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pROTOKOT Xr,rU WALNEGO ZEBRANIA DELEGATOW PTNW

W dniu 21.04.2007, w Auli I im. Prof. J. Gordzialkowskiego, w budynku im. Prof. W.

Bareja Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, mialy miejsce obrady XLIII

Walne go Zebr ania Dele gat6w (WZD) Polskie go Towarzystwa Nauk Weterynaryj nych.

Porz4dek obrad obej mowal:

l. Otwarcie.

2. Przyjgcie porz4dku zebrania'

3. Wyst4pienia okolicznoSciowe.

4. Wyklad prof. dr hab. Piotra Wpgleriskiego z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW

,,Inzynieria genetyczna w zastosowaniu do zwierzqt i czlowieka".

5. WrEczenie dorocznych nagr6d naukowych.

6. Nadanie godnoSci czionk6w honorowych.

Przerwa

7. Wyb6r Przewodniczqcego i Sekretarzy zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji

Wniosk6w.

8. Przyjpcie protokolu XLII Walnego Zebrania Delegat6w.

9 . Sprawozdanie z dzialalnoSci Towarzystw a za lata 2004 - 2006.

10. Sprawozdanie z dzialalnoSci czasopisma PTNW -,,Medycyna Weterynaryjna" zalata

2004 -2006.

1 1. Sprawozdanie Gl6wnej Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami.

I 3. Absolutorium dla Zarzqdu Gl6wnego.

14. Wyst4pienie Prezesa nowej kadencji 2007 -2009.

15. wybory zarzqdu Gl6wnego (zG), Gl6wnej Komisji Rewizyjnej, S4du

Kolezeriskiego, Kierownik6w Sekcji orazPrzewodniczqcego Komisji Ekspert6w ds.

,,Produktu popieraneg o przez PTNW".

l5a. Zmiany w statucie.

16. Wnioski i uchwaly.

17. Zamkniecie obrad

Rozpoczqcie obrad planowano w pierwszym tenninic na godz. 10.45. W zwiEzku z

brakiem kworum zebranie rozpoczqto w drugim terminie, tzn. o godz' I 1.00.

W zebraniu wziplo udzial 51 osob sposr6d 70 wybrar-rych delegatow.



Otwarcia WZD dokonal prof. dr hab. Wlodzimierz Kluciriski, prezes Zarzqdu Gl6wnego

pTNW. profesor Kluciriski powital wszystkich przybytych delegat6w oraz goSci: J.M. Rektora

SGGW prof. dr hab. Tomasza Boreckiego; prof. dr hab. Piotra WEglerlskiego, bylego prorektora

i rektora UW, obecnie dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydzialu Biologii UW;

czlonk6w honorowych i bylych prezes6w PTNW w osobach: prof. dr hab. Mariana

Truszczyriskiego - czlonka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab- Edmunda

Prosta - Redaktora Naczelnego Medycyny Weterynaryjnej, prof. dr hab. Krzysztofa

Swiezyriskiego, prof. dr hab. Jana Tropily, prof. dr hab. Jerzego Kity oraz prof. dr hab'

Zygmunta Pejsaka; dr Tadeusza Jakubowskiego - Prezesa Krajowej lzby Lekarsko

Weterynaryjnej; prof. dr hab. Slawomira Zdunczyka - przedstawiciela Wydzial6w Medycyny

Weterynaryj nej orazprzewodniczqcych Oddzial6w Towarzystwa i kierownik6w Sekcji.

Profesor Kluciriski poprosil delegat6w o przyjqcie porzEdku obrad, podkreSlaj4c

jednoczeSnie, Le zostal on przeslany wszystkim zainteresowanym do zapoznania siQ, zgodnie ze

Statutem PTNW ($15, ust. 3) oraz opublikowany na stronie intemetowej PTNW. PrzyjEcie

porz4dku obrad odbylo sig jednomy6lnie.

Nastgpnie okolicznoSciowe wyst4pienie wyglosili J.M. prof. dr hab. Tomasz Borecki oraz

dr Tadeusz Jakubowski.

W dalszej czgsci obrad prof. dr hab. Piotr Wggleriski, wygiosil wyklad pt. ,,In2ynieria

genetyczna w zastosowaniu do zwierzqt i czlowieka".

Prof. Kluciriski podzigkowal prelegentowi za przedstawienie, w przystqpny dla

wszystkich spos6b, aktualnych osi4gnig6 genetyki molekularnej.

Nastqpnie Profesor Kluciriski przyst4pil do wrEczania odznaczen i wyr62nieri

Towarzystwa, zaznaczajqc, 2e mniejsza ich liczba w dniu dzisiejszym wynika z faktu, i2 byty

one wrgczane na bieZqco podczas waznych uroczysto6ci np. inauguracji roku akademickiego.

W pierwszej kolejnoSci wrEczono odznaczenie Zaslu2ony dla PTNW prof. dr hab.

Henrykowi Lisowi, przyznane za wybitn4 dzialalno66 spoleczn4 i organizacyjn4 na rzecz

Towarzystwa.

Nastgpnie wrgczono wyr6znienie honorowe Resolutio pro Laude prof. dr hab. Marianowi

Truszczyriskiemu i prof. dr hab. Zygmuntowi Pejsakowi, przyznane za wsp6lautorstwo

podrozdzialu dotyczEcego choroby Aujeszkyego w podrEczniku ,,Diseases of Swine".

Powyzsze odznaczenia i wyr6znieniaZG PTNW nadal uchwalqz dnia29.03-07.

Nastqpnie przyst4piono do wrqczania nagr6d i wyr6znieh za piSmiennicz4 tw6rczoSi

naukowq zarok2005:

W kategorii oryginalnej pracy badawczej przyznano nastqpuj4ce nagrody:



Nagrodg I stopnia otrzymal zesp6l w skladzie: doc. D. Skarzyriski, dr I. Woclawek-Potocka,

dr A. Korzekwa, dr M. Bah, zacykl prac dotyczqcych wptywu fitoestrogen6w i ich metabolit6w

na produkcjg i wydzielanie prostaglandyn WezblonE Sluzow4macicy bydta:

o I. Woclawek-Potocka, M. Bah, A. Korzekwa, M. Piskula, W. Wieczkowski, A. Depta, D.

Skar2ynski: Soybean - Derived phytoestrogens regulate prostaglandine secretion in

endometrium during cattle estrous cycle and early pregnancy- Experimental Biology and

Medicine 230,2005.

o I. Woclawek-Potocka, T. Acosta, A. Korzekwa, M. Bah, M. Shibaya, K. Okuda, D.

Skar2yriski: Phytoestrogens modulate prostaglandin production in bovine endometrium:

cell type specificy and intracellular mechanisms - Experimental Biology and Medicine

230,2005.

. I. Woclawek-Potocka, K. Okuda, T. Acosta, A. Korzekws, W. Pilawski, D. Skarzyriski:

Phltoestrogen metabolites are much more active than phytoestrogens themselves in

increasing prostaglandin F2alpha synthesis via prostaglandin F2alpha synthase-like 2

stimulation in bovine endometrium - Prostaglandines & other lipide mediators 78,2005.

NagrodE II stopnia otrzymal zesp6l w skladzie: prof. W. Nowacki, prof. Z. Staroniewicz, dr

A. Wlodarczyk-Szydlowska, dr H. Wierzbicki, dr A. Gniazdowski, lek. wet. M. Florek, lek. wet.

M. Gniazdowski, za cykl prac dotyczqcych okresu neonatalnego Zrebiqt z uwzglEdnieniem oceny

wybranych parametr6w statusu immunologicznego :

o A. Wlodarczyk-Szydlowska, W. Nowacki, H. Wierzbicki: Wplyw wybranych czynnik6w

na jakoS6 siary klaczy i poziom immunoglobulin siarolvych u Zrebi4t - Med. Wet. 8,

2005.

o A. Wlodarczyk-Szydlowska, W. Nowacki: Wykrywanie obecno$ci IgM, IgG w surowicy

2rebiqtprzed ssaniem siary - Med. Wet 9,2005.

o A. Wlodarczyk-Szydlowska, W. Nowacki, H. Wierzbicki: Ocena odpomo6ci posiarowej

2rebiqt we wczesnym okresie neonatalnym - Med. Wet- 9, 2005'

o A. Wlodarczyk-Szydlowska, W. Nowacki, M. Florek, Z. Staroniewicz: Swoista

odpornoSi posiarowa Lrebiqtw stadninie koni pelnej krwi - Med. Wet. I l, 2005.

r A. Wlodarczyk-Szydlowska, A. Gniazdowski, M. Gniazdowski, W. Nowacki: Laklacja

klaczy oraz behawioryzm 2rebigcia -Zycie Wet. 9, 2005'

o A. Wlodarczyk-Szydlowska, A. Gniazdowski, M. Gniazdowski, W. Nowacki: Czynniki

warunkujqce absorpcjq jclitow4 immunoglobulin siarowych u nowo narodzonych 2rebi4t

-  Zvc ie Wet .  10,  2005.



Nagrodg III stopnia otrzymal zesp6l w skladzie dr M. Biefko, dr R. Filip, dr M. Kapica" dr I'

puzio, dr R. Racki, prof. T. Studziriski za cykl prac dotyczqcych wptywu r62nych substancji na

tkankE kostnq kurczqt brojler6w:

o Bieriko M., Radzki. R., Puzio I., Kapica M.: Ggsto66 mineralna tkanki kostnej oraz

poziom osteokalcyny u kurcz4t brojler6w w nastgpstwie intoksykacji siarczanem glinu -

Med. Wet. 5,2005.

o Bieriko M., Radzki. R., Puzio I., Kapico M., Studziriski T.: Wplyw siarczanu glinu na

wytrzymaloSd tkanki kostnej kurczqt brojler6w - Med. Wet. 8, 2005.

o puzio I., Kapica M., Filip R., Bieriko M., Radzki. R.: Fundectomy evokes elevated

Gastrin and lowered serum of ghrelin levels accompanied by decrease in geometrical and

mechanical properties of femora in the rat - Bulletin of Vet. Institute 49,2005.

