
Dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pań stwo wym In sty tu -
cie We te ry na ryj nym w Pu ła wach od by ło się Zwy -
czaj ne Ogól ne Ze bra nie PTP. Obec nych by ło 89
osób (wg li sty obec no ści i pro to ko łu Ko mi sji Man -
da to wo -Skru ta cyj nej). Ze wzglę du na brak qu orum
ze bra nie od by ło się w dru gim ter mi nie, tj. o godz.
16:30.

Po rzą dek ze bra nia:

1. Otwar cie Ze bra nia.
2. Wy bór Prze wod ni czą ce go i Se kre ta rzy Ze bra nia.
3. Uchwa le nie po rząd ku ob rad.
4. Wy bór Ko mi sji Uchwał i Wnio sków, Ko mi sji
Man da to wo -Skru ta cyj nej i Ko mi sji Mat ki.
5. Przy ję cie pro to ko łu ostat nie go Zwy czaj ne go
Ogól ne go Ze bra nia PTP (opu bli ko wa ny: „Wia do -
mo ści Pa ra zy to lo gicz ne” 2008, t. 54, z. 1: 65–70).
6. Spra woz da nie z dzia łal no ści To wa rzy stwa
za okres ka den cji na czel nych władz PTP:

a) Spra woz da nie ogól ne Pre ze sa;
b) Spra woz da nie Skarb ni ka;
c) Spra woz da nie Re dak to rów: „Wia do mo ści Pa -

ra zy to lo gicz nych”, „Mo no gra fii Pa ra zy to lo -
gicz nych” i „Ka ta lo gu Fau ny Pa so żyt ni czej
Pol ski”.

7. Spra woz da nie Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej.
8. Spra woz da nie Są du Ko le żeń skie go.
9. Roz pa trze nie wnio sków ustę pu ją ce go Za rzą du
Głów ne go.
10. Dys ku sja nad spra woz da nia mi (z punk tów 6–8)
i wnio ska mi (z punk tu 9).
11. Za twier dze nie spra woz dań i wnio sków (z punk -
tów 6–9).
12. Roz pa trze nie wnio sku Głów nej Ko mi sji Re wi -
zyj nej o udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją cym wła -
dzom PTP.
13. Wy bo ry no wych władz Pol skie go To wa rzy stwa
Pa ra zy to lo gicz ne go:

a) Pre ze sa, trzech Wi ce pre ze sów, Skarb ni ka
i Se kre ta rza;

b) Re dak to rów Wy daw nictw PTP: „Wia do mo ści
Pa ra zy to lo gicz nych”, „Mo no gra fii Pa ra zy to -
lo gicz nych” i „Ka ta lo gu Fau ny Pa so żyt ni czej
Pol ski”;

c) Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej (w skła dzie
trzech człon ków i dwóch za stęp ców).

14. Spra woz da nie Ko mi sji Man da to wo -Skru ta cyj -
nej i ogło sze nie skła du oso bo we go no wych władz
PTP i Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej.
15. Spra woz da nie Ko mi sji Uchwał i Wnio sków.
16. Usta le nie miej sca i ter mi nu na stęp ne go Zjaz du
PTP.
17. Wol ne wnio ski.
18. Za mknię cie Ze bra nia.

Prze bieg Ze bra nia: 

Ad.1. Otwar cia Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra -
nia PTP do ko na ła Pre zes PTP, prof. dr hab. Bo że -
na Mo skwa.

Ad.2. Po ogło sze niu wa żno ści Ze bra nia i je go
zgod no ści ze Sta tu tem PTP w imie niu ustę pu ją ce go
Za rzą du Głów ne go, Pre zes za pro po no wa ła kan dy -
da tu rę prof. dr hab. An ny Oku le wicz na Prze wod ni -
czą ce go Ze bra nia oraz dr Jo an ny Hil de brand
i dr Sła wo mi ra Kor na sia na Se kre ta rzy Ze bra nia.
Zgło szo ne przez Pre ze sa pro po zy cje zo sta ły przy ję -
te jed no myśl nie w gło so wa niu jaw nym. 

Ad.3. Prze wod ni czą ca Ze bra nia, prof. dr
hab. An na Oku le wicz pod da ła pod gło so wa nie za -
pro po no wa ny przez ustę pu ją cy Za rząd po rzą dek ob -
rad, któ ry w gło so wa niu jaw nym zo stał przy ję ty
jed no gło śnie.

