszczy zawlekanych do Polski na gadach importowanych;
alergii na jady owadów błonkoskrzydłych; ryzyka
ekspozycji na kleszcze i patogeny przez nie przenoszone na terenie Polski oraz zaprezentowano możliwości spektrofotometru NanoPhotometr UV.
Członkowie Oddziału czynnie uczestniczyli
w 2 konferencjach międzynarodowych. W 2010 r.
planowane są 4 zebrania naukowe.
O. Krakowski: zorganizowano 7 zebrań referatowo-dyskusyjnych o następującej tematyce: współwystępowanie pasożytów w ekstensywnym systemie chowu i u zwierząt z wolnej przyrody; pasożyty przewodu pokarmowego człowieka; nużyca; epidemiologia boreliozy z Lyme na terenie powiatu
krośnieńskiego; endopasożyty dzików na terenie
nadleśnictwa Miechów oraz analiza sekwencji aminokwasowej, polimorfizmu i ekspresji alergenu
Mag 3 u wybranych gatunków roztoczy alergizujących. Członkowie Oddziału propagowali wiedzę
parazytologiczną poprzez uczestnictwo w organizacji stoiska zoologicznego i parazytologicznego oraz
prezentację Pracowni Parazytologii UR podczas Festiwalu Nauki, a także na warsztatach dla dzieci
w ramach współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci. Czynnie uczestniczyli w 3 konferencjach zagranicznych i 3 krajowych. Plany na 2010 r. to organizacja 7 zebrań naukowych. Członkowie Oddziału
będą czynnie uczestniczyć w 4 konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w organizacji imprez popularyzujących wiedzę parazytologiczną, tj. Festiwalu Nauki w Krakowie i Małopolskiej Nocy Naukowców oraz w ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci i Uniwersytetem Młodzieży.
O. Łódzki: zorganizowano 3 zebrania naukowe,
3 zebrania Zarządu Oddziału oraz 48. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej pt. „Rezerwuary
pasożytów i grzybów chorobotwórczych w populacji człowieka i środowisku” (24.04.2009, Łódź).
Program konferencji obejmował 24 referaty i donie-
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sienia, a w obradach uczestniczyło 100 naukowców,
lekarzy i diagnostów z różnych ośrodków akademickich. Na 3 zebraniach naukowych omówiono
następujące zagadnienia: dermatofity w środowisku
człowieka; związki przyczynowo-skutkowe układu
pasożyt-nowotwór; tematyka XXX Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w licznych
konferencjach krajowych i zagranicznych oraz organizowali i prowadzili kursy doskonalące z zakresu mikologii lekarskiej dla lekarzy i pracowników
laboratoryjnych. Plany na 2010 r. to organizacja
49. DKPL pt. „Powikłania infekcyjne po przeszczepach komórek, tkanek i narządów oraz inne zagadnienia mikologii i parazytologii” (16.04.2010,
Łódź). Planuje się zorganizowanie 3 zebrań naukowych oraz kilka posiedzeń Zarządu Oddziału. Kontynuowane będą kursy szkoleniowe na zlecenie
CMKP.
O. Olsztyński: zorganizowano 3 zebrania naukowe nt. Metazoa pasożytujących u Apollonia melanostoma w Bałtyku i Morzu Czarnym; formy ciała pijawek; metabolizmu trehalozy u Ascaris suum.
Odbyło się także zebranie poświęcone pamięci
prof. Z. Jary i prof. Z. Jabłonowskiego. Plany
na 2010 r. to zorganizowanie 4 zebrań referatowych.
O. Poznański: zorganizowano 5 zebrań Zarządu
Oddziału oraz 5 zebrań naukowych na następujące
tematy: rośliny trujące; roztocze i ptaki – kofilogeneza w układzie pasożyt-gospodarze; gregaryny
– pasożyty wewnętrzne chrząszczy biegaczowatych; markery DNA w badaniach parazytologicznych; pająki – toksyczność jadu i jej skutki. Zarząd
Oddziału był współorganizatorem konferencji pt.
„Profesor Czesław Gerwel jako człowiek i naukowiec” (9.10.2009, Poznań). Działalność popularyzatorska zagadnień parazytologicznych polegała
na udziale w XII Poznańskim Festiwalu Nauki
i Sztuki; zorganizowano pokaz pt. „Ocena biologicznego skażenia gleby” (dr W. Jarosz) oraz zajęcia terenowe pt. „Przyroda wokół nas – uczeń badaczem terenowym” (dr A. Nowosad). Ponadto, prof.
H. Mizgajska-Wiktor wygłosiła liczne wykłady
o tematyce parazytologicznej na Uniwersytecie
III Wieku. Wygłoszono też pogadankę dla uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Plany
na 2010 r. to organizacja 4 zebrań naukowych i 4
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spotkań roboczych Zarządu Oddziału oraz kontynuacja krzewienia wiedzy parazytologicznej poprzez
wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, pokazowe zajęcia dla młodzieży szkół ogólnokształcących, udział w Festiwalu Nauki, udział w programach telewizyjnych i radiowych.
O. Szczeciński: odbyły się 2 zebrania naukowe
nt.: węgorzycy – gatunku ginącego w Bałtyku oraz
porównania metod molekularnych stosowanych
do wykrywania DNA Cryptosporidium sp. Plany
na 2010 r. to organizacja 6 zebrań naukowych,
na których prezentowana będzie problematyka badawcza realizowana w szczecińskim środowisku
parazytologicznym. Gospodarzami poszczególnych
spotkań będą Zakłady i Katedry PAM, US i ZUT.
Planuje się też 2 sesje poświęcone pracom badawczym prowadzonym w Zakładzie Parazytologii Instytutu Zoologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Planowany jest II Piknik Integracyjny członków Oddziału i ich rodzin.
O. Warszawski: zorganizowano 2 zebrania naukowe z następującymi referatami: występowanie
Demodex u ludzi; pasożyty – kłopotliwy element
struktury sieci pokarmowych w ekosystemie. Popularyzacja wiedzy parazytologicznej odbywała się
m.in. poprzez zamieszczenie publikacji naukowych
w Rocznikach Warszawskiej Szkoły Zdrowia, od lat
współpracującej z Zakładem Biologii Medycznej
WUM kierowanym przez prof. L. Chomicz. Plany
na 2010 r. to organizacja 3 zebrań naukowych oraz
dalsza współpraca z WSzZ.
O. Wrocławski: odbyły się 3 zebrania naukowe
nt. występowania Taenia asiatica u ludzi; zawleczonych pasożytów w helmintofaunie Polski; świdrowców z podrodzaju Megatrypanum u bydła na Dolnym Śląsku. Gościnnie wygłoszono referat w PIWET w Puławach nt. historii Zakładu Parazytologii
przy UP we Wrocławiu. Oddział był współorganizatorem XVIII Wrocławskiej Konferencji Parazytologicznej „Różnorodność oddziaływania układów pasożyt-żywiciel środowisku” (21–23.05.2009, Wrocław-Karpacz). Plany na 2010 r. to zorganizowanie
3 zebrań naukowych nt. apoptozy w inwazji T. spiralis; techniki GIS w ekoepidemiologii na przykładzie chorób odkleszczowych oraz badań parazytologicznych (spotkanie z udziałem prof. Z. Pawłowskiego).