. Radzki. R., Bieriko M., Puzio I., Filip R.: Effect of clenbuterol on mechanical and

geometric parameters of broiler chicken limb bones - Veterinary Medicine Austria/Wien.

Tierarztl. Mschr. 92, 2005.

Nagrody i wyr62nienia w kategorii za wybitn4 monografig z zakresu nauk weterynaryjnych

ogloszon4 w czasopiSmie PTNW - Medycynie Weterynaryjnej wrqczone zostaly na posiedzeniu

Rady Naukowej PTNW 18.04.07.

Nagrody dotyczyly cyklu prac:

o I. Markowska-Daniel, A. Kowalczyk: Mo2liwoSci genetycznego r62nicowania

paciorkowc6w ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem Streptococcus suis. Med. Wet' 8,2005.

. I. Markowska-Daniel, A. Szczotka: Markery zjadliwoSci Streptococcus suis. Med. Wet.

12,2005.

Wyr6 2nien ra przy znano za PracQ:

. Prof. dr hab. J. Antychowicz, doc. dr hab. M. Reichert, lek. wet. M. Matras, dr S.

Bergman Aliemcy/, dr O. Haenen /Flolandia/: Epidemiology, pathogenicity and

molecular biology of koi herpesvirus isolated in Poland. Bull. Vet. Inst. Pulawy 49,2005.

Kolejno przyst4piono do wrgczania nagr,6d i wyr62ntefi za piSmienniczq tw6rczoS6

naukowq zarok2006:

W kategorii oryginalnej pracy badawczej przyznano nastqpui4ce nagrody:

Nagrody I stopnia:

Dla dr hab. Tomasza Cencka za pracQ habilitacyjnq:

. ,,Wplyw aktywnoSci enzymatycznej zawarlych w antygenie Hypoderma bovrs na jego

immunogennoSi".



Dla zespolu prof. dr hab. Z. Pejsak, prof. dr hab. I. Markowska - Daniel Ta.pracQ;

o "Randomised, placebo - controlled trial of a live vaccine against porcine reproductive

and respiratory syndrome virus in sows on infected farms", opublikowanq w The

Veterinary Records 158, 2006.

Nagrody II stopnia otrzymali:

Zespol w skladzie: dr U. Kosior-Korzecka, prof. dr hab. R. Bobowiec, prof. dr hab. C.

Lipecka za cykl prac dotyczqcych endokrynologii weterynaryjnej:

o {J. Kosior-Korzecka, R. Bobrowiec, C. Lipecka: Fasting - induced changes in ovulation

rate, plasma Leptine, Gonadotropins, GH, IGF-I and Insulin concentration during estrus

in ewes - J. Vet. Med. A. 53,2006.

o U. Kosior-Korzecka, R. Bobrowiec: Leptin effect of nitric oxide and GnRH - induced

FSH secretion from ovine pituitary cells in vitro - Journal of Physiology and

Pharmacology 57,2006.

Zespol w skladzie: prof. dr hab. J. Szarek, prof. dr hab. Z. Zdunczyk, prof. dr hab. J.

Jankowski, prof. dr hab. A. Koncicki, prof. dr hab. A. Andrzejewska, lek. wet. J. Wojtacka, dr I.

Babiriska za prace:

. ,,Effect of prolonged feeding of turkeys with a diet containing oxidized fat on

morphological lesions of internal organs", opublikowan4w Med. Wet. 12,2006.

Nagrody III stopnia otrzymali:

Zespol w skladzie prof. dr hab. J. Antychowicz, lek. wet. W. Mazur, doc. dr hab. M.

Reichert, lek. wet. K. Paszowska, lek. wet. M. Matras za cykl prac dotyczqcych zakaheh

wirusowych u ryb opublikowanych w Bull. Vet. Inst. Pulawy 50, 2006.:

o "Study of the control of viral haemonhagic septicaemia /VHS/ in Poland".

. "Pathogenicity of VHS, IHN and IPN viruses for pathogen free rainbinou trout

/Oncorhynchus mykiss/ fry".

ZespSl w skladzie: mgr Z. Sieradzki, doc. dr hab. K. Kwiatek zaprace pt. ,,Wykrywanie w

paszach kukurydzy i soi genetycznie zmodyfikowanej", opublikowan4 w Med. Wet. 9, 2006.

W kategorii oryginalnej pracy badawczej przyznano r6wniez cztery wyr6znienia:

l. J. Danek za prace "Effects of Flunixine Meglumine on Selected Clinicopathologic

Variables and Serum Testosterone Concentration in Stallions after Endotoxin

Administration", opublikowanqw J. Vet. Med. A 53,2006.

2. M. Prusik, B. Lewczuk, M. Nowicki, B. Prybylska zaprace "Histology and ultrastructure

of pineal organ in the domestic goose" opublikowanE w Histology and I-Iistopathology

21,2006.



3. R. Zasadny, K. Kwiatek za pracg Validation study of a new procedure for measuring of

insoluble impurities in animal fat", opublikowanq w Journal of Animals and Food

Sciences 15,2006.

4. T. Stadejek, K. Podg6rska, P. Kolodziejczyk, R. Bogusz, W. Kozaczyfski, Z. Pejsak za

pracQ Pierwszy przypadek poodsadzeniowego zespolu wyniszczajecego Swiri w Polsce

opublikowanq w Med. Wet. 3, 2006.

W kategorii za wybitn4 monografrg z zakresu nauk weterynaryjnych ogloszonq w

czasopi5mie PTNW - Medycynie Weterynaryjnej przyznano nastEpuj4ce nagrody:

1. Prof. J. Osek, mgr K. Wieczorek, lek. wet. M. Tatarczak za prac1,,Morskie Biotoksyny -

potencjalne zagro2enie zdrowia czlowieka". Med. Wet. 4, 2006.

2. Prof. J. Antychowicz, dr M. Lipiec za pracg,,Mykobakterie chorobotw6rcze dla ryb i

ludzi" Med. Wet. 7,2006.

3. Prof. I. Markowska-Daniel, mgr A. Kowalczyk za prace ,,Wplyw zmiennoSci na

miEdzygatunkowq transmisj g zakahe{ wirusem grypy". Med. Wet. 9, 2006.

Profesor Klucifrski zauwa?yl,2e wiEkszoSi wplywajEcych wniosk6w o nagrody pochodzi

z Pafistwowego Instytutu Weterynaryjnego w Pulawach, co Swiadczy o ogromnym jego

wkladzie w rozw6j nauk weterynaryjnych. Wyrazil jednoczeSnie niepok6j, 2e bardzo malo

wniosk6w wplywa z W y dziat6w Medycyny Weterynaryj nej .

Kolejnym punktem porz4dku obrad bylo nadanie godnoSci czlonk6w honorowych.

Profesor Kluciriski zaproponowal, aby poprzedzi1, je powolaniem Komisji Skrutacyjnej,

uzasadniaj 4c to konieczno Sc i4 liczenia glos6w po dczas glosowania j awne go.

Na jej czlonk6w zaproponowal nastgpuj4ce osoby:

Prof. dr hab. Krzysztofa Szkucika

Doc. dr hab. Andrzeja Salwg

Dr Andrzeja Deg6rskiego

D e le gac i przyj g I i przedstawione kand yd atury przez akl amacj p.

Nastgpnie przyst4piono do przedstawienia wniosk6w o nadanie godno6ci czlonk6w

honorowych. Profesor Kluciriski zaznaczyl,2e Zyciorysy kandydat6w dostgpne byly na stronie

internetowej PTNW. Przypomnial teL, ze wnioski te byly rozpatrywane, zgodnie ze statutem

PTNW i regulaminem, na posiedzeniu ZG 21.06.06, nastEpnie glosowane przez prezes6w i

czlonk6w honorowych, a na posiedzeniu ZG 14.12.06, po zapoznaniu siq z wynikami glosowafi,

podjEto jednomySlnie uchwalg o wyst4pieniu do WZD o przyznanie godnoSci czlonka

honorowego zgloszonym Kandydatom.



Wnioski doty czyly nastgpuj 4cych os6b :

l. Prof. dr hab. Anny Cqkaty,

2. Prof. dr hab. Jerzego Kity,

3. Prof. dr hab. Marii Prost,

4. Doc. dr hab. Krzysztofa Wojciechowskiego.

Kahdy wniosek glosowany byl oddzielnie i wszystkie przyjEto jednomySlnie. Profesor

Kluciriski pogratulowal wszystkim zainteresowanym i zapoviedzial, ze wrgczenie godnoSci

nastqpi na XIII Kongresie PTNW w 2008 r. w Olsztynie.

Po zakonczeniu pierwszej czgSci obrad ogloszono l5 minutowq przerwq.

Druga czp$(, WZD - czgfic sprawozdawczo - wyborcza - rozpoczela siq od wyboru

Przewodniczqcego, sekretarzy zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosk6w.

Przebieg obrad byl nagrywany na ta6mg magnetofonowq przez obslugg techniczn4 zebrania.

Nagranie znajduje siE w sekretariacie ZGTowarzystwa, do dyspozycjiZG oraz Gl6wnej Komisji

Rewizyjnej.

Na przewodnicz4cego zebrania Profesor Kluciriski zaproponowal delegata, dr Piotra

Kneblewskiego, na sekretarzy prof. dr hab. IwonE Markowsk4-Daniel i dr Jaroslawa KabE.

D e le gacj i przyj E I i przedstawione kandydatury.

Profesor Kluciriski zaproponowal pozostawienie Komisji Skrutacyjnej w skladzie

ustalonym w pierwszej czESci obrad, co r6wnie2 zostalo przyjgte przez delegat6w jednomySlnie.

Do Komisj i Wniosk6w zaproponowano:

Prof. dr hab. Alinq Wieliczko,

Dr EdlE Gawlik,

Dr Bo2eng Olczyk.

Kandydaci zostali przyjgci przez delegat6w z jednym glosem wstrzymujqcym.

Profesor Kluciriski podzigkowal delegatom i przekazal dalsze prowadzenie obrad

wybranemu Przewodniczqcemu. Dr Piotr Kneblewski podzigkowal delegatom za zaufanie i

v,ryrazil nadziejq, 2e wlaSciwie wywi4Ze sig z powierzonego mu zadania.