Ad.4. Prze wod ni czą ca Ze bra nia przed sta wi ła
pro po zy cje ustę pu ją ce go Za rzą du Głów ne go kan dy -
da tów do:

a. Ko mi sji Uchwał i Wnio sków: prze wod ni czą -
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ca: prof. dr hab. Ewa Dzi ka, człon ko wie:
prof. dr hab. Ka ta rzy na Ka vet ska oraz prof. dr
hab. Te re sa Wła sow. Kan dy da ci po wy ra że niu zgo -
dy zo sta li wy bra ni jed no myśl nie w gło so wa niu jaw -
nym;

b. Ko mi sji Man da to wo -Skru ta cyj nej: prze wod -
ni czą cy: dr Piotr No wo sad, człon ko wie: dr An -
na Słod ko wicz -Ko wal ska, dr Ru słan Sa la ma tin,
dr Woj ciech Ja rosz. Kan dy da ci po wy ra że niu zgo dy
zo sta li wy bra ni jed no gło śnie w gło so wa niu jaw -
nym;

c. Ko mi sji Mat ki: prze wod ni czą cy: dr An drzej
No wo sad, człon ko wie: dr Da nu ta Ko sik -Bo gac ka.
Kan dy da ci po wy ra że niu zgo dy zo sta li wy bra ni jed -
no gło śnie w gło so wa niu jaw nym. 

Ad.5. Prze wod ni czą ca Ze bra nia zwró ci ła się
do ze bra nych o przy ję cie pro to ko łu z ostat nie go
Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia To wa rzy stwa,
opu bli ko wa ne go w „Wia do mo ściach Pa ra zy to lo -
gicz nych” w 2008 r., tom 54, ze szyt 1, stro ny
65–70. W gło so wa niu jaw nym pro to kół zo stał przy -
ję ty jed no gło śnie.

Ad.6. Prze wod ni czą ca Ze bra nia po pro si ła o zło -
że nie spra woz dań z dzia łal no ści To wa rzy stwa
za okres ka den cji na czel nych władz PTP:

a. spra woz da nie ogól ne zło ży ła Pre zes PTP,
prof. dr hab. B. Mo skwa (zał. 1);

b. spra woz da nie Se kre ta rza zo sta ło ro ze sła ne
wraz z za pro sze niem na Ze bra nie (zał. 2);

c. spra woz da nie fi nan so we zło ży ła Skarb nik
PTP, mgr Ma ria Wa loch (zał. 3);

d. spra woz da nie Re dak to rów wy daw nictw PTP: 
„Wia do mo ści Pa ra zy to lo gicz ne” – prof. dr

hab. Bar ba ra Mach nic ka -Ro wiń ska (zał. 4); 
„ Monografie Parazytologiczne – prof. dr hab.

Ka ta rzy na Nie wia dom ska, któ ra po in for mo wa ła, że
w tej ka den cji nie uka zał się ko lej ny tom „Mo no gra -
fii”, ale jest za pew nie nie, że opra co wa nie do ty czą ce
kol co gło wów ryb bę dzie go to we na przy szły rok. 

„Ka ta log Fau ny Pa so żyt ni czej Pol ski” – prof. dr
hab. Te re sa Poj mań ska po wie dzia ła, że nie otrzy -
ma ła ma te ria łów do dwóch to mów (pa so ży ty bez -
krę gow ców i pa so ży ty du żych ssa ków) bra ku ją cych
do za mknię cia cy klu „Ka ta lo gu”.

Ad.7. Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej przed -
sta wi ła prof. dr hab. Li dia Cho micz (zał. 5), w któ -
rym zna lazł się wnio sek o udzie le nie ustę pu ją ce mu
Za rzą do wi ab so lu to rium.

Ad.8. Spra woz da nie Są du Ko le żeń skie go przed -
sta wił prof. dr hab. Prze my sław My jak jed no cze śnie
in for mu jąc, że w cza sie trwa nia ka den cji do Są du
nie wpły nę ła żad na spra wa.

