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KRONIKA

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH 
Działalność w okresie 1.01.–31.12.2016 r.

Zarząd Główny
• Przeprowadzono konkurs Nagród Dorocznych PTNW, 

w którym, zgodnie z regulaminem Komisji Nagród Dorocz-
nych, przyznano nagrody za prace opublikowane w 2015 r. 
(protokół znajduje się na stronie Towarzystwa: www.ptnw.pl).

• Przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Studenckich 
Kół Naukowych – protokół z nazwiskami laureatów XI 
Edycji, wyłonionych na podstawie recenzji prac nadesła-
nych na konkurs znajduje się na stronie Towarzystwa).

• Zorganizowano, w ścisłej współpracy z Komitetem 
Organizacyjnym, XV Kongres PTNW, podczas którego 
wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nagrody doroczne 
Towarzystwa przyznane w latach 2013-2015.

• Zorganizowano XLVI Walne Zebranie Delegatów 
PTNW, na którym m.in. wybrano nowe władze Towarzy-
stwa, przegłosowano zmiany w Statucie oraz przedstawiono 
plan pracy ZG w nowej kadencji.

• Złożono wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o finansowanie zadań z zakresu działalności 
upowszechniającej naukę na rok 2017 (wydawanie mie-
sięcznika Medycyna Weterynaryjna oraz wniosek o dofi-
nansowanie 2 konferencji naukowych zaplanowanych przez 
Sekcję Ichtiopatologii).

• Uzyskano zgodę Głównego Lekarza Weterynarii na 
objęcie patronatem honorowym XXII Krajowej Konferen-
cji-Szkolenia Hodowców Karpia.

• Zmieniono organizację Biura ZG PTNW i zatrudnio-
no nowego pracownika, Panią lek. wet. Marię Milczarek, 
w związku z odejściem na emeryturę Pani lek. wet. Ewy 
Tropiło.

• Złożono wniosek do sądu o rejestrację nowych władz 
Towarzystwa.

• Reaktywowano Małopolski Oddział PTNW z siedzi-
bą w Krakowie, którego przewodniczącym został dr hab. 
Kazimierz Tarasiuk, prof. UP.

• Współorganizowano spotkanie robocze Federation 
of European Equine Veterinary Associations – „FEEVA 
Disease Surveillance Network meeting”, które odbyło się 
w siedzibie ZG PTNW w dniu 30.09.2016 r.

• Powołano Komisję Nagród Dorocznych PTNW do 
oceny prac konkursowych opublikowanych w 2016 r., 
zgłoszonych przez Oddziały i Sekcje ZG PTNW.

Zebrania naukowe w Oddziałach

Oddział w Białymstoku
1.10.2016 r.

Prof. dr hab. M. Krasińska, dr Z. Krasiński: Restytucja 
żubra (Bison bonasus) oczami lekarzy weterynarii.

Dr M. Krzysiak: Przyżyciowa diagnostyka i wybrane 
zabiegi lekarsko-weterynaryjne u jeleniowatych.

Dr M. Krajewska: Gruźlica i paratuberkuloza jelenio-
watych – wciąż aktualne zagrożenie. Epidemiologia i dia-
gnostyka.

Dr hab. K. Tomczuk: Zwalczanie inwazji pasożytniczych 
u wolno żyjących i hodowlanych jeleniowatych.
14.12.2016 r.

Dr hab. K. Śmietanka: ASF – aktualna sytuacja epide-
miologiczna i podsumowanie dotychczasowych działań.

Dr M. Szymańska-Czerwińska: Gorączka Q – zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Oddział w Gdańsku
13.09.2016 r.

Dr hab. Z. Lipiński: Choroby pszczół w aspekcie żywie-
nia, utrzymania i pielęgnacji.
21.10.2016 r.

Prof. dr hab. B. Wróblewska: Wpływ procesów techno-
logicznych na alergenność produktów spożywczych.
4.11.2016 r.

Dr n. wet. J. Wojtacka (tytułu referatu nie podano).

Oddział w Lublinie
23.02.2016 r.

Lek. wet. M. Toborek: Zaburzenia pierzenia ptaków 
ozdobnych i metody ich leczenia.
31.03.2016 r.

Lek. wet. S. Mozel: Formacja hipokampa jako anato-
miczne podstawy pamięci.
14.04.2016 r.