Przewodniczqcy przypomnial zebranym podstawowe zapisy statutu dotycz4ce WZD.

W kolejnym punkcie obrad glosowano nad przyjEciem protokolu XLII WZD, kt6re

odbylo stg 24.04.2004 w Warszawie. Przewodnicz4cy przypomnial zebranym, 2e protok6l ten



byl do wgl4du na stronie internetowej PTNW (www.wetcentrum.pllptnw) oraz w bitrrze ZG

PTNW, a w dniu dzisiejszym znajduje sig do wglqdu w sekretariacie WZD.

W dyskusji nad protokolem zabral glos prof. dr hab. Pawel Sysa. Wyrazil on uznanie dla

prowadzqcego obecne zebranie za prrpomnienie najwazniejszych zapis6w statutu oraz dla

sekretarzy XLII WZD za rozsqdnie,rzeczowo i skrupulatnie sporz4dzony protok6l.

JednoczeSnie prof. Sysa poinformowal, 2e wnioskuje o wprowadzenie poprawki do

protokolu z XLfi WZD, dotyczqcej przedstawionej przez siebie wypowiedzi na temat wyboru

Prezesa Honorowego PTNW. OSwiadczenie to prof. Sysa odczytal zebranym i poprosil o

uzupelnienie o nie protokolu zamieszczonego na stronie internetowej PTNW. W swoim

o6wiadczeniu profesor Sysa wyrazil koniecznoric przestrzegania w Towarzystwie prawa

okreSlonego statutem i przypomnial, 2e dzialania niezgodne ze statutem skutkowaly

interwencjami S4du Rejestrowego i atakami na Prezesa PTNW na lamach Medycyny

Weterynaryjnej.

Dr Kaba, sekretarz XLII WZD, zobowiqzal sig, 2e poprawka wniesiona przez prof. Sysg

zostanie zamieszczona w protokole.

Nastgpnie odbylo sig glosowanie nad przyjEciem protokolu zXLilWZD. Protok6l zostal

przyj qty j ednomySlnie.

Kolejnym punktem obrad bylo przedstawienie sprawozdania z dzialalno6ci Towarzystwa

za lata 2004 - 2006. Sprawozdanie przedstawil prof. dr hab. Wlodzimierz Kluciriski - prezes

ZG.

Profesor Kluciriski rozpoczrt sprawozdanie od wspomnienia czlonk6w PTNW, kt6ruy

zmarli w ci4gu minionej kadencji: w 2004 r. - 8 os6b, 2005 r. - 15, 2006 r. - 19. Delegaci

uczcili ich pamiEi chwil4 ciszy.

Za najwalniejsze wydarzenie w Zyciu Towarzystwa profesor Kluciriski uznal organizacjg

XII Kongresu PTNW, we wrzeSniu 2004 r. w Warszawie, pod haslem przewodnim ,,Nauka

Praktyce".

Bardzo istotnym wydarzeniem byla wsp6lorganizacja posiedzenia Europejskiego

Stowarzyszenia ds. Nauczania Weterynarii (European Association of Establishments for

Veterinary Education) w maju 2005 r., kt6re po raz pierwszy w historii odbylo siE w Polsce.

Ogromnie waznym wydarzeniem byt Jubileusz 5O-lecia Medycyny Weterynaryjnej i

zwiqzane z nim wyr6znienie tego czasopisma Medalem im. prof. Michala Oczapowskiego.

Do innych waznych wydarzeri minionej kadencji profesor Kluciriski zaliczyl:



. Wsp6lorganizacjg wraz z Polskim Towarzystwem Mikrobiologii, reprezentowanym

przez prof. dr hab. Waleriq Hryniewicz, sympozjum naukowego ,,Zoonozy - aktualne

z.agroLenia" w marcu 2006 w Warszawie.

. Wsp6lpracQ z Polskim Towarzystwem Bujatrycznym przy organizacji VI

Srodkowoeuropejskiego Kongresu Bujatrycznego w czerwcu 2005 r. w Krakowie, po

raz pierwszy w historii odbywaj4cego siE w Polsce.

. Spotkanie z kierownikami sekcji i przewodniczqcymi oddzial6w, kt6re odbylo sip

1.06.2004 r. w Warszawie i mialo na celu przedyskutowanie kwestii organizacyjnych,

w szczeg6lnoSci zmian w statucie i regulaminach. Sprawy te dyskutowane byly takZe

w kolejnych terminach, jednak nie doprowadzity do ostatecznego sformulowania

propozycji zmian.

. Zmiany w nazwach i strukturze niekt6rych sekcji dokonane juz podczas XLII WZD

(wprowadzono nazry: Sekcja Biologii i Patologii Rozrodu, Sekcja Zywienia

Zwierzqt i Higieny Pasz, Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej; takZe

pol4czenie Sekcji Higieny Zwierzqt i Srodowiska z SekcjE Dobrostanu Zwierz4t w

jedn4 Sekcjg Dobrostanu Zwierzqt i Higieny Srodowiska).

W dalszej czESci swojego wyst4pienia profesor Klucinski przedstawil dane

charakteryzujqce dzialalnoSd Sekcji i Oddzial6w Towarzystwa (18 sekcji zorganizowalo 34

konferencje, a w 12 oddzialach odbylo sig 229 spotkari), podsumowuj qc 2e byla to kadencja o

malej aktywnoSci. Poinformowal, ze konsekwencj4 byly decyzje ZG o rozwiqzaniu trzech

oddzial6w, kt6re nie v,rykazaly siQ 2adn4 aktywnoSciq: krakowskiego, przemyskiego i

szczeciriskiego. Profesor Kluciriski zaprezentowal r6wniez informacje na temat liczby czlonk6w,

w tym nowoprzyjgtych i skreSlonych. Ze smutkiem podkreSlil, 2e liczba czlonk6w ulegla

zmniejszeniu (o 154 osoby w ci4gu ostatnich trzech lat).

Nastgpnie profesor Kluciriski przedstawil spos6b sprawowania przez PTNW patronatu

nad Muzeum Weterynarii w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Wymienil takae pozostale inicjatyry ZG PTNW minionej kadencji takie jak:

. Posiedzenie ZG z czlonkami Rady Redakcyjnej i Programowej Medycyny

Weterynaryjnej, maj4ce miejsce w Lublinie we wrzeSniu 2005 r.

o Wsparcie finansowe dla ,,Polish Joumal of Veterinary Sciences" i ,,Weterynaryjnych

ZeszylSw Hi storycznych" wydawanych przez dr Jaroslawa S obolewski e go.

. Pokrycie koszt6w pobytu 22 mlodych naukowc6w na XII Kongresie PTNW

o Organizacja Ogolnopolskiego Konkursu Studenckich Kol Naukowych.



. Przeniesienie tablicy pami4tkowej poSwiEconej Stefanowi Zeromskiemu z terenu

dawnej siedziby Wydzialu Weterynaryjnego ptzy ul. Grochowskiej na Ursyn6w.

. Zgloszenie kandydatury prof. dr hab. Z. Pejsaka do nagrody Minisha Edukacji i

Nauki w kategorii Badania na Rzecz Rozwoju Gospodarki, a prof. dr hab. M.

Niemialtowskiego do nagrody Wydzia\u V PAN. Obydwaj profesorowie nagrody

otrzymali.

Za istotne osi4gnigcie prof. Kluciriski uznal zapewnienie Towarzystwu Srodk6w

finansowych do dzialania statutowego.

W ostatniej czqSci swojej wypowiedzi prof. Kluciriski poruszyl kwestiE godno6ci

Honorowego Prezesa PTNW prof. dr hab. Edmundowi Prostowi. Wyrazil Zal, 2e inicjatywa ta

nie doszla do skutku zatejkadencji. Wyja5nil zebranym delegatom, ze bylo to wynikiem oparcia

sip w swym postqpowaniu na blpdnej wersji statutu, zawierajqcej poprawkg, kt6ra zostala

przyjgta niezgodnie ze statutem i w konsekwencji p62niej odrzucona przez s4d. JednoczeSnie

prof. Kluciriski wyrazil uznanie dla profesora Prosta za jego wklad w rozwoj nauk

weterynaryjnych w Polsce.

Na koniec swego wyst4pienia prof. Kluciriski zloLyl podziEkowanie wszystkim czlonkom

zarzqdu PTNW oraz redakcji Medycyny Weterynaryjnej, a takhe wladzom SGGW, Prezesowi

KIL-W i Prezesowi Polskiego Towarzystwa Bujatrycznego.

Przewodniczqcy WZD podzigkowal prof. Kluciriskiemu za wygloszenie sprawozdania.

Przypomnial jednocze6nie, 2e delegaci moge zglasza( wnioski do Komisji Wniosk6w,

zaznaczajqc, 2e muszqmied one formE pisemnq.

Kolejnym punktem programu WZD bylo sprawozdanie z dzialalno6ci czasopisma PTNW

-,,Medycyna Weterynaryjna" zalata2004 -2006, kt6re wyglosil prof. dr hab. Edmund Prost. W

pierwszej czE6ci wyst4pienia Redaktor Naczelny MW przedstawil cechy poligraficzne

miesiEcznika oraz sklad zespolu naukowego i technicznego Komitetu Redakcyjnego, Rady

Redakcyjnej i Rady Programowej czasopisma. NastEpnie zaprezentowal jak ksztaltowala sig

liczba prac wplywaj4cych do redakcji w poszczeg6lnych latach minionej kadencji, z

uwzglgdnieniem ich podzialu na referaty, prace oryginalne, prace zwiqzane z naukq i zawodem,

histori4 weterynarii oraz recenzje. Zaznaczyl, ze liczba wplywaj4cych prac znacznie przekracza

mozliwoSci ich biez4cego publikowania, nawet pomimo starannej selekcji w wyniku, kt6rej

znaczny odsetek prac zglaszanych jest odrzucany. Konsekwencj4 jest istotne wydluzenie czasu

oczekiwania na publikacjp. Podkreslil, 2e zglaszanych jest wiele prac zagranicznych, w

szczeg6lnoSci z Turcji, kt6re sqjednak w znacznej czqsci odrzucane. Wyrazil poglEd, zenatakq

atrakcyjno6i czasopisrna wplywa przede wszystkim jego aktualna punktacja.
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Nastgpnie profesor zwr6cil uwagQ na aktualne koszty wydawnicze, z uwzglgdnieniem

struktury koszt6w i przychod6w. Z 2alem wypowiedzial sig o konieczno5ci pobierania oplat za

publikacje.