Ad. 9. Prze wod ni czą ca Ze bra nia po pro si ła prze -
wod ni czą cą Ko mi sji Uchwał i Wnio sków, prof. dr
hab. Ewę Dzi ką o przed sta wie nie wnio sków ustę pu -
ją  ce go Za rzą du Głów ne go. Wnio ski by ły na stę pu ją -
ce: 

a. o za twier dze nie zmian w re gu la mi nie na gro dy
im. W. Ste fań skie go;

b. o za twier dze nie zmian w sta tu cie PTP;
c. o za twier dze nie re gu la mi nu nada wa nia Człon -

ko stwa Ho no ro we go PTP; 
d. o li kwi da cję Są du Ko le żeń skie go. 

Pro po no wa ne zmia ny w re gu la mi nie Na gro -
dy im. W. Ste fań skie go – punkt 5, 7, 11 

„5. Kan dy dat do na gro dy mu si speł niać na stę pu -
ją ce wa run ki: a) mu si być człon kiem PTP, b) w ro -
ku przy zna wa nia na gro dy mu si mieć mniej niż 35
lat, c) mu si by je dy nym lub pierw szym au to rem pu -
bli ka cji przed sta wio nej do na gro dy”.

„7. Wnio sek wraz z kom ple tem wy ma ga nych
do ku men tów na le ży skła dać na rę ce se kre ta rza To -
wa rzy stwa nie póź niej niż 6 mie się cy przed ter mi -
nem Zjaz du PTP, na któ rym Na gro da ma być wrę -
czo na, chy ba, że Za rząd To wa rzy stwa ogło si wcze -
śniej in ną da tę osta tecz ne go skła da nia wnio sków”.

„11. Ko mi sja Na gro dy mo że wy su nąć jed ne go
lub wię cej kan dy da tów do na gro dy, jak rów nież
mo że nie wy ty po wać żad nej oso by”.

Pro po no wa ne zmia ny w Sta tu cie PTP:

§ 6 skre ślić wy ra że nie „stop nia na uko we go”;
wsta wić „ty tu łu za wo do we go”

§ 9 skre ślić punkt d) „ko rzy sta nia z urzą dzeń To -
wa rzy stwa”

§ 11 skre ślić sło wo „ple nar nym”
§ 12 pkt. 2 skre ślić „1. ro ku nie bie rze udzia łu on

udzia łu w pra cach To wa rzy stwa lub nie opła cił
w tym cza sie skła dek”; wsta wić: „2 lat nie opła cił
skła dek na rzecz To wa rzy stwa, po mi mo dwu krot ne -
go pi sem ne go upo mnie nia”

§ 15 skre ślić „Sąd Ko le żeń ski”
§ 16 za stą pić sło wo „by wa ją” na „mo gą być”
§ 22 skre ślić „ku ra tor bi blio te ki”
§ 29 skre ślić w ca ło ści
roz dział VIII skre ślić w ca ło ści

Pro po no wa na treść re gu la mi nu nada wa nia
Człon ko stwa Ho no ro we go PTP (zał. 6).

Ad.10. Prze wod ni czą ca Ze bra nia, prof. dr
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hab. An na Oku le wicz prze szła do dys ku sji nad spra -
woz da nia mi (z punk tów 6–8) i wnio ska mi (z punk tu
9).

Prof. An drzej Mal czew ski za py tał dla cze go na stę -
pu je li kwi da cja Są du Ko le żeń skie go. Prof. Bo że -
na Mo skwa po wie dzia ła, że de cy zja ta ka zo sta ła pod -
ję ta po kon sul ta cjach z in ny mi jed nost ka mi i gre mia -
mi, w któ rych, jak się oka za ło, Są dów Ko le żeń skich
nie ma. Prof. Te re sa Poj mań ska do da ła, że w ciągu
60 lat dzia łal no ści To wa rzy stwa nie by ło ani jed nej
spra wy zgło szo nej do Są du Ko le żeń skie go.

Prof. Ka ta rzy na Nie wia dom ska za py ta ła o ka -
den cyj ność w Fe de ra cji To wa rzystw Pa ra zy to lo -
gicz nych i pod kre śli ła, ze nie zmier nie wa żne jest
po sia da nie wła sne go człon ka i na le ży ta kie kan dy -
da tu ry zgła szać. W od po wie dzi prof. Bo że na Mo -
skwa wy ja śni ła, że od EMOP w Hisz pa nii nie by ło
wy bo rów ani mo żli wo ści zgła sza nia no wych kan dy -
da tów i że do pie ro w 2012 bę dzie na bór no wych
człon ków.