Dr hab. K. Tomczuk: Komary wektorami nowych rodzi-
mych zoonoz pasożytniczych.
28.04.2016 r.

Lek. wet. K. Rycerz: Ukryty umysł – rola prążkowia 
w pamięci i uczeniu się.
9.06.2016 r.

Inż. A. Tomczyk: Procesy neurofizjologiczne w proce-
sach myślenia i nauce.
21.10.2016 r.

Prof. E. Gruys (Holandia): Diagnostyka patomorfolo-
giczna w chorobach trzody chlewnej.
30.11.2016 r.

Dr S. Lukic (Niemcy): Bio-layer interferometry – an 
interesting approach to label-free analysis of biomolecules 
interaction in real time.
15.12.2016 r.

Lek. wet. B. Furmaga: Kadm i jego działanie neurotok-
syczne.
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Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki w Łomży

11.01.2016 r.
Lek. wet. A. Gibowicz: Nadzór właścicielski zakładu 

w praktyce zwierząt do zakładu, magazynowanie żywca 
ubój, rozbiór.
15.01.2016 r.

Prof. dr hab. M. Binek: Znaczenie jelitowych mikrobion-
tów w utrzymaniu homeostazy gospodarza.
27.01.2016 r.

Lek. wet. E. Kudyba: Nowe zasady sprzedaży bezpo-
średniej produktów.
18.03.2016 r.

Lek. wet. K. Misiak: Zadania urzędowego nadzoru w za-
kładach uprawnionych na rynki państw trzecich, w których 
obowiązują wymagania prawa żywnościowego USA. Nad-
zór nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do badania 
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz kontroli w zakładach roz-
bioru i przetwórniach.
1.04.2016 r.

Sesja: Żywienie bydła paszami bez dodatku organizmów 
genetycznie modyfikowanych:
– J. Kwiatkowska: Żywienie bydła paszami bez GMO;
– J. Szumski: BHP w gospodarstwie produkującym mleko, 

utrzymującym stada krów mlecznych;
– mgr D. Marchlewski: Żywienie bydła/krów mlecznych 

paszami bez GMO;
– dr A. Michalak: Wpływ żywienia na produkcję w stadach 

bydła mlecznego.
8.04.2016 r.

Sesja: Człowiek – istotne ogniwo w produkcji żywności:
– lek. wet. E. Kudyba: I. Sprzedaż bezpośrednia – nowe 

przepisy weterynaryjne. II. Personel – istotne ogniwo 
w produkcji żywności.

22.04.2016 r.
Sesja: Ochrona radiologiczna w weterynarii:

– dr S. Bajtlik: Kto płaci kosmiczne rachunki za prąd?;
– dr K. Slivinska: 30 lat po…;
– mgr. inż. K. Wołoszczuk: Czarnobyl – ochrona radiolo-

giczna w weterynarii;
– Z. Wróblewski: Ekologiczna rola koni na przykładzie 

introdukcji koni Przewalskiego w Czarnobylu;
– prof. dr hab. L. Dobrzyński: Skutki zdrowotne awarii 

w Czarnobylu i Fukushimie;
– dr J. Białowąs: Rola powiatowego lekarza weterynarii 

w sytuacjach zagrożeń kryzysowych.
13.05.2016 r.

Sesja: Struktura organizacyjna OIE, najważniejsze za-
dania organizacji:
– prof. K. Lukauskas: Struktura organizacyjna OIE, naj-

ważniejsze zadania organizacji.
14.06.2016 r.

Sesja: Zwalczanie ASF na Litwie. System nadzoru we-
terynaryjnego nad produkcją żywności na Litwie:
– J. Milius: Zwalczanie ASF na Litwie;
– K. Patasius: System nadzoru weterynaryjnego nad pro-

dukcją żywności na Litwie.

9.09.2016 r.
Sesja: Wymagania weterynaryjne przy przewozie zwie-

rząt:
– M. Lewińska: Wymagania weterynaryjne w transporcie 

zwierząt;
– M. Pirsztuk: Transport zwierząt w warunkach ograniczeń 

związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych;
– J. Karwowski: Regulacje karnoprawne związane z nie-

przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w transpor-
cie zwierząt.

26.09.2016 r.
E. Wielądek-Żukowska: Praktyczne aspekty zwalczania 

ASF.
6-7.10.2016 r.