Kolejno zaprezentowal zebranym jak ksztaltowala sig dynamika prenumeraty czasopisma

z uwzglgdnieniem r6znych grup odbiorc6w. Stwierdzil, 2e liczba prenumerator6w stale spada.

Wyrazil hal szczeg6lnie w stosunku do duzych instytucji, zar6wno prywatnych, jak i ZHW, kt6re

nie wykazujq zainteresowania wiedzq naukow4.

Prof. Prost poinformowal o wysokiej pozycji MW na Swiecie. JednoczeSnie zloly\

podziEkowania recenzentom za ich ogromne zaangalowanie, nie zwiqzane z korzy6ciami

finansowymi. Podsumowujqc wyrazil nadziejg, ze MW nadal bqdzie rozwijai siE pod wzglgdem

j akoSc i owym, kt6re go w aga znaczni e ppewy 2sza w ska1niki i I o Sc io we.

Koriczqc swojq wypowiedZ prof. Prost podkreSlil bardzo dobrq wsp6lpracq redakcji MW

z ZG PTNW, zakt6rqpodziqkowal ustppuj4cemu Prezesowi i wszystkim jego poprzednikom.

Kolejno prof. dr hab. Eugeniusz WiSniewski przedstawil sprawozdanie Gl6wnej Komisji

Rewizyjnej (GKR) z kontroli dzialalnoSci ZG PTNW w latach 2004 - 2006. Pozytywnie ocenil

on pracQ Zarzqdu i zto2yl wniosek o udzielenie absolutorium ustgpuj4cemu Zarzqdowi.

Protokol GKR w zalqczeniu.

Przewodniczqcy WDZ - dr Piotr Kneblewski - podzipkowal prelegentom za

przygotowanie i przedstawienie sprawozdafi oraz otworzyl dyskusjE nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy glos zabral prof. Sysa. Poruszyl on sprawQ wniosku o nadanie godnoSci

prezesa honorowego Towarzystwa prof. Edmundowi Prostowi, zgloszonego w imieniuZG przez

prof. Kluciriskiego pod koniec obrad XLII WZD. Przypomnial zaistnial4 wtedy sytuacjg oraz

swoje w4tpliwoSci co do trybu procedowania w tej sprawie, kt6ry odbiegal od procedury

postgpowania przewidzianej w regulaminie nadawania godnoSci czlonka honorowego.

Przypomnial, 2e odstgpstwo od regulaminu uzasadnione zostalo przez prof. Kluciriskiego

podjptymi wczeSniej konsultacjami takze z osobami zgloszonymi do skladu Zarzqdu nastqpnej

kadencji, zaistnieniem specjalnych okolicznoSci oraz faktem, 2e decyzjg ostateczn4 podejm4

delegaci w glosowaniu. Zaznaczyl, Ze nie otrzymal odpowiedzi na pytanie, kiedy ZG podj4l

uchwalE o wyst4pienie ze wspomnianym wnioskiem do WZD. Prof. Sysa wyrazil r6wnie2

w4tpliwo5ci co do sposobu zaprezentowania kandydatury prof. Prosta, kt6r4 jego zdaniem

powinien byl przedstawii ustgpujqcy Prezes, prof. Pejsak, nie zaS jak to mialo miejsce,

przejmujqcy tg funkcjE, prof. Kluciriski, poniewaz wniosek taki jest zawsze owocem mrjaj4cej

kadencii .
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W dalszej czESci wyst4pienia przytoczyl oSwiadczenie prof. Kluciriskiego, w kt6rym

prof. Kluciriski stwierdzil, 2e w czasie gdy miaty miejsce omawiane wydarzenia, dysponowal

wersjQ statutu PTNW ze zlym zapisem. Prof. Sysa postawil pytanie gdzie znajduje sig rzeczony

statut oraz protok6l z posiedzenia ZG, na kt6rym podjgto uchwalE o wyst4pienie do WZD z

omawianym wnioskiem. Poinformowal takze zebranych, 2e bieg sprawy nadania godnoSci

prezesa honorowego Towarzystwa prof. dr hab. Edmundowi Prostowi zostal wstrzymany po jego

telefonicznej rozmowie z prof. WiSniewskim, kt6ry mial interweniowad w tej sprawie we

wladzach PTNW.

Prof. Sysa zapoznal pokr6tce zgromadzonych z genezE powolywania prof. Prosta na

prezesa honorowego. Wyrazil takze poglqd, ze w dokumentach ZG z kadencji lg95 - l9g7

panuje powazny nieporzEdek.

Prof. Sysa przypomnial, 2e ZG nie mial prawa wyst4pii z omawianym wnioskiem

podczas XLII WZD, czego powinien byl byi Swiadom poniewaZ podczas tego WZD przyjEto

protok6l z poptzedniego, XLI WZD, kt6ry podawal,2e zmiany w statucie daj4ce ZG takie prawo

nie zostaly przez XLI WZD przyjgte. Nie jest prawdq 2e to Sqd nie zatwierdzil takiej zmiany w

statucie - nie zostala ona przyjpta przez XLI WZD. Prof. Sysa wyrazll zdziwienie jak w takiej

sytuacji moglo doj5i do podjEcia takiej uchwaly i w konsekwencji postawienia omawianego

wniosku.

Kolejno prof. Sysa, wieloletni czlonek Sekcji historycznej PTNW, wryrazll zdziwienie,2e

zgloszone przez niego wyst4pienie - ,,Kr6tka historia powolania prezesa honorowego" - nie

znalazlo sig w programie wyst4pieri na XII Kongres PTNW. Przytoczyl wniosek koricowy tego|

wystqpienia, ktory m6wil 2e ,,...r6wniez w Towarzystwie Naukowym konieczne jest

przestrzeganie prawa oraz respektowanie dobrych obyczaj 6w".

Prof. Sysa przypomnial, 2e pytanie gdzie znajduje sig protok6l z posiedzenia ZG PTNW,

na kt6rym podjpto omawianE uchwalg, postawil ponownie podczas posiedzenia Komitetu Nauk

Weterynaryjnych PAN odbywaj4cego sig w czasie XII Kongresu PTNW. Przypomnial, ze takze

wtedy nie uzyskal na nie odpowiedzi.

Profesor przypomniai, 2e ze wzglgdu na zupelny brak zainteresowania czlonk6w

Towarzystwa omawian4 spraw4, skierowal jq do rczpatrzenia przez S4d Kolezeriski, o czym

poinformowal prof. Wi6niewskiego, Prezesa ZG i Przewodnicz4cego Oddzialu Warszawskiego

PTNW. Ze zdziwieniem stwierdzll, ze sprawa ta nie zostala przez Sqd Kolezefiski podjqta, a jej

wyjaSnienie uniemozliwia calkowity brak partner6w do dyskusji. Wyrazll jednoczeSnie pogl4d,

2e powinna ona miei dla Towarzystwa charakter prestizowy gdyz dotyczy istoty jego

funkcjonowania.
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Podsumowujqc swoj4 wypowiedZ prof. Sysa wyrazil inl do prof. Wi3niewskiego, jako

przewodnicz4cego GKR, ze dokonane przez GKR oceny funkcjonowania ZG PTNW nie

zawieraj4 informacji o sposobie realizacji przez ZG uchwalWZD i propozycji ewentualnych

zmian w statucie, maj4cych poprawi6 funkcjonowanie Towarzystwa.

Koricz4c swojq wypowiedZ prof. Sysa zlo?yl wniosek, aby udzielenie absolutorium

ustgpuj4cemuZarz4dowr odbylo sig w glosowaniu tajnym nad kazdym z czlonk6w ZG imiennie.

Uzasadnil go w4tpliwoSciami co do moZliwoSci szczerego ustosunkowania sig poszczeg6lnych

delegat6w do spraw przez siebie przedstawionych i wyrazenia w pelni autonomicznej opinii o

pracy ustgpuj4cego Zarzqdu w glosowaniu jawnym.

W odpowiedzi glos zabral prof. Wi5niewski. WyjaSnil on zebranym,2e jego interwencja,

o kt6rej wspomnial prof. Sysa, nie byla konieczna, gdy|wczelniej prof. Kluciriski poinformowal

go,2e ZG PTNW podjal juz decy4g o wstrzymaniu postqpowania w opisywanej sprawie.

Kolejny glos w dyskusji nalelal do prof. dr hab. Arkadiusza Orzechowskiego,

Przewodniczqcego Oddzialu Warszawskiego PTNW. Poinformowal on delegat6w, Ze w

odpowiedzi na zawiadomienie prof. Sysy wyrazil poglqd, i2 sprawE powinny zaj4i sig

kompetentne organy Towarzystwa.

NastEpnie Profesor wyrazil pogl4d, i2 kaade szanuj4ce siE Towarzystwo Naukowe

powinno miei dobry organ prasowy, o szerokim odbiorze. Wyrazil zaniepokojenie znikniEciem

w ostatnich latach MW ze stron serwisu PubMed oraz zbyt pochopnym rezygnowaniem przez

redakcjp z artykul6w nadsylanych z kraj6w ubiegaj4cych sig o czlonkostwo w UE np. Turcji,

gdyz obecnoSd na lamach czasopisma publikacji autor6w zagranicznych zwigksza kr4g jego

odbiorc6w. W tym wzglgdzie v,,yrazil uznanie dla Polish Journal of Veterinary Sciences

wydawanego w Olsztynie. JednoczeSnie Profesor uznal pomysl wymuszania prenumeraty

decyzjami administracyjnymi w obrgbie struktury IW za chybiony. Stwierdzil, 2e kluczem do

rozwiqzania problemu mog4. byi odpowiednie dzialania marketingowe realizowane w oparciu o

Internet, m.in. stworzenie mo2liwo5ci elektronicznego dostgpu do publikowanych artykul6w, co

j e st powszechnie praktykow ane przez czasopi sm a zagr aniczne.