Prof. Zbi gniew Paw łow ski przed sta wił uwa gi
do ty czą ce za ni ku kro ni ki To wa rzy stwa w „Wia do -
mo ściach Pa ra zy to lo gicz nych”. Je go zda niem,
w kro ni ce po win ny być re gu lar nie umiesz cza ne re -
la cje i spra woz da nia z kon fe ren cji i spo tkań, gdyż
obec ność tych in for ma cji na stro nie in ter ne to wej
jest nie wy star cza ją ca. Zwró cił też uwa gę na brak re -
cen zji na uko wych po zy cji li te ra tu ro wych, czy to
z dzie dzi ny pa ra zy to lo gii czy też zoo lo gii, w któ -
rych znaj dą się roz dzia ły po świę co ne pa so ży tom.
Prof. B. Mo skwa po wie dzia ła, że wszy scy bar dzo
by chcie li, aby ta ka kro ni ka by ła, ale jed nym z wy -
mo gów MNiSW przy sta ra niu się o fi nan so wa nie
i punk ty by ła re zy gna cja z „roz bu do wa nej” kro ni ki
To wa rzy stwa na ła mach „Wia do mo ści”. Prof. Wła -
dy sław Ca baj zwró cił uwa gę to, że w ra mach oce ny
jed nost ki na uko wej skie ro wa nej do Mi ni ster stwa
do do rob ku In sty tu tu Pa ra zy to lo gii nie we szła żad -
na z mo no gra fii ani pra ca z „Wia do mo ści Pa ra zy to -
lo gicz nych”, gdyż są one punk to wa ne po ni żej li mi -
tu wy zna czo ne go przez Mi ni ster stwo. Prof. K. Nie -
wia dom ska za pro po no wa ła po łą cze nie dwóch pol -
skich cza so pism pa ra zy to lo gicz nych w jed no, sko ro
nie ma my mo żli wo ści po sia da nia dwóch do brych.
Prof. W. Ca baj wska zał na trud no ści zwią za ne
z przy na le żno ści „Ac ta Pa ra si to lo gi ca” do gru py
Sprin ger i ze zwięk sze niem IF.

Na stęp nie prof. K. Nie wia dom ska od nio sła się
do spra woz da nia Ko mi sji Re wi zyj nej, py ta jąc o po -
wo dy spad ku licz by człon ków, czy był on zwią za ny
z ak tu ali za cją list w Od dzia łach. Prof. Li dia Cho -
micz po wie dzia ła, że ta kie ini cja ty wy by ły pod ję te

i li sty zo sta ły sko ry go wa ne w więk szo ści Od dzia -
łów, ale wciąż są oso by, któ re nie pła ca skła dek
od 10 lat i fi gu ru ją na li ście człon ków, dla te go zo -
sta ła wy su nię ta pro po zy cja zmian w sta tu cie.

Prof. Je rzy Ro kic ki zwró cił uwa gę, ze sze reg wy -
ni ków ba dań pa ra zy to lo gicz nych ma cha rak ter prak -
tycz ny i na zje dzie po wi nien być przed sta wi ciel mi -
ni ster stwa. Prof. B. Mo skwa zgo dzi ła się z tą uwa gą
i po wie dzia ła, że za pro sze nie do wzię cia udzia łu
w Zjeź dzie zo sta ło wy sła ne do trzech mi ni sterstw, ale
nie otrzy ma no ja kiej kol wiek od po wie dzi.
Prof. B. Mach nic ka do da ło, ze 20–30 lat te mu by ły
or ga ni zo wa ne ró żne ak cje spon so ro wa ne i wte dy za -
in te re so wa nie pa ra zy to lo gicz ny mi kon fe ren cja mi ze
stro ny pra cow ni ków mi ni sterstw by ło więk sze.

W na wią za niu do umiesz cza nia in for ma cji
w „Wia do mo ściach Pa ra zy to lo gicz nych” prof.
B. Mach nic ka -Ro wiń ska po wie dzia ła, że krót kie
spra woz da nia z kon fe ren cji są bar dzo war to ścio we
i po trzeb ne, do da jąc, że bar dzo wa żną spra wą są ta -
kże re cen zje no wo uka zu ją cych się ksią żek, ale jest
z tym pro blem, nie ma mo żli wo ści za ku pie nia i wy -
sy ła nia ta kich po zy cji do re cen zen ta. Prof. K. Nie -
wia dom ska za su ge ro wa ła, aby na mó wić wy daw nic -
twa do wy sył ki bez płat nych eg zem pla rzy.