Warsztaty: Embriotransfer u bydła. SHiUZ Bydgoszcz 
Oddział w Piątnicy oraz VII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa: Rozwój nowoczesnych metod biotechnologii 
i ich przydatność w hodowli bydła:
– G. Tabasz: Niekonwencjonalne zastosowanie storczy-

ków;
– prof. dr hab. J. Jaśkowski: I. Programy hormonalne wy-

korzystywane w embriotransferze u bydła i ocena ich 
skuteczności – choroby zakaźne mające wpływ na obrót 
zarodkami bydła.

 II. Dobór dawczyń i biorczyń oraz techniczne aspekty 
wypłukiwania zarodków;

– dr T. Więsak: Zastosowanie nowoczesnych metod bio-
technologii w hodowli bydła;

– prof. dr hab. Z. Kowalski: Dodatki w żywieniu krów 
mlecznych;

– prof. dr hab. J. Twardoń: Jak stres obniża płodność i wy-
dajność krów mlecznych;

– dr L. Hlubek: I. Kulawizny u bydła mlecznego – nowo-
czesna diagnostyka, terapia i zapobieganie.

 II. Praktyczny pokaz zabiegu korekcji racic;
– dr S. Latos: Interakcja egzo- i endogennych bodźców 

oraz sytuacji awersyjnych dotyczących krów mlecznych 
w krytycznym okresie przejściowym – od zasuszenia do 
zapłodnienia;

– dr hab. P. Sobiech, prof. UWM: Diagnostyka bioche-
miczna chorób okresu przejściowego u bydła.

12.10.2016 r.
Sesja: Epidemiologia chorób zakaźnych zwierząt i pro-

gramy ich zwalczania
– dr J. Piekut: Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń 

(ASF) – doświadczenia własne.
26-27.11.2016 r.

Sesja: Zwierzęta nieudomowione – rola lekarzy wete-
rynarii w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń: 
pierwszej pomocy, leczenia i eliminowania zagrożeń dla 
zdrowia publicznego
– dr M. Szymkiewicz, prof. dr hab. A. Raś: Zwierzęta 

w aglomeracjach zamieszkałych przez człowieka, zwie-
rzęta łowne i chronione prawem. Najczęstsze zdarzenia 
w relacjach człowiek–dzikie zwierzę, zasady postępo-
wania;

– dr E. Rumińska: I. Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich 
w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim 
oraz źródła finansowania.
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 II. Problematyka doraźnego postępowania lekarza wete-
rynarii w przypadku zdarzeń z ptakami dzikimi;

– lek. wet. L. Bartoszewicz: Zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt, aktualny stan prawny ze szczególnym uwzględ-
nieniem zwierząt nieudomowionych;

– dr hab. D. Zalewski: Zagęszczenie populacji zwierząt 
nieudomowionych a zagrożenia epizootyczne;

– lek. wet. G. Kleps: Zwierzęta nieudomowione, aktualne 
zagrożenia, rola Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wol-
nej praktyki;

– prof. dr hab. J. Szarek: Problemy zachowań etycznych 
w przypadku zdarzeń ze zwierzętami nieudomowionymi 
w świetle Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii;

– dr M. Kalicki: Postępowanie lekarsko-weterynaryjne ze 
zwierzętami egzotycznymi i nieudomowionymi.

30.12.2016 r.
Dr n. wet. M. J. Czerski: Aktualna sytuacja w zwalczaniu 

ASF w Polsce.
Dr M. Rutkowski: Ptasia grypa – objawy, profilaktyka.

Oddział w Olsztynie

3.03.2016 r.
G. Gacek: Techniki izolacji próbek homogennych z he-

terogennego materiału biologicznego – mikrodysekcja 
laserowa drugiej generacji.
24.05.2016 r.

Doc. dr R. Liman (Turcja): Genotoxicity tests system.
31.05.2016 r.

Prof. L. Della Salda (Włochy): Rabbit as human diseases 
model.
25.11.2016 r.

Współorganizacja seminarium naukowego wraz z Sek-
cją Patologii i Użytkowania Zwierząt Doświadczalnych 
PTNW i Polskim Towarzystwem Nauk o Zwierzętach La-
boratoryjnych:
– prof. D. J. Skarzyński, dr M. Bogacki: Zwierzęta gospo-

darskie jako model badawczy w naukach biomedycz-
nych;

– dr hab. A. Korzekwa: Badania biologiczne prowadzone 
na przeżuwaczach wolno żyjących – dobór materiału 
doświadczalnego, metod analitycznych i statystycznych;

– dr P. Podlasz: Danio pręgowany (Danio rerio) jako model 
doświadczalny: charakterystyka modelu, wykorzystanie 
w badaniach, hodowla i patologia;

– P. Zduńczyk, Bartosz Fotschki: Zwierzętarnia IRZiBZ 
PAN w Olsztynie i prowadzone w niej badania;

– R. Kovacs (Węgry): Zebrafish as an alternative model 
for neurotoxicology studies.