Kolejno glos w dyskusji zabrala prof. dr hab. BoZena Dworecka-Kaszak, czlonek Sqdu

Kolezeriskiego uplywajqcej kadencji. WyjaSnila ona, ze brak aktywnoSci S4du, wytkniEty przez

prof. SysE, wynikal z niedoskonalo5ci procedur, kt6re uniemozliwily czlonkom S4du wybranie

spoSr6d swego grona przewodniczqcego.

Prof. dr hab. Zenon Zdufrczyk z Olsztyna zwr6cil uwagQ na zmniejszajqcy siE udzial

praktykuj4cych lekarzy weterynarii w pracach Towarzystwa. Uznal, 2e przeciwdzialac Iym

tendencjom naleLy poprzez poprawQ sposobu i grafiku pracy Oddzial6w Terenowych, ktore sq
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rzeczywistyn miejscem, w kt6rym wsp6lpraca z lekarzanri praktykami moZe byd realizowana.

Stwierdzil, irc konieczne jest tak:ire z.acie6nianie wsp6lpracy z okrEgowymi izbami lek.-wet. i

fi rmami farmaceutycznymi.

Na zakoriczenie wyrazil uznanie dla ustgpujQcego ZG iv,ryrazil nadzieje, 2e Zanqd nowej

kadencji podejmie poruszane przez niego kwestie. JednoczeSnie zaprosil zebranych na

przyszloroczny XIII Kongres PTNW do Olsztyna.

Nastgpnie glos w dyskusji zabral prof. dr hab. J6zef Szarek, czlonek Sqdu Kolezeriskiego,

kt6ry zgodzil sig ze swojq kole2ankq co do braku wyboru przewodnicz4cego jako gl6wnej

przyczyny bezczynnoSci S4du. Opisal r6wniez pokr6tce sw6j osobisty udzial w sprawie

przedstawionejprzezprof. Sysq iwyrazilZal,2e nie udalo sig jej rozpatrzyt, wnale2yty spos6b.

Dr Kneblewski, przewodniczqcy XLIII WZD, zwr6cil uwagQ delegat6w na zapis statutu,

ktory m6wi, ze glosowanie tajne dotyczy zmian statutu i rozwiqzaniaTowarzystwa, a wszystkie

inne uchwaly zapadajq zwyklq wigkszoSci4 glos6w (g16, pkt. 3). Przypomnial takae zapis

dotyczqcy S4du Kolezeriskiego, wedle kt6rego to czlonkowie Sqdu wybieraj4 spoSr6d siebie

przewodnic zqcego i sekretarza ($24).

Wobec braku dalszych glos6w w dyskusji, dr Kneblewski zwr6cil sig z pltaniem do prof.

WiSniewskiego czy podtrzymuje sw6j wniosek o udzielenie absolutorium ustgpuj4cemu

zarzqdowi. Prof. WiSniewski sw6j wniosek podtrzymal. Przewodniczqcy zaproponowal

przeprowadzenie stosownego glosowania.

Prof. Sysa. zabral glos w kwestii formalnej, przypominajqc zloaony przez siebie wniosek

wraz z uzasadnieniem i poprosil, aby poddano go pod glosowanie. Wskazal, iz statut nie

zabrania przeprowadzenia glosowania tajnego w sytuacjach innych niz wskazane w odczytanym

przez przewodnicz4cego paragrafie. Przypomnial, 2e glosowania tajne prowadzone s4 przy

wyborze czlonk6w ZG i Przewodniczqcych Sekcji.

Dr Kneblewski wskazal, 2e nie ma zapis6w statutu m6wiqcych o innych ni? przytoczone

przezniego sytuacje, w kt6rych naleLy przeprowadzii glosowanie tajne.

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki wyrazll przekonanie,2e nie ma przeszk6d, aby wniosek

postawiony przez prof. Sysg podda6 glosowaniu.

Nastgpnie prof. Wieliczko, z Komisji Wniosk6w, przytoczyla wniosek zlohony przez

prof. Sysg.

Przewodniczqcy WZD przeprowadzil glosowanie nad omawianym wnioskiem. Wniosek

prof. Sysy zostal odrzucony hczbq 16 glos6w, przy 5 glosach poparcia i 14 glosach

wstrzymuj4cych.
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Dr Kneblewski zarz4dzil glosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium dla

ustEpuj4cego ZG, w mySl wniosku prof. WiSniewskiego, przewodnicz4cego GKR. Delegaci
udzielili absolutorium liczbq4} glos6w, z I glosem przeciwnym i 8 glosami wstrzymuj4cymi.

Kolejnym punktem programu bylo wyst4pienie Prezesa nowej kadencji 2007 - 2009,
prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka.

Prof. Pejsak podzigkowal prof. Kluciriskiemu za cigakqpracQ na rzecz Towarzystwa w

ostatniej kadencji orazbardzo udanqwsp6lpraca w ci4gu ostatnich szesciu lat.

NastEpnie prof. Pejsak przedstawil sryoje propozycje kandydatur na czlonk6w

funkcyjnych Towarzystwa. Jednocze6nie zaprosil delegat6w do skladania wlasnych propozycji.

Jako pierwszy profesor przedstawil proponowany sklad nowego ZG prNW:

Viceprezes: Prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Sekretarz naukowy: Prof. dr hab. Wodzimierz Kluciriski

Sekretarz administracyjny: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

Skarbnik: Dr Jaroslaw Kaba

Czlonkowie: Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prof. dr hab. Jerzy Kita

Prof. dr hab. J6zef Nicpori

Prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Plotnicki

Prof. dr hab. Jan Zmudzki

NastEpnie profesor przedstawil propozycje skladu GKR:

Przewodniczqcy: Prof. dr hab. Eugeniusz WiSniewski

Czlonkowie: Prof. dr hab. Zbigniew Gr4dzki

Prof. dr hab. Henryk Kobryri

Doc. dr hab. Andrzej Salwa

W dalszej czE6ci wystqpienia Profesor przedstawil kandydat6w do Sqdu Kolezeriskiego:

Prof. dr hab. Bozena Dworecka-Kaszak

Prof. dr hab. Antoni Kopczewski

Prof. dr hab. Eligiusz Madej

Prof. dr hab. Jacek Roszkowski

Prof. dr hab. J6zefSzarek.
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Prof. Pejsak poprosil prof. Szarka, aby doprowadzil on do spotkania S4du Kole2eriskiego

na kt6rym dokonano by wyboru przewodniczqcego, zgodnie z zapisem statutu. Zasugerowal
jednocze5nie, 2e prof. Kopczewski wyrazil chgd objgcia tej funkcji, jezeli taka bgdzie wola

czlonk6w S4du Kole2eriskiego. Prof. Pejsak wyrazil r6wnie2 nadziejg, ze pierwsz4 sprawq
rozpatrzon4przez Sqd bgdzie sprawa wniesiona przezprof. SysE.

Kolejno glos w dyskusji zabral dr Tadeusz Domarecki, powiatowy lekarzweterynarii ze
Skierniewic, kt6ry zglosil kandydaturg dr Bo2eny Olczyk do ZG PTNW. Uzasadnil j4

pozytywnym wplywem obecnoSci lekarza terenowego w ZG, na udzial lekarzy praktyk6w w
pracach Towarzystwa i czytelnictwo MW.

Dr Bozena Olczyk podzigkowala za wyralone zaufanie, ale odm6wila przyjgcia
propozycj i kandydowania.

WiEcej kandydatur nie zgloszono.

Kolejnym punktem obrad bylo przedstawienie kandydatow na przewodnicz4cych Sekcji
istniej4cych w ramach PTNW:

Sekcja epizootiologii i administracji weterynaryjnej: Prof. dr hab. Woiciech Szweda

Sekcja higieny i technologii zywnoSci pochodzenia

zwierzgcego: prof. dr hab. Jan Uradziriski

sekcja zwierzqt nieudomowionych: Dr Miroslaw Kalicki

Sekcja patologii drobiu: prof. dr hab. Alina Wieliczko

Sekcja fizjologii i patologii konia: Prof. dr hab. Eugeniusz Wisniewski

Sekcja historii medycyny weterynaryjnej: Doc. dr hab. Krzysztof Wojciechowski

Sekcja ichtiopatologii: Dr Jan Zelazny

Sekcja immunologii: Doc. dr hab. Anna Chelmoriska _ Soyta

Sekcja farmakologii i toksykologii: Doc. dr hab. Andrzej posyniak

Sekcja bujatryczna: prof. dr hab. Edward Malinowski

Sekcja zywienia zwierzqt i higieny pasz: prof. dr hab. Maciej Gajpcki

Sekcja dobrostanu zwierz4t i higieny Srodowiska: Prof. dr hab. Roman Kolacz

Sekcja hyopatologii: prof. dr hab. Zygmunt pejsak

Sekcja patologii malych zwierzqt: Prof. dr hab. Krzysztof Kostro

Sekcja kliniczna: prof. dr traU. lOzef Nicpori

Prof. Pejsak, wraz z ustgpuj4cym zarzqdem, wysun4l wniosek o rozwiqzanie trzech

sekcji :

. biologii i patologii rozrodu,
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. neonatologii,

o parazytologii.

Uzasadnil to bardzo nisk4 aktywno6ciq wymienionych Sekcji w poprzednich latach oraz

trudnoSciami w dzialaniu Sekcji migdzygatunkowych. Wyrazil pogled, Le tematy z zakresu ich

dzialalno6ci, mogq byd ujEte w dzialalnoSci sekcji gatunkowych.

Przewodnicz4cy wzD zapytal zebranych o propozycje innych kandydatur.