Ad.11. Prze wod ni czą ca Ze bra nia za pro po no wa -
ła za twier dze nie spra woz dań. Obec ni na sa li 
gło so wa li jed no myśl nie za przy ję ciem wszyst kich
spra woz dań.

Ad.12. Prze wod ni czą ca Ze bra nia po sta wi ła
wnio sek Ko mi sji Re wi zyj nej o udzie le nie ab so lu to -
rium ustę pu ją ce mu Za rzą do wi Głów ne mu. Zo sta ło
ono udzie lo ne przy jed nym gło sie wstrzy mu ją cym
się, a na stęp nie Prze wod ni czą ca Ze bra nia ser decz -
nie po dzię ko wa ła w imie niu swo im i ze bra nych
za pra cę ustę pu ją ce mu Za rzą do wi.

Ad.13. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Mat ki, dr An -
drzej No wo sad, przed sta wił kan dy da tu rę no we go
Pre ze sa PTP oraz li stę kan dy da tów do no we go Za -
rzą du Głów ne go zgło szo ną przez ustę pu ją cy Za rząd
Głów ny PTP:

na Pre ze sa: prof. dr hab. Piotr Kur na tow ski;
na Wi ce pre ze sów: prof. dr hab. Bo że na Mo -

skwa, prof. dr hab. Han na Mi zgaj ska -Wik tor, 
dr hab. Raj mund So kół;
na Se kre ta rza: dr hab. An na Roc ka; 
na Skarb ni ka: mgr Ma ria Wa loch;
na Re dak to rów wy daw nictw PTP: „Wia do mo ści

Pa ra zy to lo gicz nych”: prof. dr. hab. Bar ba ra Mach -
nic ka -Ro wiń ska; 

„Mo no gra fii Pa ra zy to lo gicz nych”: prof. dr
hab. Ka ta rzy na Nie wia dom ska; 



„Ka ta lo gu Fau ny Pa so żyt ni czej Pol ski”: prof. dr
hab. Te re sa Poj mań ska;

na człon ków Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej: prof.
dr hab. Te re sa Sul go stow ska, prof. dr hab. Je rzy Ro -
kic ki, prof. dr hab. Li dia Cho micz, na za stęp ców:
prof. dr hab. Ewa Dzi ka i prof. dr hab. Kry sty -
na Żół tow ska.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Mat ki za py tał ze bra -
nych czy są in ne kan dy da tu ry do no wych władz
PTP. Przy bra ku in nych kan dy da tur pra cę roz po czę -
ła Ko mi sja Man da to wo -Skru ta cyj na.

Ad.14. Ko mi sja Man da to wo -Skru ta cyj na prze -
pro wa dzi ła taj ne wy bo ry no wych władz PTP: od -
dziel nie na Pre ze sa, Wi ce pre ze sów, Se kre ta rza
i Skarb ni ka, Re dak to rów wy daw nictw oraz człon -
ków Ko mi sji Re wi zyj nej. Prze wod ni czą cy Ko mi sji,
dr Piotr No wo sad po in for mo wał, iż na sa li obec -
nych jest 86 osób upraw nio nych do gło so wa nia.
Po gło so wa niu Prze wod ni czą cy Ko mi sji przed sta -
wił wy ni ki wy bo rów no wych władz PTP (Ta be la 1).

Ad.15. Prze wod ni czą ca Ze bra nia zwró ci ła się
z py ta niem do Ko mi sji Uchwał i Wnio sków czy
w trak cie ze bra nia wpły nę ły ja kieś for mal ne wnio -
ski. Po uzy ska niu ne ga tyw nej od po wie dzi, Prze -
wod ni czą ca pod da ła pod gło so wa nie wnio ski do ty -
czą ce: zmian w re gu la mi nie na gro dy im. W. Ste fań -
skie go, zmian w sta tu cie PTP, za twier dze nia re gu la -
mi nu nada wa nia ty tu łu Ho no ro we go Człon ka PTP

oraz li kwi da cji Są du Ko le żeń skie go. Wy żej wy mie -
nio ne zmia ny zo sta ły przy ję te przy dwóch gło sach
wstrzy mu ją cych się.