6.12.2016 r.
Współorganizacja zebrania z Polskim Towarzystwem 

Patologicznym:
– prof. dr hab. J. Szarek: Wybrane zagadnienia dotyczące 

malarii;
– dr P. Podlasz: Danio pręgowane (Danio rerio, ang. 

Zebra fish) model doświadczalny pomocny w medycynie;
– M. M. Michalski: Patogeny chorobotwórcze w dziejach 

państw i narodów.

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

28.01.2016 r.
Dr n. wet. W. Korczyński: Schorzenia układu oddecho-

wego trzody chlewnej oraz Najnowsze metody profilaktyki 
i leczenia chorób układu oddechowego trzody chlewnej.
19.03.2016 r.

Prof. dr hab. P. Szeleszczuk: I. Najczęściej spotykane 
choroby wychowu gołębi.

II. Profilaktyka a loty gołębi.
22-23.04 2016 r.

Współorganizacja VI Kongresu Praktyki Weterynaryjnej 
– wygłoszono 27 referatów.
8-10.06.2016 r.

Prof. dr hab. A. Koncicki: Wpływ warunków środowi-
skowych na zdrowotność drobiu.

Prof. dr hab. A. Pomianowski: Jamistość rdzenia kręgo-
wego u psów.

Lek. wet. R. Dudek: Wpływ technologii na zdrowotność 
i hodowlę świń.

Oddział Wielkopolski w Poznaniu

7-8.04.2016 r.
Współorganizacja II Sesji Nauk Klinicznych – „Rozród 

Zwierząt – konie, przeżuwacze, świnie” – wygłoszono 15 
referatów.
14-15.04.2016 r.

Współorganizacja XII Forum Zootechniczno-Wetery-
naryjnego „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwie-
rząt monogastrycznych” poświęcone pamięci prof. dr hab. 
Stanisława Izydora Rungego – wygłoszono 21 referatów.

Oddział w Puławach

15.02.2016 r.
Prof. dr hab. F. Burdan: Podstawy Wilsona fundamentem 

współczesnej teratologii.
21.04.2016 r.

Dr hab. M. Michalski: Epidemie i broń biologiczna 
w przebiegu działań wojennych w aspekcie historycznym.
8.05.2016 r.

Dr hab. J. Woliński, prof. nadzw.: Pokarm, jego rodzaj 
i sposób podawania jako czynniki wpływające na rozwój 
przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków.
6.10.2016 r.

Prof. dr hab. n. med. T. Trojanowski: Postępy w leczeniu 
neurochirurgicznym.
19.10 2016 r.

Prof. dr hab. Z. Giżejewski: Nazistowskie badania na 
zwierzętach dzikich.
8.12. 2016 r.

Dr P. Leekitcharoenphon: Whole genome epidemiolog-
ical typing of pathogens.

Dr P. Sztromwasser: Deep sequencing in diagnostics of 
rare genetic disorders in humans.
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Oddział w Warszawie
31.03.2016 r.

Lek. wet. K. Zdeb: Ubytek kości jako wyzwanie dla 
lekarza weterynarii.
19.06.2016 r.

Współorganizacja konferencji naukowej poświęconej 
koniom wyścigowym – wygłoszono 5 referatów.

Współorganizacja cyklu wykładów w ramach Konsor-
cjum Naukowego Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność 
Leading National Research Centre, Scientific Consortium 
Healthy Animal – Safe Food:
26.09.2016 r.
– dr T. Rygiel: Tumor microenvironment – good and bad 

neighborhoods;
27.09.2016 r.
– dr L. Cassetta (Szkocja): Breaking Bad in Cancer: when 

the immune system is working for your enemy;
28-29.09.2016 r.
– prof. A. Boffi (Włochy): Advanced tools targeted thera-

pies; Protein engineering in drug delivery;
3.10.2016 r.
– prof. A. Gure (Turcja): Microarray technology for gene 

expression analysis;
7.10.2016 r.
– prof. A. Schnieke (Niemcy): Dolly@20: The sheep got 

the glory but the pigs are doing the work.
Oddział we Wrocławiu
10.06.2016 r.