Glos w dyskusji zabral prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, dotychczasowy przewodnicz4cy

Sekcji neonatologii. Sprostowal on informacje na temat dzialalnoSci Sekcji, podane w

sprawozdaniu Prezesa ZG kadencji 2004-2006, informuj4c, ze konferencje odbywaly sig co

roku, a sekcja prowadzila r6wniez warsztaty dla lekarzy praktyk6w. Z dzialalnosci Sekcji

regularnie skladane byly sprawozdania, poza sprawozdaniem 2a2006 r., za co prof. Stefaniak

przeprosil. Wyrazil on zdziwienie opiniqPrezesa ZG,ktorquznal zakrzywdzqc.4.

Prof. Pejsak jeszcze raz podkreSlil, ze jego zdaniem problemy neonatologii nale|y

rozpatrywai w sekcjach gatunkowych.

Z tq opini4 ponownie nie zgodzil sig prof. Stefaniak, uznaj4c za blqd traktowanie

problem6w zdrowia noworodk6w jedynie jako element zdrowotnoSci danego gatunku, bez

uwzglEdnienia ogromnych r6znic w fizjologii i patologii noworodk6w r6znych gatunk6w

zwierzqt, bqd4cej podstawow4przyczyn4 ogromnej SmiertelnoSci w tej grupie wiekowej.

Prof. Pejsak oddal decyzjg co do dalszych los6w Sekcji neonatologii, Walnemu

Zgromadzeniu.

Kolejny glos nalezal do prof. dr hab. Wojciecha Nowackiego, r6wniez z Sekcji

neonatologii, kt6ry zgodzil sig z prof. Stefaniakiem, dodajqc, ze neonatologia jest dzialem

medycyny weterynaryjnej zaniedbanym od wielu lat. Podobny problem dotyczy jego zdaniem

problem6w geriatrii zwierzqt towarzyszqcych. Wytkn4l on r6wniez merytoryczny bl4d w tabeli

podsum owuj qc ej dzialalnoSi sekcj i.

Glos zabral prof. Orzechowski, kt6ry poparl swoich przedm6wc6w. Nastgpnie wysun4l

kandydaturg prof. Sysy na czlonka ZG PTNW. Uzasadnil to skrupulatno5ci4 i dokladno6ci4 prof.

Sysy w analizowaniu prac Zanqdv

Prof. Sysa wstrzymal siq chwilowo z wyrazeniem zgody na umieszczenie swojej

kandydatury na liScie wyborczej. Zabral natomiast glos w dyskusji na temat sekcji. Wyrazil

zdziwienie, ze likwidacji ma ulec Sekcja fizjologii i patologii rozrodu, kt6ra w ostatniej kadencji

wykazala siq ogromnq aktywnoSci4 stanowi4c4 l/5 aktywnoSci wszystkich 18 sekcji. Nie

zgodzil siE z uznaniem gatunkowego traktowania problem6w zdrowia zwierzqt za uniwersalne i
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najtrafniejsze podejscie' wytazil natomiast pogl4d, 2e zlikwidowanie sekcji bgdzie
niewlasciwym posunigciern w stosunku do dzialajqcych w nich lekarzy weterynarii.

Prof' Pejsak odpowiedzial, ie Sekcja biologii i patologii rozrodu pod kierownicfwem
prof' dr hab' Edwarda Malinowskiego, zajmowala sig przede wszystkim problemami rozrodu
bydla' w zwiqzku z tym uznano' ze progftrm ten moze by6 realizowany w ramach sekcji
bujatrycznej, kt6rej przewodni czqcwprof, Malinowski ma zostai w tej kadencji.

Nastgpnie glos zabrar prof. zdurtczyk, kt6ry zaproponowal, aby za przyczwe
ewentualnej likwidacji omawianych sekcji uznat wzglgdy organizacyjne poniewaz trudno
zgodzi(, si g z podnoszonymi zarzutaminatury merytorycznej.

Prof. pejsak uznal sluszno$i wniosku swego przedm6wcy.
Wniosek prof. Zduri czykapoparla prof. Wieliczko.
Kolejno wypowiedzial siE prof. Nowacki. Poprosil on o utrzymanie Sekcji neonatologii,

pod przewodnictwem prof. stefaniaka. Jednoczesnie zaproponowal on na przewodnic.qig*
S ekcj i par azytolo gii, dr polozowskiego.

Prof' Pejsak uznal, ze r6wniez w kwestii likwidacji Sekcji parazyrologii powinno
wypowiedziei sip WZD w glosowaniu.

Nastgpnie glos zabral prof. dr hab. Jerzy Molenda, kt6ry poprosil o wyl4czenie Sekcii
neonatologii z glosowania w sprawie likwidacji.

Podobn4 propozycjg w sprawie sekcji biologii i patologii rozrodu wysun4l prof.
Zdurtczyk' Na jej przewodniczqcego zaproponowal, nieobecnego naWZD,prof. dr hab. Jana
Twardonia.

Prof. Pejsak przychylil siE do obu wniosk6w.

Prof' dr hab' Iwona Markowska-Daniel wyrazila w4tpliwosi co do formalnej strony
glosowania , ptzed uzyskaniem zgody prof. Twardonia. zgodptE uzyskano drog4 telefoniczn4.

Nastgpnie ustalono, ze glosowanie w sprawie likwidacji dotyczy(, bgdzie wyl4cznie
Sekcji parazytologicznej. Poniewaz niemoZliwe okazalo siE uzyskanie zgody dr polozowskiego
na przewodniczenie tej Sekcji, prof. Pejsak ostatecznie poprosil delegat6w, aby wyrazili zgodg
na jej pozostawienie i upowahnili go do zwr6cenia sig do dr polozowskiego z wroclawia w
sprawie kierowania Sekcj4 parazl4ologicznej w terminie p61niejszym. Delegaci zgodg wyrazili.

NastEpnie prof. Sysa zglosil gotowoSi kandydowania do ZG pTNw, wyra2ajqc
jednoczesnie pewne w4tpliwo6ci co do zainteresowania dotychczasoweg o zG i walnych
Zgromadzeri rzetelnym przestrzeganiem statutu. Prof. Sysa podzigkowal jednocze5nie prof.
Orzechowskiemu za zglo szenie j e go kandydatury.
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Na przewodnicz4cego komisji ds. ,,Produkfu popieranego przez PTNW" wysuniqto

kandydaturg prof. dr hab. Miroslawa Lakomego.

Prof. Pejsak oglosil zamknigcie list kandydat6w i podziEkowal delegatom za uwagg.

NastEpnie prof. Pejsak przedstawil delegatom zasady glosowania. Wyja6nil r6wniez,2e

brak kandydata na zastqpcq skarbnika wynika z planowanych zmian w statucie polegaj4cych na

zlikwidowaniu tej funkcji. Podyktowane jest to brakiem uzasadnienia dla istnienia takiej funkcji.

Prof. Pejsak przedstawil r6wniez wladze oddziat6w Terenowych prNW:

Oddzial Swigtokrzyski w Kielcach: lek. wet. Edyta Gawlik

Oddzial w Bialymstoku:

Oddzial pomorsko-kujawski :

Oddziat w Gdarisku:

Oddzial lubuski:

Oddzial w Lublinie:

Oddzial w Olsztynie:

Oddzial wielkopolski:

Oddzial w Pulawach:

Oddzial w Warszawie:

Oddzial we Wroclawiu:

dr Marek Wincenciak

doc. dr hab. Janusz Danek

doc. dr hab. Andrzej Salwa

prof. dr hab. Michal Stosik

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

dr hab. Krzysztof Wqsowicz

Oddzial w Piotrkowie Trybunalskim: dr Jadwiga Stgpnicka

dr Lech Gogolewski

doc. dr hab. Jerzy Rola

prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

prof. dr hab. Alina Wieliczko

Prof. Pejsak wyrazil zaskoczenie, 2e oddzialy poza miastami akademickimi dzialaj4

zdecydowanie lepiej niz w oSrodkach akademickich.

Kolejnym punktem obrad bylo przedstawienie zmian w statucie proponowanych przez

ustgpuj 4cy Zarzqd. Propozycj e zmian prezentowal prof. Pej sak.

W pierwszej kolejnoSci profesor przedstawil propozycjE zmiany pkt. I $41.

Dotychczasowa treS6: ,,Uchwalg w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie

Delegat6w wigkszoScia 213 liczby os6b uprawnionych do glosowania przy obecno5ci co

najmniej polowy os6b uprawnionych do glosowania." Prof. Pejsak wyjaSnil zebranym, 2e zapis

ten jest wewngtrznie sprzeczny oraz bardzo utrudnia pracg WZD. Prof. Molenda stwierdzil, ze

zapis ten m6wi o delegatach obecnych na WZD. Z twierdzeniem tym nie zgodzil siE prof. Sysa.

Wyrazil przekonanie, ze delegaci muszq pracowai w oparciu o aktualny statut, a m6wi on o

wszystkich osobach uprawnionych do glosowania , czyli wszystkich delegatach, obecnie 70

osobach. Prof. Pe.jsakprzyznal racjE prof. Sysie.
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Nastqpnie prof. Pejsak przedstawil zebranym proponowanq tresi tego zapisu: ,Uchwalg

w sprawie zmian w statucie podejmaje ll/alne Zebranic Delegathw wipkszoici4 2/3 liczby

obecnych na zebroniu ostib uprawnionych do glosowanio.',

Prof. Molenda wyrazil przekonanie, ze obecnie istniejqcy zapis jest sluszny.

Z kolei dr Gogolewski stwierdziN, 2e przy moilliwoSci rozpoczgcia WZD w drugim

terminie niezaleLnie od liczby obecnych delegat6w, proponowana zmiana jest jedynym

logicznym rozwiqganiem.

Prof. Markowska-Daniel przypomniala zebranym, Le obecny zapis uniemozliwil

przeprowadzenie jakichkolwiek zmian w statucie na dw6ch ostatnich WZD, ze wzglpdu na

ka2dorazowy brak 2/3 og6lnej liczby delegat6w.

Nastgpnie prof. Pejsak poinformowal zebranych, ze do przeprowadzenia tej zmiany, jak i

wszystkich pozostalych zmian w statucie, konieczna jest obecnoSi co najmniej 2/3 os6b

uprawnionych do glosowania. Poprosil o zaproszenie wszystkich przybylych na Zebranie

delegat6w do sali, a KomisjE Skrutacyjn4 o podanie calkowitej liczby obecnych delegat6w.