Ad.16. Uchwa lo no, że na stęp ny zjazd PTP od bę -
dzie się za trzy la ta we Wro cła wiu.

Ad.17. W wol nych wnio skach dr hab. Ka ta rzy -
na Ka vet ska od czy ta ła proś bę prof.  
Te re sy Wła sow o nie or ga ni zo wa nie na stęp ne go
zjaz du 1 wrze śnia ze wzglę du na roz po czy na ją cy się
rok szkol ny. 

Na stęp nie prof. Ka ta rzy na Nie wia dom ska po in -
for mo wa ła o ist nie ją cym pro jek cie two rze nia Pol -
skiej Ko lek cji Hel min to lo gicz nej i po dzię ko wa ła
prof. W. Ca ba jo wi zawy ra że nie zgo dy, aby ten pro -
jekt miał afi lia cję In sty tut Pa ra zy to lo gii PAN
w War sza wie. Jed no cze śnie zwró ci ła się z proś bą
do wszyst kich o prze ka zy wa nie swo ich zbio rów
hel min to lo gicz nych, szcze gól nie ga tun ków opi sa -
nych po raz pierw szy dla fau ny Pol ski. 

Ad.18. Prze wod ni czą ca Ze bra nia prof. dr
hab. An na Oku le wicz po gra tu lo wa ła no wo wy bra -
nym wła dzom ZG PTP i za mknę ła po sie dze nie.

Prze wod ni czą cy Ze bra nia
Prof. dr hab. An na Oku le wicz

Se kre ta rze Ze bra nia
Dr Jo an na Hil de brand

Dr Sła wo mir Kor naś
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Tabela 1. Wyniki głosowań nad kandydatami do nowych władz PTP

Funkcja Imię i nazwisko 
Liczba

obecnych 
Liczba

głosów za 
przeciw 

wstrzymu-
jących się 

nie-
ważnych 

Prezes Piotr Kurnatowski 85 83  2 

Wiceprezesi Bożena Moskwa 86 82 2 1 1   

Hanna Mizgajska-Wiktor 86 74 8 3 1   

Rajmund Sokół 86 76 7 2 1  

Sekretarz Anna Rocka 87 87   1

Skarbnik Maria Waloch 87 86  1   

Redaktorzy:        

Wiadomości
Parazytologicznych 

Barbara Machnicka-
Rowińska 

84 78 1 4 1  

Monografii
Parazytologicznych 

Katarzyna Niewiadomska 84 77 4 2 1  

Katalogu Fauny
Pasożytniczej Polski 

Teresa Pojmańska 84 80 1 2 1  

Komisja Rewizyjna,
członkowie 

Teresa Sulgostowska 85 84   1

Lidia Chomicz 85 82 1 1 1   

Jerzy Rokicki 85 79 3 2 1  

zastępcy Krystyna Żółtowska 85 83  1   1 

Ewa Dzika 85 83  1 1  



Informacje Zarządu Głównego PTP

Na po sie dze niu Pre zy dium ZG PTP w dniu
29.09.2010 r. do Sta tu tu PTP wpro wa dzo no po -
praw ki re dak cyj ne wy ni ka ją ce ze zmian za twier -
dzo nych pod czas Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia
PTP w dniu 1.09.2010 r. 

Są one na stę pu ją ce:
§ 7 za pi sać: „1. God ność Człon ka Ho no ro we go

To wa rzy stwa jest przy zna wa na w opar ciu o od ręb -
ny re gu la min. 2. Zgło sze ni kan dy da ci są za twier -
dza ni na po sie dze niu Za rzą du Głów ne go To wa rzy -
stwa.”

§ 15: skre ślić „Sąd Ko le żeń ski”
§ 20 i § 22: skre ślić „re dak to ra wy daw nictw”;

wsta wić „re dak to rów wy daw nictw”
§ 21 wsta wić pkt. 1 w brzmie niu: „Nad zwy czaj -

ne Ogól ne Ze bra nie To wa rzy stwa mo że być zwo ła -
ne w ka żdym ter mi nie: a) z ini cja ty wy pre ze sa To -
wa rzy stwa; b) na pod sta wie uchwa ły Za rzą du
Głów ne go; c) na wnio sek Ko mi sji Re wi zyj nej; d)
na pi sem ne, umo ty wo wa ne żą da nie 1/3 ogól nej licz -
by człon ków.”

Anna Rocka 
Sekretarz ZG PTP
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