Prof. dr K. Basmadji (Syria): Przemieszczanie patoge-
nów bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych z regionu 
basenu Morza Śródziemnego wywołane zmianami klima-
tycznymi.
21.06.2016 r.

D. W. Horohov, Ph.D. (USA): Susceptibility of foals to 
Rhodococcus equi: new directions for an old problem.
22.06.2016 r.

Dr hab. inż. I. Karcz-Dulęba, prof. PW: Matematyczne 
modele dynamiki populacji.
28.06.2016 r.

Dr hab. A. Rząsa, prof. nadzw.: Prelekcja nt. udziału 
w połączonych 24th International Pig Veterinary Society 
Congress and 8th European Symposium of Porcine Health 
Management.
15.09.2016 r.

Prof. I. Marcus: Bioethics in life and medical sciences – 
different points of view.
4.10.2016 r.

Współorganizacja XIV konferencji „Etyczne i prawne 
aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”, wraz z Wydziałem 
Biologii i Hodowli Zwierząt (Katedra Higieny Środowiska 
i Dobrostanu Zwierząt) oraz Polskim Towarzystwem Nauk 
o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA
21.12.2016 r.

Dr n. med. P. Niewiński: Modulacja układu autonomicz-
nego w niewydolności serca – od modeli zwierzęcych po 
najnowsze badania kliniczne.

Konferencje naukowe organizowane przez Sekcje

Sekcja Fizjologii i Patologii Świń
21-22.06.2016 r.

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Optymal-
ne: technologia, genetyka oraz zdrowie – podstawą opłacal-
ności chowu świń. Wygłoszono 15 referatów, w konferencji 
wzięło udział ok. 1000 uczestników.
7-8.10. 2016 r.

VI Ogólnopolska konferencja: Echa Kongresu IPVS, Du-
blin 2016. Wygłoszono 11 referatów, w konferencji wzięło 
udział 220 lekarzy weterynarii
Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków
23.09.2016 r.

XV Kongres PTNW w Lublinie: Aktualne problemy 
w patologii drobiu i ptaków wolno żyjących. Wygłoszono 
10 referatów oraz zaprezentowano 19 plakatów na sesji 
posterowej. W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób.
Sekcja Epizootiologii
10.10.2016 r.

III Konferencja: Aktualne problemy służby weteryna-
ryjnej w Polsce – Konsolidacja Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności w Polsce. Wygłoszono 8 referatów, liczba uczest-
ników: 16 osób.
Sekcja Neonatologii
2-3.12.2016 r.

Konferencja naukowa z cyklu „Noworodek a środowi-
sko. Czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt”. Wy-
głoszono 20 referatów w 6 sesjach, w tym cztery prezen-
towane przez wykładowców zagranicznych. W konferencji 
uczestniczyło ok. 300 osób.
Sekcja Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy
23-25.06.2016 r.

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polanica 
Zdrój „Okres okołoporodowy u krów. Owce, kozy i alpaki”. 
Wygłoszono 22 referaty, w konferencji uczestniczyło 6 wy-
kładowców z ośrodków zagranicznych, którzy wygłosili 9 
referatów. W konferencji udział wzięło ok. 300 uczestników.
Sekcja Zwierząt Nieudomowionych
3.10.2016 r.

Sesja Sekcji Patologii Zwierząt Nieudomowionych 
PTNW. Wygłoszono 5 wykładów, w sesji uczestniczyło 
28 osób.
Sekcja Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska
4.10.2016 r.

XIV Konferencja: Etyczne i prawne aspekty ochrony do-
brostanu zwierząt.Wygłoszono 9 referatów, w konferencji 
wzięło udział 99 osób.
Sekcja Fizjologii i Patologii Koni 
30.09.2016 r.

Spotkanie robocze FEEVA (Federation of European 
Equine Veterinary Associations): FEEVA Disease Surveil-
lance Network meeting. Wygłoszono 10 referatów, w spo-
tkaniu wzięło udział 19 uczestników.
26.11.2016 r.

Konferencja Rajdowa – Sportowe Rajdy Długodystan-
sowe. Wygłoszono 4 referaty, w konferencji wzięło udział 
63 uczestników.