Na sali obecnych bylo 5l delegat6w. W zwiqzku z tym prof. Pejsak postawil wniosek o

przeprowadzenie glosowania nad zmianami w statucie. Nastgpnie przyst4pil do prezentowania

zebrany m propozycj i zm ian :

Zmiana nr 1: w $ I dopisa6 na koricu zdania ,,or^z angielskim ,rPolish Society of

Veterinary Sciences", tak, aby $l brzmial: Stowarzyszenie nosi nanilQ: ,,Polskie Towarzystwo

Nauk Weterynaryjnych", a w brzmieniu laciriskim ,,Societas Polona Scientiarum

veterinariarum" oraz angielskim ,,Polish society of veterinary sciences,'.

Zmiana nr 2: w $10 dopisai pkt. 5 w brzmieniu: ,,Prezesem honorowym mote zostat

szczegdlnie zasluilony dla Polskiego Towar4ystwa Nauk Weterynaryinych prezes ubiegtych

kadencjl GodnoSi prezeso honorowego nadaje ll/ulne Zebranie Delegatdw poprzez uchwalg

na wniosek Zarzqdu Gl6wnego."

Prof. Pejsak wyrazil przekonanie, 2e wprowadzenie tej zmiany dziewigi lat temu

pozwoliloby unikn46 wielu nieporozumieri.

Zmiana nr 3: w $15 pkt.2 wykreSli6: ,,i organizowane rotacyjnie w poszczeg6lnych

weterynaryjnych oSrodkach akademickich", tak, aby $15 pkt. 1 brzmial: Walne Zebranie

Delegatow nuolywane jest przez Zarzqd Gl6wny co najmniej raz na trzy lata.

Prof. Pejsak urnotywowal to latwoSci4 dojazdu do Warszawy praktycznie ze wszystkich

miejsc w Polsce.
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Zmiana nr 4: w $17 dopisad pkt. l2: ,nadawanie godno5ci prezesa honorowego", tak,

aby $17 brzmial: Do lcompetencji Walnego Zebrania Delegat6w naleiy: (...) 12. nadawonie

godnoSci prezesa honorowego.

,zmiana nr 5: w $18 wykreslii slowa: ,,zastppcy skarbnika", tak, aby $lg brzmial:

Zarzqd Gl|wny sklada siQ. z prezesa, viceprezesa, selretarza naukowego, selretarza

administracyinego, skarbnika oraz 3 do 5 czlonkow. W sHad rozszerzonego Zanqdu Gl6wnego

wchodzqrdwniei przewodniczqcy Sekcji i oddzialtw z glosem doradczym.

Prof. Pejsak umotywowal zmiang brakiem koniecznoSci istnienia tej funkcji.

Dr Deg6rski wyrazil pogl4d, ze dotychczasowe slowo ,,viceprezesa" nalezy napisai

oddzielnie -,,vice prezesa" - albo zmienii na,,wiceprezesa". Umotywowal go zasadami pisowni
jgzyka polskiego.

Dr Kaba przyznal przedm6wcy racjg, jednoczeSnie uprzedzaj4c zebranych, Le zmiana ta

pociqgnie za sob4 koniecznoSi dokonania jednakowych zmian w calym statucie.

Prof. Pejsak wyrazil pogl4d, 2e nie jest to kwestia wystarczajqcej wagi, aby jq.w tym

momencie dyskutowai.

Zmiana nr 6: w $21 wykreslii slowa: ,,a posiedzenie Prezydium nie rzadziej nrt raz na

dwa miesiqce", aby $21 brzmial: Posiedzenia Zarzqdu Gl|wnego odbyuajq siq w miarq

polrzeby, nie rzadziej jednak nii raz na p6l roku.

Zmiana w 7: zmienii brzmienie $41 pkt. 1 na: (Jchwalg w sprawie zmian w statucie

podeimuje ll/alne Zebronie Delegatdw wigkszoiciq 2/3 liczby obecnych na zebraniu osdb

uprawnionych do glosowania.

Nastqpnie glos zabral dr Tomasz Porwan, kt6ry stwierdzil, Le $15 pkt. 1 powinien zostai

uproszczony i zyskai brzmienie: ,,Walne Zebranie Delegat6w zwolywane jest przez Zarzqd

Gl6wny raz na trzy lata" .

Prof. Pejsak wyrazil przekonanie, 2e dotychczasowy zapis jest bardziej elastyczny co jest

korzystne dla Towarzystwa.

W dalszej kolejno6ci glos zabral prof. Sysa. ZloLyl on konkurencyjn4propozycjE zmiany

$10 w brzmieniu: ,,Prezesem honorowym mohe zostat szczeg1lnie zaslu2ony dla Polskiego

Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych prezes ubieglych kndencji. Godnoi| prezesa honorowego

nadaje l4/alne Zebranie Delegat|w zgodnie z trybem nadawania godnoici czlonko

honorowego." Podkreilil, 2e jest ona taka sama jak propozycja ZG PTNW glosowana i

odrzucona podczas XLI WZD.

Prof. Pejsak wyrazll poglqd, 2e nale2y przeprowadzii jawne glosowanie, ktora z

propozycji zmian wprowadzona zostanie do glosowania tajnego.
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Dr Kaba przypomnial delegatom,2e zrniana zaproponowana przez prof. Sysg spowoduje

wprowadzenie zupelnie innego, wieloetapowego, trybu nadawania godnoSci prezesa

honorowego. W konsekwencji nadanie tej godnoSci nie bgdzie mo2liwe podczas obecnego

WZD,

Prof. Pejsak wni6sl formalny wniosek o przeglosowanie obu przedstawionych

propozycji.

Dr Kneblewski zarzqdzil glosowanie jawne nad wprowadzeniem do glosowania tajnego

zmiany nr 4 w brzmieniu proponowanym przez ustgpujqcy Zarzqd. Zmiana zostala przez

delegat6w poparta. W zwiqzku z tym Przewodniczqcy WZD vznal, 2e nie ma potrzeby

glosowania propozycji prof. Sysy.

Po raz kolejny glos zabral prof. Sysa, kt6ry poinformowal Przewodni czEcego, 2e jego

propozycja dotyczy $ 10, czyli zmiany nr 2.

Dr Kneblewski uznal, ze przeprowadzone glosowanie bylo wynikiem nieporozumienia.

Z kolei dr Kr6liriski postawil pytanie, czy prezes honorowy moze podejmowai decyzje

na r6wni z czlonkami ZG PTNW. Prof. Pejsak wyjaSnil, 2e nie ma on takich kompetencji.

NastEpnie dr Kneblewski zarz4dzil glosowanie jawne nad obiema proponowanymi

poprawkami. Delegaci poparli propozycjq ustgpuj4cego Zarzqdu, liczbq 44 glos6w, przy 6

glosach wstrzymuj 4cych.

Nastgpnie ponownie glos zabral prof. Sysa, ktory wniosl wniosek do Komisji Rewizyjnej

o sprawdzenie statusu Medycyny Weterynaryjnej w stosunku do PTNW. Wyrazil poglqd, ze

jezeli okahe sig, ze jest ona organem PTNW to naleZy zapisad to w statucie, wprowadzaj4c

odpowiedni4poprawkg na XLIV WZD.

Prof. Pejsak poprosil, aby problem ten przedstawii podczas pracy nad kolejnym punktem

porz4dku obrad, a obecnie zakonczyt kwestig zmian w statucie.

Nastppnie dr Kneblewski przypomnial delegatom zasady glosowania tajnego nad

kandydatami na czlonk6w Zarzqdu Gl6wnego, Gl6wnej Komisji Rewizyjnej, Sqdu

Kolezeriskiego, Kierownikow Sekcji, Przewodniczqcego Komisji Ekspert6w ds. ,,Produktu

popieranego przez PTNW" oraz propozycjami zmian w statucie i zarzqdzll glosowanie.

Komisja Skrutacyjn a rozdala delegatom po trzy karty do glosowania , po czym przyst4pila

do liczenia glosow.

W tym czasie prof. Pejsak zarzqdzil30 minutowq przerwQ i zaprosil wszystkich na obiad.

Po przerwie, w oczekiwaniu na wyniki glosowania, prof. Wieliczko w imieniu Komisji

Wniosk6w zaprezentowala wnioskt zlolone przez delegat6w podczas odbywajqcego siq WZD.

Pierwszy dotyczyl zwigkszenia skladki czlonkowskiej z 50 do 60 zl rocznie.
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Drugi zobowiqgywal ZG PTNW do podjgcia krok6w maj4cych na celu wpisania

Towarzystwa do rejestru organizacji uZyteczno6ci publicznej, co pozwoliloby na dokonywanie

1% odpis6w podatkowych na rzecz PTNW.

Trzeci wniosek, zloLony pnzez prof. Sysg, obligowal ZG PTNW w kadencji 2007 - 2009

do okreSlenia statusu Medycyny Weterynaryjnej w stosunku do PTNW i dokonania zmiany w

statucie PTNW, uwzglgdniaj qcej Medycynp Weterynaryj na j ako organ PTNW.

Czwarty wniosek, zlohony pruez dr Krupg, dotyczyl dalszych los6w Oddzial6w

Terenowych, kt6re maj4 zostai skreSlone. Proponowal, aby powstrzymad sig od ich likwidacji,

jednoczeSnie oddelegowuj4c przedstawiciela ZG PTNW w celu przeprowadzenia rozm6w

uaktyvrniaj 4cych wladze tych Oddzial6w.

Ostatni, pi4ty wniosek traktowal o koniecznoSci nawi4zania kontaktu z wojew6dzkimi i

powiatowymi lekarzami weterynarii i przekonywania ich do prenumeraty Medycyny

Weterynaryjnej oraz uSwiadomienia im aktualnego statusu spolecznego zawodu.

NastEpnie Komisja Skrutacyjna przedstawila wyniki przeprowadzonych glosowari:

Sklad wladz PTNW na kadencjg 2007 -2009:

Zarzqd Gl6wny PTNW:

Viceprezes: Prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Sekretarz naukowy: Prof. dr hab. Wlodzimierz Kluciriski

Sekretarz administracyjny: Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel

Skarbnik: Dr Jaroslaw Kaba

Czlonkowie: Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prof. dr hab. Jerzy Kita

Prof. dr hab. J6zef Nicpori

Prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Plotnicki

Prof. dr hab. Jan Zmudzki

Kandydaturq prof. Sysy poparla najmniejszaliczba delegat6w (31) i tym samym zostala ona

odrzucona.

Gl6wna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczqcy: Prof. dr hab. Eugeniusz WiSniewski

Czlonkowie: Prof. dr hab. Zbigniew Gr4dzki

Prof. dr hab. Henryk Kobryri
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Doc. dr hab. Andrzej Salwa

Sqd Kole2eriski:

Prof. dr hab. Bozena Dworecka-Kaszak

Prof. dr hab. Antoni Kopczewski

Prof. dr hab. Eligiusz Madej

Prof. dr hab. Jacek Roszkowski

Prof. dr hab. J6zef Szarek

Przewodni czEcy S ekcj i :

Sekcja epizootiologii i administracji weterynaryjnej: Prof. dr hab. Wojciech Szweda

Sekcja higieny i technologii zywnoSci pochodzenia

zwierzgcego: Prof. dr hab. Jan Uradziriski

Sekcja zwierzqt nieudomowionych: Dr Miroslaw Kalicki

Sekcja patologii drobiu: Prof. dr hab. Alina Wieliczko

Sekcja parazy'tologii Dr Andrzej Polozowski

Sekcja fizjologii i patologii konia: Prof. dr hab. Eugeniusz WiSniewski

Sekcja historii medycyny weterynaryjnej: Doc. dr hab. Krzysztof Wojciechowski

Sekcja ichtiopatologii: Dr Jan Zelazny

Sekcja immunologii: Doc. dr hab. Anna Chelmoriska - Soyta

Sekcja farmakologii i toksykologii: Doc. dr hab. Andrzej Posyniak

Sekcja biologii i patologii rozrodu Prof. dr hab. Jan Twardori

Sekcja bujatryczna: Prof. dr hab. Edward Malinowski

Sekcja zywienia zwierzqt i higieny pasz: Prof. dr hab. Maciej Gajqcki

Sekcja dobrostanu zwierzqt i higieny Srodowiska: Prof. dr hab. Roman Kolacz

Sekcja hyopatologii: Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Sekcja patologii malych zwierzqt: Prof. dr hab. Krzysztof Kostro

Sekcja neonatologii: Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak

Sekcja kliniczna: Prof. dr hab. Jozef Nicpot'r

Komisja ds. produktu popierane go przez PTNW Prof. dr hab. Miroslaw Lakomy
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Zmiarry w statucie.

Glosowanie nad zmianami bylo wa2ne, gdy? glosowalo ponad 2/3 uprawnionych: 50 z

og6lnej liczby 70 delegat6w. Do przyjgcia kazdej zrniany konieczne bylo co najmniej 47 glos6w

poparcia.

Zmiany I - 6 zostaty przy'jete.

Zmiang nr 7 poparlo 45 delegat6w, przy 4 glosach sprzeciwu i I wstrzymuj4cym. W

konsekwencji zmiana nr 7 zostala odrzucona przezWzD.

Delegaci wyrazili w4tpliwoSci co do interpretacji przepisu na mocy kt6rego zmiana nr 7

nie zostala przyjgta ($a1 pkt. l).

Dr Kaba poinformowal zebranych, 2e w sprawie interpretacji tego przepisu wypowiedzial

sig S4d, rozstrzygajEc,2e mowa jest o 213 wszystkich uprawnionych do glosowania. WyjaSnil, ze

tylu delegatSw musi poprzel proponowan4 zmianE, a dodatkowo co najmniej polowa wszystkich

uprawnionych do glosowania musi byi obecna; jest to zapis calkowicie nie logiczny. Dr Kaba

wyrazll 2al,2e nie udalo siE go tym razem poprawi6.

W dalszej czgrici WZD dr Kneblewski podziEkowal Komisji Skrutacyjnej za wykonan4

pracg, pogratulowal osobom wybranym do wladz PTNW i zaproponowal kontynuowanie

rozpatrywa nia zlohonych wniosk6w.

W pierwszej kolejno6ci delegaci poparli w glosowaniu jawnym wniosek o zwiqkszenie

rocznej skladki do 60 zl, przy 7 glosach wstrzymujqcych i 5 glosach sprzeciwu. Nowa skladka

bgdzie obowi4tywa6 od poczqtku tej kadencji ZG PTNW.

Drugi wniosek r6wniez zostal przyjpty.

W dyskusji nad trzecim wnioskiem zlo2onym przez prof. Sysp glos zabral prof. Pejsak,

kt6ry wyja6nil zebranym, 2e status Medycyny zostal okre6lony juZ wczeSniej - jest ona agend4

PTNW, co zostalo zatwierdzone przez S4d. JednoczeSnie wyrazll chgd powrocenia do wniosku o

dokonanie zmiany w statucie, okreSlaj4cej MedycynE Weterynaryjnq jako organ PTNW, przed

XLIV WZD i ewentualnego poddania go pod glosowanie na tym Zebraniu.

Z kolei prof. Sysa przypomnial, 2e WZD w 1968 roku przyjElo formalnq decyzjg ZG,

m6wiqc4 ze Medycyna Weterynaryjna jest organem PTNW, co bylo uznawane przez wiele lat.

Kilka lat temu zostalo to zmienione i Redaktor Naczelny MW tlumaczyl, 2e przestala byi ona

organem PTNW. Prof. Sysa v,,yrazrl koniecznoSi sprawdzenia jaki jest rzeczywisty status MW

wzglgdem PTNW i wpisania go do statutu.

Dr Kneblewski wyrazil przypuszczenie, ze nowo wybrany ZG m6glby przeanalizowac

stan rzeczy i wnioski przedstawii na kolejnym WZD. Prof. Pejsak zgodztl sig z

Przewodniczacvm.
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NastEpnie glos zabral prof. Stefaniak, kt6ry wyrazit w4tpliwoS6 czy dokonanie

jakichkolwiek zmian w statucie bylo uprawnione, je2eli odrzucono poprawkE nr 7. Prof. Szkucik

w imieniu komisji skrutacyjnej wyjaSnil zebranym, 2e nie ma w tym Zadnej sprzecznoSci gdy?

WZD podejmuje decyzje na podstawie zapisu starego statutu.

W sprawie kolejnych dw6ch wniosk6w prof. Wieliczko wyrazila przekonanie,2e moge

one zosta6 przekazane nowemu ZG, kt6ry siq do nich ustosunkuje i wnioski przedstawi na

przyszlymWZD.

W odpowiedzi prof. Pejsak stwierdzil, iZ pr6by aktywizacji Srodowisk w rozwiqzanych

Oddzialach byly wielokrotnie podejmowane i nie zakofrczyly sig powodzeniem.

Nastqpnie prof. Koncicki w imieniu ustgpuj4cego ZG zloLyl wniosek by w przypadku

zatwierdzenia przez Sqd zmiany w statucie dotyczqcej powolywania prezesa honorowego, nadai

tg godnoSi prof. Edmundowi Prostowi. Wniosek zostal przyjgty w glosowaniu jawnym

W ostatniej czE6ci Zebrania dr Kneblewski poprosil Prezesa nowej kadencji o

wygloszenie expose.

Prof. Pejsak podziqkowal delegatom za przeglosowanie poprawek do statutu i w skr6cie

przedstawil plany ZG na najblizsze trzy lata. Za podstawowe zadanie uznal organizowanie

regulamych, czqstych spotkari naukowych zar6wno przez Sekcje, jak i przez Oddzialy oraz

zainteresowanie dzialalnoSci4 Towarzystwa lekarzy praktyk6w. Wyrazil poglqd, iZ spotkania te

powinny miei charakter zar6wno naukowy jak i towarzyski, umozliwiaj4c z jednej strony

nawiqzywanie kontakt6w wewn4trz Srodowiska, z drugiej zblilajqc lekarzy do nauki. Sekcje,

kt6re majE takie mozliwoSci powinny starai sig pozyskiwad sponsor6w, a zdobyte w ten spos6b

Srodki finansowe nale?y przeznaczai na pomoc dla Sekcji, kt6re takich mo2liwo3ci nie majq.

Stwierdzil, ze ogromnym wyzwaniem jest zorganizowanie XIII Kongresu PTNW w spos6b

atrakcyjny zar6wno dla naukowc6w jak r6wniez lekarzy i sponsor6w, tak aby byl on

przedsi gwzigciem dochodowym.

Profesor wyrazil r6wnie2 chg6 pomocy Medycynie Weterynaryjnej w zakresie

zdobywania prenumerator6w.

Na koniec prof. Pejsak zachgcil wszystkich zebranych do aktywnego zaangazowania w

zycie Towarzystwa, aby zatrzy lata m6c odczuwac satysfakcjE z dobrze wykonanego zadania.

Nastgpnie glos zabral dr Kaba, kt6ry zwr6cil uwagQ, iLe podczas glosowania nad

wnioskiem prof. Koncickiego glosy zostaly policzone w spos6b nie zgodny ze statutem -

policzono jedynie glosy przeciw i wstrzymuj4ce siq - i wryrazil przekonanie o koniecznoSci

poM6rzenia glosowania. Glosowanie przeprowadzono ponownie zgodnie z proccdurami, a

wniosek przyjqto, przy 2 glosach wstrzymuj4cych.
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Dr Kneblewski podziqkowal delegatomzaudzial w Zebraniu.

Prof. Prost podziEkowal za.zaszczyt, kt6rym zostal obdarzony.

Zamykaj4c obrady prof. Pejsak podzigkowal PrzewodniczEcemu i wszystkim
zgr omadzonym za ci g2k4 pracQ.

Protok6l niniejszy zostal sporz4dzony na podstawie nagrania zarejestrowanego na
czterech ta5mach magnetofonowych.

Sekretarz WZD PTNW
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